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Az Ön üzleti igényeit szem előtt tartva korszerű 
egészségügyi és higiéniás megoldásokat 
szállítunk a munkahelyükön dolgozó vagy az 
otthonuktól távol levő emberek számára. 

Az Ön és dolgozói egészségének és 
közérzetének védelme azt biztosítja, hogy a 
munkahely ne csupán egy olyan hely legyen, 
ahova az emberek bemennek dolgozni, 
hanem egy olyan különlegesen biztonságos 
és egészséges hely, ahol az emberek a lehető 
legnagyobb termelékenységre érzik magukat 
ösztönözve. 

A KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* segít Önnek 
egy egészségesebb és higiénikusabb munkahely – 
egy kivételes munkahely* létrehozásában.
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Segítünk Önnek az 
egészséges munkahely 
létrehozásában
Minden eddiginél jobban jellemző 
a vállalatokra az, hogy bizonytalan és 
kihívásokkal teli gazdasági környezetben 
működnek, és ebben a helyzetben további 
nyomást jelent a lecsökkent dolgozói 
állományok ténye. Ezért a vállalatoknak 
létfontosságú feladatuk a dolgozók 
egészségének és közérzetének védelme, 
illetve annak biztosítása, hogy dolgozói 
állományuk egészséges, motivált és 
munkáját kedvvel végző legyen. 

Az EGÉSZSÉGES MUNKAHELY PROJEKT* 

keretén belül a KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* olyan innovatív módon 
kezeli a kéz- és mosdóhigiéniát, ami 
segíti a dolgozókat a baktériumok 

munkahelyi terjedésének megértésében, 
megszüntetésében és megelőzésében.

A Projekt keretén belül a vállalatok tanácsot 
és gyakorlati támogatást kapnak a lehető 
legjobb higiéniás rendszerek felállításában 
és abban, hogy dolgozóikat azok rendszeres 
használatára ösztönözzék – ilyen lépésekkel 
kerülhető el a különböző betegségek 
okozására képes baktériumok terjedése.

A dolgozók fokozottabb bevonása

Kevesebb hiányzás

Nagyobb termelékenység

Vizsgálat
A munkahely kiértékelése: helyszínfelmérő 
csapatunk az azonnali eredményekhez 
szükséges minden ismerettel rendelkezik

Biztosítás
A megfelelő termékek biztosítása: Az 1. lépés 
eredményei alapján adunk tanácsot ahhoz, 
hogy miként kell a megfelelő termékeket 
a megfelelő helyekre kitenni és hogy 
miként kell bemutatni az egészségesebb 
munkahely létrehozásához szükséges három 
lépést; Mosás, Törlés és Fertőtlenítés

Elköteleződés
Elköteleződés Aktiválási Csomagunk 
tökéletes eszközt jelent az adott hely 
dolgozóinak és látogatóinak célbavételére

AZ EGÉSZSÉGES MUNKAHELY PROJEKT*: 
Egy 3 lépésből álló egyszerű folyamat segíti 
az embereket egészségük javulásában

További információkért kérjük, látogasson el a www.kcprofessional.co.uk oldalra



AZ EGÉSZSÉGES MUNKAHELY PROJEKT* témakörben további információk itt találhatók: 
www.kcprofessional.co.uk
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Cégünk új AQUARIUS* adagoló 
választékának bemutatása

A valaha létezett leghigiénikusabb 
adagoló termékcsalád

Színes dekorációs 
gyűrűkkel tehető 
egyedivé a 
termékcsalád

Hét fő ok az AQUARIUS* használatára

01:  Bármely munkahelyen alkalmazható higiéniás megoldás

02:  18 adagolóból álló új, teljes mértékben összehangolt termékcsalád

03:  Szabadalmaztatott túltöltés elleni védőeszköz hajtogatott 
termékekhez a túltöltés elkerülésére és a könnyű adagolás 
biztosítására

04:  Egyedi tervezésű termékcsalád a mosdó tetszetősségének fokozására

05:  Fenntartható megoldás

06:  Testreszabható 

07:  Könnyen karbantartható

További információkért kérjük, látogasson el a www.kcprofessional.co.uk oldalra



Cégünk egyedi, 
szabadalmaztatott 
túltöltés elleni 
védőeszköze kevesebb 
eltömődést és selejtet, 
vagyis kisebb költséget 
jelent a hajtogatott 
termékeknél
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A teljes AQUARIUS* 
termékcsalád
Kiváló teljesítményű adagolók teljes termékcsaládja, amely 
segíti Önt az egészséges munkahely létrehozásában

Kéztörlő és törlőkendő adagolók

AQUARIUS* hajtogatott 
kéztörlő-adagoló

AQUARIUS* tekercses 
kéztörlő-adagoló

AQUARIUS* Slimroll 
kéztörlő-adagoló

AQUARIUS* egykapcsos 
hajtogatott kéztörlő-
adagoló

AQUARIUS* belső 
adagolású kéztörlő 
adagoló

AQUARIUS* 
C-hajtogatású 
kéztörlő-adagoló

AQUARIUS* Roll 
Control adagoló

További információkért kérjük, látogasson el a www.kcprofessional.co.uk oldalra



Toalettpapír-adagoló

Kéztisztító és fertőtlenítő adagolók Mosdótartozékok

AQUARIUS* Jumbo 
mini ikertekercses 
toalettpapír-adagoló     

AQUARIUS* Jumbo 
tekercses non-stop 
toalettpapír-adagoló

AQUARIUS* nagy 
kapacitású hajtogatott 
toalettpapír-adagoló

AQUARIUS* hajtogatott 
toalettpapír-adagoló

AQUARIUS* kis 
ikertekercses 
toalettpapír-adagoló

AQUARIUS* Jumbo 
mini tekercses 
toalettpapír-adagoló

AQUARIUS* kéztisztító- 
és fertőtlenítő adagoló

AQUARIUS* kéztisztító- 
és fertőtlenítő adagoló 
– könyökkaros

AQUARIUS* egyéni WC-
ülőketakaró adagoló

Szabadalmaztatott 
túltöltés elleni 
védőeszköz
Segítségével nincs túltöltés, 
és könnyű az adagolás

Tetszetős kialakítású 
nézőke
Könnyen ellenőrizhető az 
utántöltés szükségessége

Fontos jellemzők röviden

Kompakt kialakítás
Kisebb helyre van szükség a mosdó falán

Rejtett zárszerkezet
Zárható – kulcsos vagy kulcs nélküli változat†. 
Könnyen karbantartható és költségkímélő

Az adagoló fedele 
eltakarja a hátlemezt
Nincsenek porfogó illesztések

AQUARIUS* szemetes

† AQUARIUS* egykapcsos hajtogatott kéztörlő-adagoló nem zárható.
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AQUARIUS* hajtogatott 
kéztörlő-adagoló

SCOTT® Xtra hajtogatott kéztörlő

AQUARIUS* tekercses kéztörlő-
adagoló

SCOTT® Xtra hajtogatott kéztörlő

SCOTT® Xtra tekercses kéztörlő

AQUARIUS* kéztisztító és 
fertőtlenítő adagoló

KLEENEX® kéztisztító habszappan

KLEENEX® instant kézfertőtlenítő

Elektronikus kéztörlő-adagoló

SCOTT® Xtra tekercses kéztörlő

SCOTT® XL tekercses kéztörlő  
(itt a sortörés hiányzott)

Nagy forgalmú 
mosdók
Nagy forgalmú nyilvános és munkahelyi környezetre 
tervezve (repülőterektől élelmiszeripari üzemekig). 

Kézfertőtlenítő állvány és 
elektronikus adagoló

KLEENEX® instant kéztisztító

Elektronikus kazettás bőrápoló adagoló

KLEENEX® luxus kéztisztító habszappan 
gyakori használatra

KLEENEX® instant kézfertőtlenítő

További információkért kérjük, látogasson el a www.kcprofessional.co.uk oldalra



Kisebb karbantartási 
igény
Könnyű töltés és rövidebb utántöltési 
idő. A szabályozott adagolás csökkenti 
a felhasználási költséget.

Minimális veszteség
Egyedi adagolórendszereink mindig pontosan 
a szükséges mennyiséget adják ki. Ez csökkenti 
a felhasználást, és minimalizálja a veszteséget.

Nagy kapacitású 
rendszerek
Az adagolók soha nem fogynak ki.

Higiénikus érintésmentes 
adagolás
Az egylapos és érintésmentes adagolás 
csökkenti a csíraszámot, és teljesen higiénikus 
megoldást biztosít a felhasználóknak.

AQUARIUS* Jumbo tekercses non-stop 
toalettpapír-adagoló

SCOTT® Jumbo toalettpapír

AQUARIUS* nagy kapacitású 
hajtogatott toalettpapír-adagoló

SCOTT® hajtogatott toalettpapír
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AQUARIUS* egyéni WC-ülőketakaró adagoló

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* egyéni WC-
ülőketakarók 

Elektronikus kéztörlő-adagoló

SCOTT® Xtra hajtogatott kéztörlő

AQUARIUS* Slimroll kéztörlő-adagoló

SCOTT® Slimroll kéztörlő

AQUARIUS* hajtogatott 
toalettpapír-adagoló

SCOTT® hajtogatott 
toalettpapír

AQUARIUS* hajtogatott 
kéztörlő-adagoló

SCOTT® Xtra kéztörlő

Magas higiéniás szintű 
mosdók
Cégünk magas higiéniás szintű mosdómegoldásai 
segítik a csírák terjedésének megelőzését és a 
keresztszennyeződés csökkentését.

KLEENEX® kozmetikai kendő 
standard doboz

Rozsdamentes acélfedéllel

További információkért kérjük, látogasson el a www.kcprofessional.co.uk oldalra



AQUARIUS* kéztisztító- 
és fertőtlenítő adagoló

KLEENEX® kéztisztító 
habszappan

KLEENEX® instant 
kézfertőtlenítő

Elektronikus kazettás 
bőrápoló adagoló

KLEENEX® luxus 
kéztisztító habszappan 
gyakori használatra

KLEENEX® instant 
kézfertőtlenítő

Baktériumok elpusztítása
A sima, fényes és lezárt adagolók 
könnyen tisztíthatók és nem fogják 
meg a port vagy a szennyeződést.

Jobb higiéniás 
gyakorlatok
A hatékony egylapos adagolás azt jelenti, hogy 
minden lapot csak a felhasználó érinthet meg.

Költséghatékony 
megoldás
Minden rendszerünk biztosítja a 
felhasználás szabályozhatóságát, 
és így rendkívül költséghatékony.

KLEENEX®luxus 
instant kézfertőtlenítő 
habszappan

Kiszerelés 
50 ml és 480 ml
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Rozsdamentes 
acél hajtogatott 
toalettpapír-adagoló  

KLEENEX® hajtogatott 
toalettpapír

Rozsdamentes acél 
kéztisztító adagoló  

KLEENEX® kéztisztítók

Rozsdamentes acél Jumbo mini tekercses adagoló  

KLEENEX® Ultra mini toalettpapír

SCOTT® Performance toalettpapír 

Rozsdamentes acél szemetes  

Rozsdamentes acél érintésmentes  
kéztörlő-adagoló  

KLEENEX® Ultra kéztörlő

Rozsdamentes acél interfold hajtogatású 
kéztörlő-adagoló 

KLEENEX® Premier kéztörlő

KLEENEX® Ultra Super Soft kéztörlő

KLEENEX® Ultra kéztörlő

Exkluzív 
mosdók
A komfort és a gondoskodás érzetét nyújtó legjobb prémium 
minőségű mosdómegoldások és rendszerek. Exkluzív irodai és 
szállodai mosdókhoz ideális.

Króm Slimroll tekercses  
kéztörlő-adagoló  

SCOTT® Slimroll kéztörlő

További információkért kérjük, látogasson el a www.kcprofessional.co.uk oldalra



Maradandó 
benyomásokat kelt 
Az elegáns, minőségi és tartós rozsdamentes 
acél adagolók luxuskörnyezetet 
varázsolnak a mosdóból.

Innovatív megoldások
A fertőtlenítő rendszerek elérhetők 
a közösségi terek számára is.

KLEENEX® Ultra Soft 
Pop-up Box kéztörlő

Rozsdamentes 
acélfedéllel

Kézfertőtlenítő állvány 
és elektronikus adagoló

KLEENEX® instant 
kézfertőtlenítő

KLEENEX® kozmetikai kendő 
standard doboz

Rozsdamentes acélfedéllel

Megbízható 
KLEENEX® márka
A termékeken szereplő dombornyomott 
KLEENEX® logó a prémium kényelem 
és minőség garanciáját jelentik.

FSC és Ecolabel 
tanúsítvány 

Számos kiváló teljesítményű KLEENEX® 
termék esetében FSC és/vagy Ecolabel 
tanúsítvány jelzi a felelős rostválasztás és a 
gyártási folyamatok környezeti kihatásának 
mérséklése iránti elkötelezettségünket.
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Kézhigiénia –
Kéztörlők

Ha Önnek fontos 
a higiénia, akkor 
a papír kéztörlők 
jelentik a helyes, 
higiénikus választást. 
A Westminsteri Egyetem által 
végzett vizsgálat (2009. február) 
szerint a papír kéztörlők 77%-
kal csökkentik a kézen levő 
baktériumok számát, míg a 
meleg levegős szárítók 254%-
kal, a légborotvák pedig 42%-
kal növelik ezt a számot1.

Szabadalmaztatott AIRFLEX* 
technológiánk eredménye a kiváló 
nedvszívás és az erős kialakítás

AIRFLEX* anyag
Az AIRFLEX* anyag mögött álló 
UCTAD technológia eredményeként 
születnek a nagy nedvszívó 
képességű KLEENEX® és SCOTT® 
kéztörlőink, amelyeknél kevesebb a 
felhasználás és kevesebb a hulladék. 

•	 A	kiváló	nedvszívás	és	az	erős	
kialakítás miatt kevesebb 
kéztörlőre van szükség

•	 Puha	textíliára	emlékeztető	
tapintás és megjelenés

•	 Nedvesen	sem	szakadnak

•	 Kiemelkedően	jó	szárítási	
teljesítmény

•	 AIRFLEX*	anyagunk	a	standard	
anyaghoz képest 17%-kal kevesebb 
rostot igényel, és nedvszívóbb 
kéztörlőket produkál, ami 
miatt kevesebb a felhasználás, 
és kevesebb a hulladék. 

Tömörített kéztörlők
A tömörítési technológiával 50%-kal 
több kéztörlő tehető egy rekeszbe, 
így tehát kevesebb kamionra lesz 
szükség és ezáltal csökken a szállítás 
miatti széndioxid kibocsátás. 

1 Westminsteri Egyetem tanulmánya, 2009. február.  
A baktériumszám változását százalékos 
középértékek mutatják.

További információkért kérjük, látogasson el a www.kcprofessional.co.uk oldalra



Egyszerűbb márkaválasztás
Válassza ki az Ön igényeinek legjobban megfelelő 
kéztörlőt, formátumot és adagolórendszert.

A KLEENEX® kéztörlők 
egy elismert márkától 
elvárt minőséget és 
gondoskodást biztosítanak.

•	 Újabb	luxustermékek 
Igényei szerint válasszon a 
KLEENEX® Premier, Ultra Super 
Soft és Ultra kéztörlők közül

•	 Gyorsabb	kézszárítás 
A 3 rétegű KLEENEX® Premier és 
Ultra Super Soft kéztörlők kiváló 
szárítást és puhaságot kínálnak 

•	 Hordozható,	innovatív	megoldások 
A KLEENEX® Ultra Soft Pop-up Box 
kéztörlő fröccsenésnek ellenálló dobozzal 
rendelkezik, és így elkerülhető vele a használt 
kéztörlők felhalmozódása a pultok tetején

A SCOTT® kéztörlők megbízhatók 
és költséghatékonyak.

•	 SCOTT® Performance kéztörlő 
AIRFLEX* anyagának és egyedi adagolásának 
köszönhetően javítja a mosdók higiéniáját

•	 SCOTT® Xtra kéztörlő 
A gyártási ciklust teljes egészében 
optimalizálva csökkenti a kéztörlőkre 
fordított költségeket

•	 SCOTT® tömörített tekercses kéztörlő 
A tömörítési technológiának köszönhetően 
tekercsenként több kéztörlő helyezhető el
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Hajtogatott 
kéztörlők 
A legjobb választás ott, ahol fontos 
a kényelem és a higiénia. 

Válassza ki az Ön igényeinek legjobban megfelelő 
kéztörlőt, formátumot és adagolórendszert:

•	 Interfold	hajtogatású	–	
higiénikus egylapos adagoláshoz

 Ez a legnépszerűbb hajtogatott 
kéztörlő formátumunk – minden 
kéztörlő látható és használatra kész, 
amihez csak a felhasználó ér hozzá

•	Slimfold	hajtogatású	hatpaneles	
kéztörlő innováció

 Az innovatív „hatpaneles” kéztörlő 
kialakításnak köszönhetően a 
szokásos méretű kéztörlő is belefér 
kompakt slimfold adagolónkba

•	Hagyományos	formátumok
 Versenyképes laponkénti 

költségükkel a C és S hajtogatott 
kéztörlők kifejezetten a nagy 
forgalmú mosdókba ajánlottak

•	Lehúzható	–	az	
eltömődések kockázatának 
csökkentésére

 SCOTT® Performance lehúzható 
hajtogatott kéztörlő, ideális megoldás 
a zavartalan folyadékelvezetéshez

Interfold hajtogatású 
kéztörlő struktúra

Egyedi, szabadalmaztatott 
túltöltés elleni védőeszköz

További információkért kérjük, látogasson el a www.kcprofessional.co.uk oldalra



Tekercses 
kéztörlők
Nagy forgalmú mosdókhoz tervezve. 

Válasszon egyet a költséghatékony 
adagolórendszerek közül.

SCOTT® XL
354 méteres tekercsek biztosítják 
a nagyobb kézszárító kapacitást

•	Nagy	kapacitású	rendszerek	
csökkentik az utántöltési igényt

 A 354 m és 304 m hosszú tekercsek 
kezelésére alkalmas nagy kapacitású 
rendszer csökkenti az utántöltési igényt

•	Maximális	tekercsenkénti	
termékmennyiség

 A SCOTT® tekercses kéztörlők tömörítettek, 
így csökkentik a tárolási térszükségletet 
és a csomagolási hulladékot

Válassza ki kedvenc tekercses 
kéztörlő-adagolórendszerét

AQUARIUS* Slimroll 
kéztörlő-adagoló

Kompakt, de így is 
nagy kapacitású 
adagoló

AQUARIUS* tekercses 
kéztörlő-adagoló

Ezek az adagolók a 
legjobbak arra, hogy 
használatra kész friss 
kéztörlőt adjanak 
ki, amihez csak a 
felhasználó ér hozzá

Elektronikus 
kéztörlő-adagoló

A kéztörlő kiadása 
automatikusan, az 
adagoló érintése 
nélkül történik

•	Nagy	higiéniájú	rendszerek
 Higiénikus, könnyen tisztítható adagolók
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A helyes kézmosás és -szárítás nagyon 
fontos a csíraszám csökkentéséhez. 

Kézhigiénia –
Kéztisztítók

Folyékony 
kéztisztítók

•	A	felhasználói	igények	
kielégítése 
A kéztisztítók széles skálája (napi 
használatra, gyakori használatra, 
ultra és antibakteriális)

•	 Illat	opciók 
Illatosított és nem 
illatosított formulák

Habszappan 
kéztisztítók

•	Kevesebb	utántöltés 
Nagy kapacitású patronok

•	Nagyobb	hatékonyság 
Csökkentett kézmosási idő, 
kisebb felhasznált vízmennyiség

•	Kellemes	használat 
Luxus habszappan

A hagyományos 
folyékony 
szappanhoz képest 
habszappan 
termékünk 
literenként kétszer 
több kézmosást 
tesz lehetővé.

További információkért kérjük, látogasson el a www.kcprofessional.co.uk oldalra



Luxus 

habszappan

Folyékony 
szappan

KLEENEX® kéztisztító mindennapos használatra – 1 l

•	Költséghatékony,	napi	kézmosásra ✔ ✔

KLEENEX® kéztisztító gyakori használatra – 1 l

•	Kímélő,	többszöri	használatra

•	Nem	tartalmaz	színezéket	és	illatanyagot,	így	csökkentve	a	bőrreakciókat
✔ ✔

KIMCARE* antibakteriális kéztisztító – 1 l

•	Hatékony	baktérium-	és	gombaölő

•	A	csíraszám	csökkentésével	védi	a	felhasználókat
✔ ✔

KLEENEX® Ultra kéztisztító – 1 l

•	Aloe	Vera	tartalommal

•	Finoman	illatosított	sűrű	szappan
✔

KLEENEX® tusfürdő gél haj- és testápoláshoz – 1 l

•	Egész	testre	használható	frissítő	gél ✔

 KLEENEX® luxus kéztisztító habszappan gyakori használatra

•	1200	ml-es	tartály

•	Adagolás	elektronikus	érintésmentes	bőrápoló	rendszer	útján
✔

 KLEENEX® „kompakt” kéztisztító

•	KLEENEX® Luxus habszappan napi használatra

•	200	ml-es	kapacitás	=	utántöltésenként	500	adag
✔

Könnyű termékválasztási 
útmutató

Könnyű betöltés

Problémamentes 
adagolás. Egy 
adag elegendő

Kellemes formulája 
a bőr tiszta és friss 
érzetét eredményezi
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Kézhigiénia – Instant 
kézfertőtlenítők és 
törlőkendők

KLEENEX® nem 
alkoholos instant 
kézfertőtlenítő:

•	 A	bőr	kiszárítása	nélkül	kíméli	a	kezet

•	 Alkoholmentes	alkalmazásokhoz	kiváló	

•	 Rendkívül	gazdaságos	habformula

KLEENEX® Kéz- és 
felületfertőtlenítő 
törlőkendők: 

•	  Kéz, munkaállomások és egyéb 
felületek fertőtlenítéséhez

 •	 Mindössze	30	másodperc	alatt	gyorsan	hat	
számos általános mikroorganizmus ellen

 •	 Szélesebb	skálájú	végfelhasználói	
alkalmazások ott, ahol alkoholtartalmú 
termékek nem használhatók 

 •	 Számos	formátum,	például	fali	adagoló,	
hordozható csomag és doboz

KLEENEX® alkoholos 
instant kézfertőtlenítő:

•	 Kézkímélő	–	a	gyorsan	száradó	formulában	
található Aloe Vera, E vitamin és B 
vitamin puhává és simává teszi a bőrt 

•	 Alkoholos	kézfertőtlenítőink	megújuló	forrásból	
származó bioetanolt tartalmaznak, a palackok 
pedig újrahasznosíthatók. 

Kézfertőtlenítőink és felületfertőtlenítő törlőkendőink 
mindössze 30 másodperc alatt elpusztítják a fertőzések, 
szennyeződések és betegségek okozására képes 
általános baktériumok akár 99,999%-át. Egyik fertőtlenítő 
termékünk sem tartalmaz színezéket és illatanyagot.

További információkért kérjük, látogasson el a www.kcprofessional.co.uk oldalra



30 másodperc
Mindössze 30 másodperc 
alatt gyorsan hat 
számos általános 
mikroorganizmus ellen

99,9%
Elpusztítja a fertőzések, 
szennyeződések és 
betegségek okozására 
képes általános baktériumok 
akár 99,999%-át

AQUARIUS* kéztisztító- és 
fertőtlenítőadagoló

Higiénikus, könnyen 
tisztítható adagoló 
termékskála

KLEENEX® 50 ml 
hordozható kiszerelés

Menet közbeni 
használathoz

Kézfertőtlenítő állvány 
és elektronikus adagoló

Nagy forgalmú 
közösségi terekhez 
ajánlott

Elektronikus kazettás 
bőrápoló adagoló

Nagy adagolási 
kapacitás, jó 
felhasználási költség

KLEENEX® 480 ml 
palack

A palackok rugalmas 
elhelyezést tesznek 
lehetővé. Tartó is 
kapható hozzá.

Az Ön igényeinek megfelelő 
fertőtlenítő adagolórendszerek:

Fertőtlenítő	törlőkendő-
adagoló
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Toalettpapír
Igényei és környezete szerint válasszon 
az általunk kínált piacvezető WC-papír 
márkák, formátumok és hatékony 
adagolórendszerek teljes skálájából. 

A márkahasználók 
bizalma 

•	  Egy kis luxus 
Kényelmesen puha és nedvszívó

•	  Látható minőségbiztosítás 
A KLEENEX® márka logója csak 
válogatott termékeken jelenik meg

•	  Felelős	módon	kiválasztott	friss	vagy	
újrahasznosított rostalapanyag 
Fenntartható módon kiválasztott 
rostokból gyártott termékek. Sok 
termék FSC tanúsítvánnyal

Hajtogatott 
toalettpapírunkkal akár 
40%-os csökkentés 
is elérhető a Jumbo 
és a kistekercses 
toalettpapírhoz 
képest. Ez kevesebb 
hulladékot is jelent.

Minden SCOTT® 
toalettpapír 100%-
ban újrahasznosított 
rostból készül

40%-kal

100%

Csökkentett 
felhasználás

Újrahasznosított	
rost

Mindennap 
jó minőségű 
toalettpapír

•	  Fenntartható	beszerzés 
Minden SCOTT® toalettpapír 100%-
ban újrahasznosított rostból készül

•	  Felelős	Erdőgazdálkodás	Tanácsa	
(FSC) 
Egyes termékek FSC 
tanúsítvánnyal rendelkeznek

AQUARIUS* Jumbo 
mini ikertekercses 
toalettpapír-adagoló 

További információkért kérjük, látogasson el a www.kcprofessional.co.uk oldalra



Válassza ki az Ön igényeinek 
legjobban megfelelő toalettpapírt: 40%-kal
Hajtogatott 
toalettpapír rendszer

•	  Teljesen higiénikus formátum 
Hatékony egylapos adagolás, mert a 
lapot csak a felhasználó érinti meg

•	  Kisebb toalettpapír felhasználás 
A tekercses formátumokhoz képest 
akár 40%-kal kisebb felhasználás

•	  Nagyon hatékony 
Kisebb karbantartás, kevesebb szállítójármű, 
alacsonyabb szállítási költségek és 
kisebb tárolási helyszükséglet

Jumbo toalettpapír
 •	 Nagy forgalmú helyekhez 

Nagy kapacitás, minimális karbantartás

Kistekercses 
toalettpapír

 •	 Otthoni komfortérzet 
Szállodákba és kisebb irodákba ajánlott

Az AQUARIUS* hajtogatott toalettpapír-
adagoló szabadalmaztatott túltöltés 
elleni védőeszközt tartalmaz.

Okos adagolási teszt. Euro egymásba hajtogatott toalettpapír. Kimberley Clark-Europe, 2000. 
október. Az adatok férfiak általi felhasználásra vonatkoznak.

40% 
MEGTAKARÍTÁS hajtogatott 
toalettpapír használatakor

Hajtogatott toalettpapír – kisebb 
felhasználás, kisebb veszteség

30% 
MEGTAKARÍTÁS hajtogatott 
toalettpapír használatakor

Jumbo tekercses 
toalettpapír
Felhasználás 1,40 m/alkalom

Kistekercses 
toalettpapír
Alkalmanként 1,65 
méteres felhasználás

Hajtogatott 
toalettpapír
Felhasználás csak 0,97 m/alkalom
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A mosdókomfort 
javítása
Ezek az apró finomítások azt jelzik, hogy 
Ön figyel a használók higiéniás igényeire 
és a személyes vonatkozásokra. 

KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* kozmetikai 
kendő adagoló

100%
A SCOTT® kozmetikai 
kendő 100%-ban 
újrahasznosított és 
FSC tanúsítvánnyal 
rendelkezik – ez a 
garancia arra, hogy 
az alapanyagok 
kiválasztása nagy 
körültekintéssel történik

14%
Adagoló utántöltő 
csomagok

Nincs külső csomagolás, 
így csökken a hulladék 
mennyisége, és 
kartononként 14%-kal 
több terméket tartalmaz

AQUARIUS* egyéni 
toalettülőke-takaró 
adagolója

•	 Egyéni komfort és 
fokozott védelem

•	 Higiénikus és lehúzható 
Napjaink higiéniára ügyelő 
mosdóhasználói számára

•	 Tetszetős áramvonalas adagoló

KLEENEX® kozmetikai 
kendő

 •	 Prémium luxus 
Megbízható puhaság és teljesítmény

 •	 Bármilyen beltérhez illik 
Elegáns asztali kockák

 •	 Lapos doboz 
Falra szerelt adagolókhoz ideális

SCOTT® kozmetikai 
kendő

•	 Minden nap jó minőségű kendő

 •	 Fenntartható	rendszer	100%-ban 
újrahasznosított kendő

A KLEENEX® és SCOTT® kozmetikai kendők adagoló utántöltő csomagokban is kaphatók. 
Nincs külső csomagolás, így csökken a hulladék mennyisége, és kartononként 14%-kal 
több terméket tartalmaz.

További információkért kérjük, látogasson el a www.kcprofessional.co.uk oldalra
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Fenntarthatósági tervünk – 
EGY JOBB VILÁGOT LÉTREHOZNI ÖNNEK

A Kimberly-Clark Professional* cégnél azt tartjuk, hogy a fenntarthatóság minden 
vállalkozás esetében létfontosságú. Ezért dolgozunk a fenntarthatósági alapcélok 

megvalósításán. Ön biztos lehet abban, hogy termékeink megvásárlásakor Ön nem 
csupán dolgozói egészségét javítja, hanem egy fenntarthatóbb világot is támogat.

100%
friss rost

tanúsított
forrásokból

csökkentés a
vízfelhaszná-

lásban

25%

Társadalmi

programok

minden

Kimberly-Clark

közösségben

abszolútcsökkentés azüvegház hatásúgázokkibocsátásában

nullalerakotthulladék

nulla
halálos

munkahelyi

baleset

250millió új

fogyasztó elérése

csökkentés a
csomagolás
környezeti

kihatásaiban

20%

252015. évi nettó 
árbevétel környezetvédelmi

szempontból
innovatív termékekből

%

megfelelés a

Kimberly-Clark

társadalmi normáinak100% 5%

Fenntarthatósági tervünk –
EGY JOBB VILÁGOT LÉTREHOZNI 

ÖNNEK
A KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* cégnél azt tartjuk, hogy a fenntarthatóság minden 

vállalkozás esetében létfontosságú. Ezért dolgozunk a fenntarthatósági alapcélok megvalósításán. 
Ön biztos lehet abban, hogy termékeink megvásárlásakor Ön nem csupán dolgozói egészségét 

javítja, hanem egy fenntarthatóbb világot is támogat. 

További információkért kérjük, látogasson el a www.kcprofessional.co.uk oldalra



17%
x2

45%2

Emberek Termék

Biztosítják a betegségek 
okozására képes csírák 
terjedését csökkentő 
eszközöket. 

Mivel az erőforrások végesek, 
folyamatosan azon dolgozunk, 
hogy egy-egy termék 
életciklusának minden egyes 
szakaszában csökkentsük 
a környezet terhelését a 
tervezéstől a végső hulladékba 
helyezésig.

Célunk az, hogy javítsuk 
a termékeinket használók 
közérzetét, és csökkentsük az 
adott feladathoz szükséges 
termékek mennyiségét, így 
javítva az Ön vállalkozásának 
gazdasági mutatóit.

Mivel KLEENEX® és 
SCOTT® márkájú 
kéztörlőink nedvszívó 
zsebekkel* készülnek, így 
a kézszárításhoz kevesebb 
kéztörlőre van szükség.

Az Egészséges Munkahely Projekt* segítségével 
a hiányzások lehetséges csökkentési mértéke:

2 2010. évi KCP esettanulmány,  Észak-Amerika

A hagyományos  folyékony 
szappanhoz képest 
habszappan termékünk 
literenként kétszer több 
kézmosást tesz lehetővé.

Tömörítési technológiával több terméket 
tudunk egy kartonba helyezni, csökkentve 
ezzel a széndioxid kibocsátást.

Számos termékünk rendelkezik FSC és/
vagy Ecolabel tanúsítvánnyal.1

kevesebb

kevesebb

Bolygó

Kézfertőtlenítőink megújuló bioetanolból 
készülnek

Egészséges
dolgozók

Boldog=

=

=

dolgozók

Elköteleződés
nagyobb mértékű

Termelékenység
jobb

A kéztörlőinkben megjelenő AIRFLEX* 
technológia a hagyományos anyagoknál 17%-
kal kevesebb rostot használ. 
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A KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* további 
alaptermékei
A munkahelyi biztonság és higiénia fokozása érdekében 
a KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* az alábbiakat kínálja 
még:

 Törlési megoldások
Tudjuk, hogy fontos Önnek 
a hatékonyság javítása. 
Mindig ez volt és ez is marad 
figyelmünk középpontjában. 

Ha együtt dolgozunk, akkor a mi 
higiénikus, költséghatékony és 
fenntartható törlési megoldásaink 
hatékonyabban oldhatják meg 
az Önök munkahelyi kihívásait.

Biztonsági megoldások
A cégünk által kínált védőruhák, 
légzés- és hallásvédelmi eszközök 
használatával Ön mindig a 
helyzet magaslatán állhat. Nagy 
teljesítményű felszerelések 
a	JACKSON	SAFETY*	és	a	
KLEENGUARD* márka kínálatából.

További információkért kérjük, látogasson el a www.kcprofessional.co.uk oldalra



www

Már ma adja fel rendelését a helyi forgalmazónál

Keresse meg helyi forgalmazóját itt:  
www.kcprofessional.co.uk

Látogasson el weboldalunkra, és nézze meg a teljes kínálatot: 
www.kcprofessional.co.uk
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Az embereket érintő üzlet részesei vagyunk.  
Mivel az ember a legfontosabb erőforrás.

Tőlük működnek a munkahelyeink.  
Mi pedig rendkívülivé tesszük a munkahelyeiket.

Kivételes munkahelyek* 
Egészségesebb, biztonságosabb, eredményesebb.

Amit ígérünk

www
Már ma adja fel rendelését a helyi forgalmazónál
Keresse meg helyi forgalmazóját itt: www.kcprofessional.co.uk

A kivételes munkahelyek* bemutatásához kattintson ide:  
www.kcprofessional.co.uk
®/*A Kimberly-Clark Worldwide, Inc. védjegyei. ©2012 KCWW Kiadványkód: ID4721.17 HU 12.12.



Teljes mosdófelszerelési termékválasztékunk
Rendelési útmutató

Termék Ecolabel AIRFLEX* 
anyag

FSC Kód Karton tartalom Lapméret
(H x Sz)

Adagolók

Hajtogatott kéztörlők

KLEENEX® Ultra Soft Pop-Up kéztörlő – közepes, fehér, 1 réteg 1126 18  x 70  = 1260 (26,0 cm x 22,5 cm)  9924

KLEENEX® Ultra Super Soft kéztörlő – közepes, fehér, 3 réteg 6771 30  x 96  = 2880 (31,5 cm x 21,5 cm)   6945  6956  8971

KLEENEX® Ultra kéztörlő – közepes, fehér, 2 réteg 6777 30  x 124  = 3720 (31,5 cm x 21,5 cm)   6945  6956  8971

KLEENEX® Ultra kéztörlő – kicsi, fehér, 2 réteg 6789 15  x 186  = 2790 (21,0 cm x 21,5 cm)   6945  6956  8971

KLEENEX® Xtra kéztörlő – fehér, 2 réteg 6685 16  x 200  = 3200 (18,6 cm x 20,8 cm)   6945  6956  8971

SCOTT® SCOTTFOLD kéztörlő – közepes, fehér, 1 réteg 6633 25  x 175  = 4375 (31,5 cm x 20,5 cm)   6945  6956  8971

SCOTT® Slimfold kéztörlő – fehér, 1 réteg 5856 16  x 110  = 1760 (29,5 cm x 19,0 cm)   6904

SCOTT® Xtra kéztörlő – közepes, fehér, 1 réteg 6669 15  x 240  = 3600 (31,5 cm x 20,0 cm)   6945  6956  8971

SCOTT® Xtra kéztörlő – kicsi, fehér, 1 réteg 6677 15  x 320  = 4800 (21,0 cm x 20,0 cm)   6945  6956  8971

SCOTT® Xtra kéztörlő – közepes, kék, 1 réteg 6682 15  x 240  = 3600 (31,5 cm x 20,0 cm)   6945  6956  8971

SCOTT® Performance kéztörlő – közepes, kék, 1 réteg 6660 15  x 180  = 2700 (31,5 cm x 21,5 cm)   6945  6956  8971

SCOTT® Performance kéztörlő – kicsi, fehér, 1 réteg 6689 15  x 274  = 4110 (31,5 cm x 21,5 cm)   6945  6956  8971

HOSTESS* kéztörlő – fehér, 1 réteg 6805 16  x 208  = 3328 (33,0 cm x 22,5 cm)  6954  6956  

SCOTT® EXCELLENT kéztörlő / közepes, fehér, 2 réteg 6604 20   x 190   =  3800 (23,00cm x 25,00cm)  6954  6956 6974

SCOTT® PLUS kéztörlő / kicsi, fehér, 1 réteg 6606 20   x 180   =  3600 (23,00cm x 24,70cm)  6954  6956 6974

SCOTT® PERFORMANCE kéztörlő / közepes, fehér, 1 réteg 6661 15   x 180   =  2700 (31,50cm x 21,50cm)  6945  6956 6962 

SCOTT® PERFORMANCE kéztörlő / kicsi, fehér, 1 réteg 6679 15   x 250   =  3750 (21,00cm x 21,50cm)  6945  6956 6962 

SCOTT® Natura kéztörlő / közepes, fehér, 2 réteg 6811 20  x 180  = 3600 (23,0cm x 25,0cm) 6974

SCOTT® kéztörlő / kicsi, fehér, 1 réteg 6775 15   x 320   =  4800 (21,20cm x 23,80cm)  6954  6956 6974

Termék Ecolabel AIRFLEX* 
anyag

FSC Kód Karton tartalom Lapméret
(H x Sz)

Adagolók

Tekercses kéztörlők

KLEENEX® Ultra kéztörlő – fehér, 2 réteg 6765 6  x 130 m (130 m x 20,0 cm)  6959    9960   8976

SCOTT® kéztörlő – fehér, 1 réteg 6667 6  x 304 m (304 m x 20,0 cm)  6959    9960   8976

SCOTT® kéztörlő – kék, 1 réteg 6668 6  x 304 m (304 m x 20,0 cm)  6959    9960   8976

SCOTT® XL kéztörlő – fehér, 1 réteg 6687 6  x 354 m (354 m x 20,0 cm)  6959   

SCOTT® XL kéztörlő – kék, 1 réteg 6688 6  x 354 m (354 m x 20,0 cm)  6959   

SCOTT® Slimroll kéztörlő – fehér, 1 réteg 6657 6  x 165 m (16,5 cm x 20,0 cm)  6953  6959

SCOTT® Slimroll kéztörlő – kék, 1 réteg 6658 6  x 165 m (16,5 cm x 20,0 cm)   6953  6959



Termék Ecolabel Kód Karton tartalom Adagolók

Kéztisztítók

KLEENEX® Ultra kéztisztító, sárga 6330 6  x 1000 ml   6948  8973  6955

KLEENEX® kéztisztító mindennapos használatra, pink 6331 6  x 1000 ml   6948  8973  6955

KLEENEX® tusfürdő gél haj- és testápoláshoz, fehér 6332 6  x 1000 ml   6948  8973  6955

KLEENEX® kéztisztító gyakori használatra, átlátszó 6333 6  x 1000 ml   6948  8973  6955

KIMCARE* antibakteriális kéztisztító, sárga 6334 6  x 1000 ml   6948   6955  8973

KLEENEX® Luxus habszappanos kéztisztító mindennapos használatra, pink 6340 6  x 1000 ml   6948  8973  6955

KLEENEX® Luxus habszappanos kéztisztító gyakori használatra, átlátszó 6342 6  x 1000 ml   6948  8973  6955

KLEENEX® Luxus habszappanos kéztisztító gyakori használatra, átlátszó 6345 4  x 1200 ml   92147    11329

KLEENEX® Luxus habszappanos kéztisztító mindennapos használatra, pink 6346 12  x 200 ml     6982 

KIMCARE* Luxus habszappanos antibakteriális kéztisztító, átlátszó 6341 6  x 1000 ml  6948  8973  6955

Termék Kód Karton tartalom Adagolók

Kézfertőtlenítők

KLEENEX® Hidratáló alkoholos instant kézfertőtlenítő, átlátszó 6359 4  x 1200 ml   92147     

KLEENEX® Hidratáló alkoholos instant kézfertőtlenítő, átlátszó 6358 6  x 1000 ml   6948   8973   6955

KLEENEX® Hidratáló alkoholos instant kézfertőtlenítő, átlátszó 6357 12  x 480 ml   6142

KLEENEX® Hidratáló alkoholos instant kézfertőtlenítő, átlátszó 6356 24  x 50 ml N/A

KLEENEX® Luxus habszappanos nem alkoholos instant kézfertőtlenítő, átlátszó 6353 4  x 1200 ml   92147       

KLEENEX® Luxus habszappanos nem alkoholos instant kézfertőtlenítő, átlátszó 6352 6  x 1000 ml   6948   8973  6955          

KLEENEX® Luxus habszappanos nem alkoholos instant kézfertőtlenítő, átlátszó 6351 12  x 480 ml   6142

KLEENEX® Luxus habszappanos nem alkoholos instant kézfertőtlenítő, átlátszó 6350 24  x 50 ml N/A

Termék Kód Karton tartalom Lapméret
(H x Sz)

Adagolók

Kéz- és felülettisztító kendők

SCOTT® kéz- és felületfertőtlenítő kendők 7785 24  x 15    = 360 (15,2 cm x 20,0 cm)

SCOTT® kéz- és felületfertőtlenítő utántöltő kendők 7786 6    x 100  = 600 (19,0 cm x 22,0 cm)    7936          

Termék Ecolabel FSC Kód Karton tartalom Lapméret
(H x Sz)

Adagolók

Hajtogatott toalettpapír

KLEENEX® Premier toalettpapír – fehér, 2 réteg 8407 24  x 200  = 4800 (18,6 cm x 12,5 cm)   6946   6990   8972

KLEENEX® ULTRA toalettpapír – fehér, 2 réteg 8408 36   x 200   =  7200 18,60cm x 12,50cm   6946   6990   8972

SCOTT® 36 toalettpapír – fehér, 2 réteg 8508 36   x 250   =  9000 18,60cm x 11,70cm   6946   6990   8972

HOSTESS* 32 toalettpapír – fehér, 2 réteg 8035 32   x 250   =  8000 18,60cm x 11,00cm   6946   6990   8972

HOSTESS* 32 toalettpapír – fehér, 1 réteg 8036 32   x 500   =  16000 18,60cm x 11,00cm   6946   6990   8972



Termék Ecolabel FSC Kód Karton tartalom Lapméret
(H x Sz)

Adagolók

Jumbo tekercses toalettpapír

KLEENEX® 250 toalettpapír – mini jumbo, fehér, 2 réteg 8515  6  x 250 m (40,0 cm x 9,4 cm)   6991

HOSTESS* 400/76 toalettpapír – fehér, 1 réteg 8613  12  x 400 m (40,0 cm x 9,0 cm)   6991

SCOTT® PERFORMANCE toalettpapír - Jumbo – fehér, 2 réteg 8501  6  x 400 m  (38,0cm x 9,5cm)   6991

SCOTT® PERFORMANCE toalettpapír - Jumbo – fehér, 2 réteg 8512  12  x 200 m  (38,0cm x 9,5cm)  6947   6958   8974

SCOTT® PERFORMANCE toalettpapír - Mini Jumbo – fehér, 2 réteg 8522  12  x 180 m  (38,0cm x 9,5cm)  6947   6958   8974

HOSTESS* toalettpapír - Jumbo – fehér, 2 réteg 8623  12  x 300 m  (38,0cm x 9,0cm)  6947   6958   8974

Termék Ecolabel FSC Kód Karton tartalom Lapméret
(H x Sz)

Adagolók

Kistekercses toalettpapír

KLEENEX® Ultra toalettpapír-tekercs – fehér, 2 réteg 8414 20 x 2  x 240 (12,3 cm x 10,4 cm)  6992

KLEENEX® toalettpapír-tekercs – fehér, 3 réteg 8440 6 x 6   x 350   =  12600 12,00cm x 9,50cm   6992

KLEENEX® ULTRA toalettpapír-tekercs – fehér, 1 réteg 8443 6 x 8   x 153   =  7344 12,50cm x 9,50cm   6992

KLEENEX® toalettpapír-tekercs – fehér, 2 réteg 8446 6 x 6   x 600   =  21600 12,00cm x 9,50cm   6992

SCOTT® PERFORMANCE toalettpapír-tekercs – fehér, 2 réteg 8517 6 x 6   x 600   =  21600 12,00cm x 9,50cm   6992

SCOTT® 350 toalettpapír-tekercs – fehér, 2 réteg 8519 8 x 8   x 350   =  22400 12,00cm x 9,50cm   6992

SCOTT® PERFORMANCE toalettpapír-tekercs – fehér, 2 réteg 8550 8 x 12   x 210   =  20160 12,50cm x 9,50cm   6992

HOSTESS* 400 toalettpapír-tekercs – fehér, 1 réteg 8627 8 x 12   x 400   =  38400 12,50cm x 9,50cm   6992

Termék Ecolabel FSC Kód Karton tartalom Lapméret
(H x Sz)

Adagolók

Kozmetikai kendő

KLEENEX® kozmetikai kendő – kocka, fehér, 2 réteg 8834 12  x 90  = 1080 (21,0 cm x 20,1 cm) N/A

KLEENEX® kozmetikai kendő – standard, fehér, 2 réteg 8835 21  x 100  = 2100 (21,6 cm x 18,6 cm)  7820

KLEENEX® kozmetikai kendő – utántöltő, fehér, 2 réteg 8836 24  x 100  = 2400 (21,6 cm x 18,6 cm)  7820

SCOTT® kozmetikai kendő – standard, fehér, 2 réteg 8837 21  x 100  = 2100 (21,6 cm x 18,6 cm)  7820

SCOTT® kozmetikai kendő – utántöltő, fehér, 2 réteg 8838 24  x 100  = 2400 (21,6 cm x 18,6 cm)  7820

Termék Kód Karton tartalom Adagolók

Légfrissítés

KIMCARE* folyamatos légfrissítő 6121 6  x 48 ml N/A

KIMCARE* folyamatos légfrissítő 6122 6  x 48 ml N/A

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* légfrissítő – utántöltő 6128 8  x 310 ml  6971  6984

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Melodie légfrissítő – utántöltő 6135 6  x 310 ml  6971  6984

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Rhapsodie légfrissítő – utántöltő 6136 6  x 310 ml  6971  6984

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Serenade légfrissítő – utántöltő 6137 6  x 310 ml  6971  6984

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Prelude légfrissítő – utántöltő 6138 6  x 310 ml  6971  6984

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Neutraliza légfrissítő – utántöltő 6139 6  x 310 ml  6971  6984

Termék Kód Karton tartalom Lapméret
(H x Sz)

Adagolók

Tartozékok

AQUARIUS* szemetes 6993 2  (MA 68 x SZ 38 x MÉ 28 cm) N/A

AQUARIUS* egyéni toalettülőke-takaró adagolója 6957 1  (MA 33 x SZ 45,5 x MÉ 6,5 cm) N/A

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* egyéni toalettülőke-takarók 6140 12  x 125  = 1500 (45,7 cm x 38,1 cm)  6957  9505

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* rozsdamentes acél szemetes 8975 1  (MA 65 x SZ 35 x MÉ 24 cm) N/A

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* kézfertőtlenítő állvány 11430 1  (MA 146 cm x SZ 45 cm x MÉ 50 
cm)

  92147   11329   
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Termék Kód Karton tartalom

Kéztörlő-adagoló

AQUARIUS* hajtogatott kéztörlő-adagoló – egymásba fűzött törülköző 6945 1  (MA 40 cm x SZ 26,5 cm x MÉ 13,5 cm)

AQUARIUS* hajtogatott kéztörlő-adagoló – C-hajtás 6954 1  (MA 41 cm x SZ 32,0 cm x MÉ 14,5 cm)

AQUARIUS* egykapcsos hajtogatott kéztörlő-adagoló – C-hajtás, kicsi 6956 1  (MA 16 cm x SZ 28,5 cm x MÉ 14,0 cm)

AQUARIUS* Slimroll kéztörlő-adagoló 6953 1  (MA 34 cm x SZ 31,5 cm x MÉ 19,0 cm)

AQUARIUS* érintésmentes tekercses kéztörlő-adagoló 6959 1  (MA 43 cm x SZ 32,5 cm x MÉ 24,0 cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* króm Slimroll tekercses kéztörlő-adagoló 13567 1  (MA 32 cm x SZ 30 cm x MÉ 18 cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* rozsdamentes acél hajtogatott kéztörlő-adagoló 8971 1  (MA 35 cm x SZ 23,5 cm x MÉ 12,0 cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* rozsdamentes acél kéztörlő-adagoló – tekercs 8976 1  (MA 43,5 cm x SZ 30,5 cm x MÉ 23,0 cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Slimfold hajtogatott kéztörlő-adagoló 6904 1  (MA 36,5 cm x SZ 22,5 cm x MÉ 7,0 cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* elektronikus tekercses kéztörlő-adagoló 9960 1  (MA 41 cm x SZ 32,0 cm x MÉ 25,5 cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* rozsdamentes acél kéztörlő-adagoló, pop-up box borítás 9924 2  (MA 16 cm x SZ 26,0 cm x MÉ 14,0 cm)

Kéztisztító- és fertőtlenítőadagolók

AQUARIUS* kéztisztító- és fertőtlenítőadagoló – kazetta 6948 1  (MA 23,5 cm x SZ 11,5 cm x MÉ 11,5 cm)

AQUARIUS* kéztisztító- és fertőtlenítőadagoló – könyökkaros 6955 1  (MA 23,5 cm x SZ 11,5 cm x MÉ 24,7 cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* elektronikus bőrápoló-adagoló 92147 1  (MA 29,0 cm x SZ 18,0 cm x MÉ 10,0 cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* ezüst bőrápoló-adagoló 11329 1  (MA 29,0 cm x SZ 19,0 cm x MÉ 10,0 cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* „Compact” luxus habszappanos kéztisztító-adagoló – tasak 6982 1   (MA 19,0 cm x SZ 6,5 cm x MÉ 8,5 cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* rozsdamentes acél kéztörlő-adagoló – kazetta 8973 1  (MA 23,0 cm x SZ 10,5 cm x MÉ 11,5 cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* kézfertőtlenítő palacktartó 6142 1  (MA 17,5 x SZ 7,5 x MÉ 6,5 cm)

Kéz- és felülettisztító kendők adagolói

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* kéz- és felületfertőtlenítő kendők – utántöltő 7936 1   (MA 29,0 x SZ 15,0 x MÉ 15,0 cm)

Toalettpapír-adagoló

AQUARIUS* hajtogatott toalettpapír-adagoló 6946 1  (MA 34 cm x SZ 17,0 cm x MÉ 12,5 cm)

AQUARIUS* Jumbo mini ikertekercses toalettpapír-adagoló 6947 1  (MA 29,0 cm x SZ 46,0 cm x MÉ 12,5 cm)

AQUARIUS* Jumbo mini tekercses toalettpapír-adagoló 6958 1  (MA 31,0 cm x SZ 25,0 cm x MÉ 14,5 cm)

AQUARIUS* nagy kapacitású hajtogatott toalettpapír-adagoló 6990 1  (MA 40,5 cm x SZ 31,0 cm x MÉ 14,5 cm)

AQUARIUS* Jumbo tekercses non-stop toalettpapír-adagoló 6991 1  (MA 38,0 cm x SZ 44,5 cm x MÉ 13,0 cm)

AQUARIUS* kis ikertekercses toalettpapír-adagoló 6992 1  (MA 18,0 cm x SZ 30,0 cm x MÉ 13,0 cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* rozsdamentes acél hajtogatott toalettpapír-adagoló 8972 1  (MA 32,0 cm x SZ 14,5 cm x MÉ 10,5 cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* rozsdamentes acél mini jumbo toalettpapír-adagoló 8974 1  (MA 26,0 cm x SZ 23,5 cm x MÉ 12,0 cm)

Kozmetikaikendő-adagoló

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* ezüst kozmetikaikendő-adagoló 7820 1  (MA 14,5 cm x SZ 27,0 cm x MÉ 6,0 cm)

Légfrissítő-adagoló

KIMCARE* folyamatos légfrissítő – starter csomag 6123 2  & 2  x 48 ml 

RIPPLE* légfrissítő-adagoló – fémpöttyös 6971 1  (MA 22,0 cm x SZ 12,0 cm x MÉ 7,0 cm)

AQUA* légfrissítő-adagoló – fehér 6984 1  (MA 22,0 cm x SZ 12,0 cm x MÉ 7,0 cm)
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