
Pre zdravšie a hygienickejšie pracovisko

Základné potreby pre hygienu rúk a hygienické zariadenia



KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* je správnou voľbou v dodávkach riešení hygieny 
rúk. Uvedomujeme si, že nedostatočná hygiena rúk môže na pracovisku spôsobiť šírenie 
choroboplodných zárodkov a krížovú kontamináciu. Naším cieľom je dodávať inovatívne riešenia 
starostlivosti o pokožku a utierania rúk v snahe chrániť zdravie a pohodu vašich zamestnancov.

Orientujeme sa na potreby vášho podnikania a dodávame špičkové riešenia pre 
zdravie a hygienu ľudí na pracovisku alebo mimo ich domova. Už viac ako 135 rokov 
dodržujeme náš záväzok inovovať a naše základné hodnoty, ktorými sú kvalita, úroveň 
služieb a poctivý prístup. To nám pomohlo stať sa lídrom na globálnej úrovni.

Pokrok v hygiene



Naša značka KLEENEX® sa zaväzuje neustále inovovať a dodávať produkty špičkových úžitkových vlastností 
a prémiovej kvality. Naša značka odráža záväzok starať sa o vašu pohodu - a prekoná aj tie najlepšie výrobky 
konkurencie.

Naša značka SCOTT® prináša dizajn s vynikajúcou hodnotou a optimálnou rovnováhou kvality výrobkov a 
cenovej dostupnosti.

Overené značky
Vyberte si značky, ktoré poznáte a ktorým dôverujete pri tvorbe 
kompletného riešenia hygienického zariadenia.

navštívte stránku www.kcprofessional.sk



Reduce TOday, 
RESPECT TOMORROw*

V našej práci sa snažíme o zachovanie nášho spoločného sveta pre budúce 
generácie. Cieľom je používať menej a zanechávať po sebe menej. Náš inovatívny 
systém pre hygienické zariadenia preto ponúka vyššiu efektívnosť, recyklovaný 
obsah a znížené množstvo obalových materiálov.
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Naša stratégia udržateľnosti sa sústreďuje na ekologické, sociálne a ekonomické aspekty 
udržateľnosti s jasnými cieľmi v každej z týchto oblastí. Snažíme sa znížiť záťaž životného 
prostredia na každom stupni cyklu životnosti výrobku, tak ako je uvedené nižšie. V rámci 
sociálneho a ekonomického hľadiska sa prostredníctvom viacerých programov usilujeme 
o zlepšenie kvality života v spoločenstvách, kde pôsobíme. V tejto brožúre nájdete niekoľko 
príkladov našich aktivít v každej oblasti.

Návrh produktu

Suroviny

Výroba

Preprava

Používanie

Konečná likvidácia

Reduce Today,  
Respect Tomorrow

navštívte stránku www.kcpreducetoday.com/cz



Hygiena rúk 
Inovácie

dávkovač na mydlovú penu Luxury 
Foam na umývanie rúk - 200 ml 

KLEENEX ® Luxury Foam na časté umývanie rúk

Zásobník na uteráky Slimfold

Uteráky SCOTT® Slimfold

Nový kompaktný produktový 
rad v oblasti hygieny rúk
Uvádzame náš nový kompaktný systém na umývanie rúk penou, 
ktorý je doplnkom k uterákom Slimfold a zásobníku SCOTT® a ponúka 
priestorovo úsporné výrobky aj pre tie najmenšie hygienické zariadenia.

•	 Najkompaktnejší	zásobník	na	mydlo	spoločnosti	KIMBERLY-CLARK	PROFESSIONAL*	
a jeden z najmenších na trhu

•	 Malé	rozmery,	čo	však	nemá	vplyv	na	obsah	– 500 dávok v jednej náplni



navštívte stránku www.kcprofessional.sk

THE	HEALTHY	WORKPLACE	PROJECT*	
Cieľom projektu zdravého pracoviska (THE HEALTHY wORKPLACE PROJECT*) je prispieť k zvýšeniu 
zdravia a angažovanosti pracovníkov prostredníctvom vzdelávania a najlepších hygienických 
postupov, zlepšiť zdravie a pohodu zamestnancov a znížiť chorobnosť na pracovisku a doma.

Nový produktový rad 
prípravkov KLeeNeX® na 
okamžitú dezinfekciu rúk 
Pomáhajú obmedzovať nápor škodlivých baktérií, ktoré 
môžu spôsobiť infekciu, kontamináciu alebo choroby.

•		 Dodávajú	sa	ako	gély	s	obsahom	alkoholu	
alebo ako pena bez obsahu alkoholu.

•		 Rýchly	účinok	proti	mnohým	bežným	
mikroorganizmom už za 30 sekúnd.

•		 Ničia	99,999%	bežných	baktérií.

•		 Rýchle	usušenie,	nezanechávajú	lepivý	pocit	na	rukách.

AQUA*	-	Dávkovač	prípravku	na	
dezinfekciu rúk

KLEENEX® - prípravok na okamžitú dezinfekciu 
rúk, 1 l

Zásobník s elektronickou kazetou na 
prípravok na mydlovú penu

KLEENEX® - prípravok na okamžitú dezinfekciu 
rúk /Luxury Foam na časté umývanie rúk 1,2l

KLEENEX® - prípravok na okamžitú dezinfekciu 
rúk, 480 ml 

KLEENEX® - prípravok na okamžitú dezinfekciu 
rúk, 50 ml



Minimálny	odpad
Naše jedinečné systémy dávkovania sú navrhnuté tak, aby zaručili 
presné dávkovanie potrebného množstva výrobku. Tým sa redukuje 
spotreba a množstvo odpadu sa znižuje na minimum. 

Hygienické zariadenia 
s vysokou vyťaženosťou
Systémy s vysokou kapacitou
Navrhnuté pre verejné a pracovné priestory s vysokou vyťaženosťou, od letísk až po 
potravinárske závody. 

elektronický zásobník na uteráky

Uteráky SCOTT® Xtra v kotúči

Stojan a elektronický dávkovač 
prípravku na dezinfekciu rúk

KLEENEX® - prípravok na okamžitú dezinfekciu 
rúk

Vysoká kapacita
Náplň v zásobníkoch sa nikdy nesmie minúť.

Hygienické
Systém výdaja jedného kusa s bezdotykovou funkciou pomáha znížiť šírenie 
choroboplodných zárodkov a používateľom poskytuje dokonalý hygienický 
komfort. 

Nižšie nároky na údržbu 
Jednoduché plnenie a menej času na dopĺňanie.
Regulovaný výdaj, pomáha znižovať náklady na používanie



Zásobník	AQUA*	na	skladané	uteráky

Uteráky SCOTT® Xtra na ruky, skladané

Bezdotykový	elektronický	zásobník	na	
uteráky

Uteráky SCOTT® Xtra v kotúči 

Zásobník	AQUA*	na	skladaný	toaletný	
papier 

Toaletný papier SCOTT®, skladaný

Zásobník	AQUA*	na	toaletný	papier	
Jumbo

Toaletný papier SCOTT®, Jumbo 

Zásobník s elektronickou kazetou na 
prípravok na mydlovú penu

KLEENEX ® Luxury Foam na časté umývanie rúk

KLEENEX® - prípravok na okamžitú dezinfekciu 
rúk

Zásobník	AQUA*	na	prípravok	na	
umývanie / dezinfekciu rúk

KLEENEX® - penový prípravok na umývanie rúk

KLEENEX® - prípravok na okamžitú dezinfekciu 
rúk



Znížte riziko šírenia choroboplodných zárodkov
V porovnaní s iným metódami sušenia papierové uteráky 
znižujú množstvo baktérií na rukách o 77%.1

Hygienické zariadenia 
s vysokými nárokmi na 
hygienu
Zvyšovanie štandardu hygienických zariadení 
Naše vysoko hygienické riešenia pre zariadenia sú navrhnuté tak, aby pomáhali 
zabrániť šíreniu choroboplodných zárodkov a znížili riziko krížovej kontaminácie.

Zlepšenie hygienickej praxe
Efektívny výdaj jedného kusa znamená, že uteráku sa dotkne iba používateľ.

efektívnosť nákladov
Všetky naše systémy sú navrhnuté tak, aby sa dalo regulovať používanie a 
ponúkajú vynikajúcu výšku nákladov počas používania.

eliminácia choroboplodných zárodkov
Zásobníky s hladkým, lešteným povrchom sa ľahko čistia a nezachytávajú sa na 
nich nečistoty a prach.

Zásobník s elektronickou kazetou na 
prípravok na mydlovú penu

KLEENEX ® Luxury Foam na časté umývanie rúk

KLEENEX® - prípravok na okamžitú dezinfekciu 
rúk

elektronický zásobník na uteráky

Uteráky SCOTT® Xtra v kotúči

KLEENEX®	-	prípravok	na	okamžitú	
dezinfekciu rúk, 480 ml

1  Štúdia westminsterskej univerzity, február 2009  
Údaje v percentách sú priemerné, aby sa dala sledovať zmena v počte baktérií.
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Zásobník	AQUA*	na	skladané	uteráky

Uteráky SCOTT® Xtra

Uteráky SCOTT® Performance

Zásobník	AQUA*	na	toaletný	papier	
skladaný

Toaletný papier SCOTT®, skladaný

Zásobník	AQUA*	na	prípravok	na	
umývanie rúk

KLEENEX® - tekuté mydlo na ruky

KLEENEX® - prípravok na okamžitú dezinfekciu 
rúk

dávkovač na penový prípravok Luxury 
na umývanie rúk - 200 ml 

KLEENEX ® Luxury Foam na časté umývanie rúk

Zásobník na uteráky Slimfold

Uteráky SCOTT® Slimfold

Zásobník na uteráky Slimroll

Uteráky SCOTT® Slimroll



certifikácia FSc a ecolabel 
Mnoho výrobkov KLEENEX® určených pre náročné požiadavky získalo certifikát FSC 
a/alebo Ecolabel, ktorý zdôrazňuje naše odhodlanie zodpovedne používať zdroje 
vlákien a znižovať dopady našich výrobných procesov na životné prostredie.

exkluzívne 
hygienické zariadenia
Špičková kvalita
Výrobky a systémy pre exkluzívne hygienické zariadenia špičkovej kvality, ktoré 
ponúkajú výnimočný komfort a starostlivosť. Ideálne riešenie pre hygienické 
zariadenia exkluzívnych kancelárií a hotelov.

Inovatívne	riešenia	
Systémy dávkovania pre spoločenské priestory

Zanecháva trvalé dojmy
Elegantné, kvalitné a trvanlivé zásobníky so žiarivým kovovým leskom prinášajú 
pocit luxusného hygienického zariadenia.

Overená značka KLeeNeX® 
Luxusné reliéfne logo KLEENEX® symbolizuje prémiový komfort a záruku kvality 
pre používateľov.

Zásobník	RIPPLE*	na	skladané	uteráky

Uteráky KLEENEX® Ultra Soft 

Uteráky KLEENEX® Ultra

Zásobník	RIPPLE*	na	tekuté	mydlo

KLEENEX® - tekuté mydlo na ruky

Osviežovač	vzduchu	RIPPLE*	Aircare

Náplne do osviežovača vzduchu
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Uteráky	KLEENEX®	Ultra	Soft	-	Pop-up	
krabica

K dispozícii je kryt z nerezovej ocele

Zásobník	RIPPLE*	na	toaletný	papier	
skladaný

Toaletný papier KLEENEX®, skladaný

Kozmetické vreckovky KLeeNeX®, 
štandardný box

Kozmetické vreckovky KLEENEX®, náhradná 
náplň

Kozmetické vreckovky KLeeNeX®, kocka

Stojan a elektronický dávkovač 
prípravku na dezinfekciu rúk

Stojan s prípravkom na dezinfekciu rúk

KLEENEX® - prípravok na okamžitú dezinfekciu 
rúk

KLEENEX®	-	prípravok	na	okamžitú	
dezinfekciu rúk, 480 ml



To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Airflex Logo Applications CMYK 2728

To be used for applications between 2” to 8” To be used for applications 8” and up

Stláčané uteráky na ruky
V našom materiáli AIRFLEX* sa spotrebuje o 17% menej zdrojového vlákna 
ako v štandardných materiáloch. Vďaka tomu vznikajú uteráky s vyššou 
nasiakavosťou, ktorých spotrebujete menej a vzniká menej odpadu.

Hygiena	rúk	–	
Uteráky na ruky

Výsledkom našej patentovanej technológie 
je vynikajúca nasiakavosť a pevnosť

Ak je hygiena pre vás dôležitá, papierové uteráky na ruky sú tou 
pravou, hygienickou voľbou. Zo štúdie, ktorú vykonala westminsterská 
univerzita (február 2009) vyplýva, že používanie papierových 
uterákov znižuje množstvo baktérií na rukách o 77%, v porovnaní s 
teplovzdušnými sušičmi, ktoré zvyšujú množstvo baktérií o 254% 
a výkonnými sušičmi, ktoré toto množstvo zvyšujú o 42%1.

Tkanina	AIRFLEX
Za výrobou materiálu AIRFLEX* stojí naša výkonná technológia 
UCTAD, ktorej výsledkom sú vysoko nasiakavé uteráky na ruky v 
celom našom sortimente výrobkov značiek KLEENEX® a SCOTT®.

•	 Mimoriadna	nasiakavosť	a	pevnosť	znamená,	že	sa	spotrebuje	menej	uterákov

•	 Materiál	uterákov	je	mäkký,	vzhľadom	a	pocitom	podobný	textilu

•	 Mokrý	materiál	sa	netrhá

•	 Vynikajúce sušiace vlastnosti

1  

Štúdia westminsterskej univerzity, február 2009  
Údaje v percentách sú priemerné, aby sa dala sledovať zmena v počte baktérií.



Jednoduchší výber značky
Vyberte si typ uterákov, formát a systém výdaja, ktorý vyhovuje vašim potrebám.

Uteráky KLeeNeX® poskytujú kvalitu a starostlivosť, 
ktorú očakávate od uznávanej značky.

•	 Širší výber luxusu
Vyberte si z uterákov značiek KLEENEX® Ultra Super Soft a Ultra 
ten, ktorý vyhovuje potrebám používateľov

•	 Rýchlejšie sušenie rúk
Uteráky KLEENEX® Premier a Ultra Super Soft sú vyrobené z trojvrstvového 
materiálu, ktorý prináša vynikajúce sušiace vlastnosti a mäkkosť 

•	 Prenosné, inovatívne riešenia
Box typu pop-up na uteráky KLEENEX® Ultra Soft je odolný proti postriekaniu vodou 
a jeho konštrukcia zabraňuje nevzhľadnému hromadeniu uterákov navrchu

Uteráky ScOTT® sú spoľahlivé a majú priaznivú cenu.

•	 uteráky ScOTT® Performance
Vyrobený z materiálu AIRFLEX*, výdaj po jednotlivých kusoch, 
zlepšuje hygienický štandard hygienických zariadení

•	 uteráky ScOTT® Xtra
Optimalizuje všetky aspekty výrobného cyklu, vďaka čomu majú 
tieto uteráky na ruky najnižšie náklady počas používania

•	 uterák ScOTT®, stlačený, rolovaný
Technológia stláčania nám umožňuje navinúť do kotúča viac uterákov

navštívte stránku www.kcprofessional.sk



 

Skladaný papierový uterák

Vaša najlepšia voľba v prípadoch, kedy je dôležitý komfort a hygiena.

Vyberte si správny skladaný uterák, ktorý 
vyhovuje vašim potrebám: 

•	 Skladaný	-	pre	hygienický	výdaj	jedného	kusa
Náš najpopulárnejší formát skladaných uterákov na ruky - jednotlivé uteráky sa 
vysúvajú otvorené a pripravené na použitie, dotýka sa ich iba používateľ

•	 uterák Slimfold Six Panel
Inovatívne riešenie uterákov skladaných na šesťkrát umožňuje používať uteráky 
bežnej veľkosti v našom kompaktnom zásobníku typu Slimfold.

•	 Tradičné formáty
Uteráky na ruky sú k dispozícii vo formáte C Fold a S Fold s výhodnou cenou za 
kus, sú vhodné pre hygienické zariadenia s vysokou vyťaženosťou

Skladané uteráky na ruky



 

Znížená spotreba vlákien
Používame zmes panenských a recyklovaných vlákien, čo zlepšuje úžitkové vlastnosti, 
pomáha znížiť počet spotrebovaných uterákov a znižuje odpad až o 28%. 

Vyrobené pre hygienické zariadenia s vysokou vyťaženosťou. Stačí si 
vybrať cenovo priaznivý systém výdaja, ktorý uprednostňujete.

•	 Systém s vysokou kapacitou
Tento vysokokapacitný systém s kotúčmi do dĺžky 304 m pomáha znižovať nároky na doplňovanie

•	 Systém s vysokou úrovňou hygieny
Hygienické zásobníky, ktoré sa ľahko čistia

•	 Maximálne	množstvo	uterákov	v	kotúči
Rolované uteráky SCOTT® sú stlačené, čím sa znižujú nároky na uskladnenie a vzniká menej 
odpadu z obalových materiálov

•	 Systém výdaja, ktorý vyhovuje vašim potrebám:

 – Bezdotykový zásobník  
Ponúka čistý uterák pripravený na použitie, ktorého sa dotýka iba používateľ.

 – Elektronický zásobník  
Uterák na ruky sa vysúva automaticky, netreba sa dotýkať zásobníka.

 – Zásobník Slimroll 
Náš kompaktný zásobník, ktorý má vysokú kapacitu.

Rolované uteráky na ruky

navštívte stránku www.kcprofessional.sk



Penový prípravok na umývanie rúk
V porovnaní s konvenčným tekutým mydlom, naše penové mydlo 
umožňuje dvojnásobný počet umytí rúk na jeden liter.

Hygiena	rúk	–	
Uteráky na ruky

•	 Menšie	nároky	na	dopĺňanie
Zásobníky s vysokou kapacitou

•	 Vyššia efektivita
Kratší čas umývania, nižšia spotreba vody

•	 Príjemný zážitok
Bohatá pena

•	 Napĺňa	potreby	používateľa
Široký výber prípravkov na každodenné i bežné umývanie rúk, typ Ultra a antibakteriálne prípravky

•	 Ponuka aróm
K dispozícii je parfumované i neparfumované zloženie

Penový prípravok na umývanie rúk

Tekutý prípravok na umývanie rúk



✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Jednoduchý sprievodca výberom

KLeeNeX® -	prípravok	na	každodenné	umývanie	rúk
• Cenovo priaznivé riešenie každodenného umývania rúk

KLEENEX®	-	prípravok	na	časté	umývanie	rúk
•	 Šetrný,	určený	na	časté	umývanie
•	 Neobsahuje	žiadne	farbivá,	ani	arómy,	znižuje	riziko	reakcií	pokožky

KIMCARE*	-	antibakteriálny	prípravok	na	umývanie	rúk
• Účinný baktericídny a fungicídny prípravok
•	 Chráni	používateľov	tým,	že	redukuje	šírenie	choroboplodných	zárodkov

KLeeNeX® Ultra	-	prípravok	na	umývanie	rúk
•	 Obsahuje	Aloe	Vera
•	 Jemná	vôňa	s	bohatou	penou

KLEENEX®	-	sprchovací	gél	na	vlasy	a	telo
•	 Osviežujúci	celotelový	gél

  KLeeNeX®	Luxury	Foam	-	prípravok	na	časté	umývanie	rúk
•	 Obsah	peny	-	1	200	ml
•	 Výdaj	z	elektronického	dávkovača

  KLeeNeX®	-	„kompaktný“	prípravok	na	umývanie	rúk
•	 KLEENEX®	Luxury	Foam	-	prípravok	na	bežné	používanie
•	 Obsah	200	ml	=	500	dávok	na	náplň

Jednoduché plnenie

Bezproblémový výdaj
Stačí jedna dávka

Zloženie výrobku po použití zanecháva  
príjemný pocit čistej a sviežej pokožky.

Prípravok 
Luxury Foam

Tekuté

navštívte stránku www.kcprofessional.sk



Hygiena	rúk	–  
Prípravky na okamžitú dezinfekciu rúk
•	 Rýchly účinok proti mnohým bežným mikroorganizmom už za 30 sekúnd.

•	 Ničí	99,999%	bežných	baktérií,	ktoré	môžu	spôsobiť	
infekciu, kontamináciu alebo chorobu.

•	 Zloženie bez farbív a aróm. 
 
KLEENEX®	-	prípravok	na	okamžitú	dezinfekciu	rúk,	bez	obsahu	alkoholu:
– Šetrný prípravok na ruky, nevysušuje pokožku.
– Vynikajúco sa hodí pre aplikácie, kde sa nesmie používať alkohol. 
– Vysoko ekonomický penový prípravok.

KLEENEX®	-	prípravok	na	okamžitú	dezinfekciu	rúk,	s	obsahom	alkoholu:
- Šetrný na ruky - zloženie prípravku umožňuje rýchle uschnutie, obsahuje Aloe 

Vera, vitamín E a vitamín B, čo zanecháva na pokožke hladký a svieži pocit. 



Udržateľnosť	surovín	
Náš rad prípravkov s obsahom alkoholu na dezinfekciu rúk obsahuje 
etanol z obnoviteľných bio zdrojov a fľaše sú recyklovateľné. 

Systémy výdaja, ktoré vyhovujú vašim potrebám

•	 elektronický dávkovač, obsah 1 200 ml 
Vysokokapacitné dávkovanie, dobrý pomer ceny pri dlhodobom používaní.

•	 Podlahový stojan
Vhodný na použitie v spoločenských priestoroch s vysokou vyťaženosťou.

•	 Dávkovač	AQUA*,	obsah	1	000	ml
Rad hygienických dávkovačov, ktoré sa ľahko čistia.

•	 Fľaša,	obsah	480	ml
Fľaše sa dajú flexibilne umiestniť. K dispozícii je držiak. 

•	 Prenosné balenie, 50 ml
Určené na použitie na cestách.

KLEENEX®	-	utierky	na	
dezinfekciu rúk a povrchov 

•	 Môžu sa používať na dezinfekciu rúk, počítačov a iných povrchov.

•	 Rýchly účinok proti mnohým bežným mikroorganizmom už za 30 sekúnd.

•	 Určené pre väčšie množstvo aplikácií, kde nie je vhodné 
používať výrobok s obsahom alkoholu. 

•	 Viacero formátov, ako je zásobník na stenu, prenosné balenie a tuba.

navštívte stránku www.kcprofessional.sk



 

Znížené nároky na používanie
S naším skladaným toaletným papierom sa minie o 40% menej výrobku ako u 
toaletného papiera typu Jumbo a Small Roll. To znamená aj menej odpadu.

Toaletný papier
Vyberte si z nášho kompletného sortimentu značiek toaletného papiera, ktoré sú lídrom na 
trhu, z formátov a efektívnych systémov výdaja, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám a sú 
ekologické. 

Značka,	ktorej	používatelia	dôverujú	

•	 dotyk luxusu
Príjemne mäkký a nasiakavý

•	 Viditeľná	záruka	kvality
Reliéfne logo KLEENEX® je umiestnené na vybraných výrobkoch

•	 Zodpovedný výber primárnych a recyklovaných vlákien
Vo výrobkoch sa používajú drevité vlákna s ohľadom na udržateľné využívanie 
zdrojov. Mnoho výrobkov má nezávislý certifikát FSC

Kvalitný toaletný papier na každodenné používanie

•	 Udržateľné	využívanie	zdrojov
Všetok toaletný papier značky SCOTT® je vyrobený zo 100% recyklovaných vlákien

•	 Forest Stewardship council
Vybrané produkty majú certifikát FSC



 

Skladaný toaletný papier -	nižšia	spotreba,	menej	odpadu

Kotúč Jumbo - 
Toaletný papier 
Spotreba 1,40 m na jedno použitie

Skladaný toaletný papier 
Spotreba iba 0,97 m na jedno použitie

Malý kotúč - 
Toaletný papier 
Na jedno použitie 1,65 m

30%	ÚSPORA 
pri používaní skladaného toaletného 
papiera



40%	ÚSPORA
pri používaní skladaného 
toaletného papiera



Vyberte si správny formát toaletného papiera, ktorý vyhovuje vašim potrebám: 

Systém skladaného toaletného papiera
•	 Najhygienickejší formát

Efektívny výdaj po jednom kuse, ktorého sa dotýka iba používateľ

•	 Nižšia spotreba toaletného papiera
O 40% nižšia spotreba ako u rolovaného papiera

•	 Vysoko efektívne
Nízke nároky na údržby, menej nákladných vozidiel na cestách, znížené 
náklady na dopravu a menej skladovacích priestorov

Toaletný papier Jumbo
•	 Pre	prevádzky	s	veľkou	vyťaženosťou

Riešenie s vysokou kapacitou a minimálnymi nárokmi na údržbu

Toaletný	papier	-	malý	kotúč
•	 Pocit komfortu ako doma

Vhodné pre hotely a malé kancelárie

Inteligentný systém výdaja. Skladaný toaletný papier Euro. Kimberly-Clark Europe, október 2000. Údaje sa vzťahujú na používateľov - mužov.

navštívte stránku www.kcprofessional.sk



Vylepšenie hygienických zariadení

Kozmetické vreckovky

Tieto drobné vylepšenia môžu používateľom ukázať, že sa staráte o ich 
hygienické potreby a osobný štandard. 

•	 Prémiový luxus 
Používatelia dostávajú overenú mäkkosť a úžitkové vlastnosti

•	 Hodí sa do každého štýlu zariadenia 
Elegantné kozmetické krabice v tvare kocky

•	 Krabica	Flat	Box
Ideálna pre malé nástenné zásobníky

K dispozícii aj vo forme náplne 
do zásobníkov
•	 Bez	obalových	materiálov,	čím	sa	znižuje	množstvo	odpadu	
a	jedna	krabica	obsahuje	o	14%	viac	produktu

•	 Kvalitný papier na každodenné používanie

•	 Udržateľná	ponuka
100% recyklovaný materiál

Kozmetické vreckovky ScOTT® 
Kozmetické vreckovky SCOTT® sú vyrobené zo 100% recyklovaného materiálu s certifikátom FSC, 
vďaka čomu máte istotu, že využívanie surovinových zdrojov zodpovedá najvyšším štandardom.



Starostlivosť o ovzdušie

Ochranné papiere na Wc sedadlo

•	 Nastavenie frekvencie rozprašovania
Jednoducho programovateľné nastavenie podľa vašich potrieb

•	 Možnosť	výberu	vône
Neutralizujúce vône

•	 Prispôsobenie	zásobníkov	zariadeniu	miestnosti	
K dispozícii sú zásobníky RIPPLE* & AQUA*

•	 Hygienické, s možnosťou spláchnutia
Určené pre súčasných používateľov, ktorí si uvedomujú potrebu hygieny

•	 Malý	zásobník	slimline

Prináša príjemnú, čerstvú vôňu do každého hygienického zariadenia. 

Poskytuje osobný komfort a zvýšenú ochranu. 



Ďalšie základné potreby od 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* môže dodávať aj ďalšie riešenia pre bezpečnejšie a 
hygienickejšie pracovisko:

RIEŠENIABEZPEČNOSTI
Zostaňte na špičke v oblasti kritickej bezpečnosti s našimi kombinézami, 
respirátormi a systémami na ochranu sluchu. Vysoko odolné vybavenie od značiek 
JACKSON SAFETY* a KLEENGUARD*.

	RIEŠENIA	UTIERANIA
Vieme, že vám záleží na zvyšovaní efektívnosti. Tá bola a naďalej zostáva stredobodom 
nášho záujmu. 

Naše hygienické, cenovo priaznivé a udržateľné riešenia utierania dokážu spoločne 
efektívnejšie vyriešiť výzvy na vašom pracovisku.



Objednajte si už dnes u miestneho distribútora

 
Nájdite miestneho distribútora na  
www.kcprofessional.sk

 
Navštívte našu internetovú stránku s kompletným sortimentom 
našich výrobkov www.kcprofessional.sk



Kompaktný produktový rad v oblasti 
hygieny rúk je k dispozícii teraz.

Navštívte nás na stránke:  
www.kcprofessional.sk

Reduce Today,  
Respect Tomorrow

®/*Obchodné značky Kimberly-Clark worldwide, Inc. ©2010 KCww Kód publikácie ID4671.16 SR 01.12.

REDUCE TODAY, RESPECT TOMORROw* je prístup spoločnosti KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* k udržateľnému rozvoju. Začína to pochopením toho, že náš spôsob 
využívania zdrojov v súčasnosti vytvára svet zajtrajška. Tento prístup nás doviedol k znižovaniu spotreby na každom stupni životnosti výrobku - od návrhu a výroby, až po 

distribúciu a likvidáciu. Znižovanie je kľúčom k znižovaniu ekologických dopadov našich aktivít i aktivít zákazníkov.
Ďalšie informácie sú uvedené na stránke: www.kcpreducetoday.com/cz


