
Az egészségesebb és higiénikusabb 

munkahelyekért

Kézhigiéniai és mosdóhigiéniai alaptermékek



A kézhigiéniai megoldások terén a KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* jelenti a tökéletes szállítót. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a rossz kézhigiénia miatt az egész munkahelyen növekedhet a 

csíraszám és a keresztfertőzés  kockázata Célunk az, hogy innovatív megoldásokkal szolgáljunk 

a bőrápolás és a kéztörlők terén, így ügyelve az Ön dolgozóinak egészségére és közérzetére.

Az Ön üzleti igényeit szem előtt tartva korszerű egészségügyi és higiéniai megoldásokat kínálunk 

a munkahelyükön dolgozó, vagy az otthonuktól távol levő emberek számára. Az innováció 

iránti elkötelezettség és néhány egyszerű érték – mint a minőség, szolgáltatás és tisztes 

kereskedelem – immár 135 éve segíti piacvezető, globális vállalatként való működésünket.

Még korszerűbb higiénia



KLEENEX® márkánk állandóan újításokon dolgozik, hogy mindig kiváló teljesítményű és minőségű termékeket tudjon 

biztosítani. Ez is mutatja, hogy számunkra az Ön közérzete a legfontosabb – még a legjobb teljesítményű és leginkább 

versenyképes termékeknél is ez az elvünk.

SCOTT® márkánk olyan kialakításokat ígér, amelyek a termék minősége és ára közötti optimális egyensúly alapján 

kiemelkedő értéket képviselnek.

Megbízható márkák

Válassza ki a már ismert márkákat és rájuk támaszkodva alakítsa ki a teljes 

mosdómegoldást

kattintson a www.kcprofessional.net/hu



ÜGYELJ A HOLNAPRA,  
HASZNÁLJ MA KEVESEBBET*

Azon fáradozunk, hogy megóvjuk világunkat a jövő generációk számára. A 

használjunk kevesebbet és szemeteljünk kevesebbet célkitűzés alapján cégünk 

innovatív mosdórendszerei nagyobb hatékonyságot, újrahasznosított tartalmat, és 

kevesebb csomagolóanyagot jelentenek.
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*

CSÖKKENTS MA, 
ÜGYELJ A HOLNAPRA

Tisztában vagyunk azzal, hogy az erőforrások mai felhasználási módja alakítja majd a holnap 

világát.  Azon vagyunk, hogy egy-egy termék életciklusának minden egyes szakaszában 

csökkentsük a környezet terhelését.    A tervezéstől és az alapanyagok beszerzésétől kezdve a 

gyártáson, és felhasználáson át egészen a hulladékba helyezésig, a teljes képet figyeljük.

A kiadvány egészén keresztül végigvonul a termékek életciklusának fontossága.

kattintson a www.kcpreducetoday.com



Kézhigiénia  
Innovációk

Új érintésmentes 
szenzoros adagolók 
Költséghatékony, higiénikus és luxus 

megoldások. Teljesen érintésmentes, nagy 

teljesítményű rendszert visznek a mosdóba.

A szabályozott adagolásnak köszönhetően

Higiénikus, teljesen érintésmentes adagolók

 

A nagy kapacitású kéztörlő és habszappan 

rendszereknél rövidebb az utántöltési idő

Szenzoros,patronos habszappan 

adagoló adagoló 

KLEENEX® luxus habszappan  

gyakori használatra

KLEENEX® tekercses kéztörlő

SCOTT® tekercses kéztörlő



Új SCOTT®

Ügyes, kompakt és helytakarékos kéztörlő rendszer, a kapacitás, vagy 

a minőség gyengítése nélkül. Korlátozott falfelületű mosdókba ideális   

Slimroll adagolónk csaknem 50%-kal kisebb, mint a jelenlegi tekercses rendszereink

Minden tekercs 165 m hosszú és dupla tekercs mellett 700 lapot tartalmaz

Nagyobb felhasználói elégedettség 

Cégünk különleges AIRFLEX* technológiájának 

köszönhetően a lapok nedvszívóak és erősek 

SCOTT® Slimroll kéztörlő

Szabályozott adagolás

Szabályozott adagolórendszereink mindig a megfelelő mennyiséget 

adják ki.  Ez segíti szabályozni a felhasználást, mérsékelni a karbantartási 

költségeket, és csökkenteni a hulladékképződést.

Kattintson a www.kcprofessional.net/hu



Nagy forgalmú 
mosdók

 
Nagy forgalmú nyilvános és munkahelyi környezetekre tervezve (repülőterektől 

élelmiszeripari üzemekig). SCOTT® Xtra hajtogatott kéztörlő

 

Soha ki nem fogyó adagolók

Higiénikus 

Az egylapos és érintésmentes adagolás csökkenti a csíraszámot, és teljesen 

higiénikus megoldást biztosít a használóknak 

Kisebb karbantartási igény  

Könnyű töltés és rövidebb utántöltési idő.  

A szabályozott adagolás csökkenti a felhasználási költséget

A tömörítési technológiával több termék tehető egy kartonba, és több karton 

egy kamionba, így kevesebb kamionra lesz szükség, és csökken a széndioxid 

kibocsátás.    Mindez változatlan termékminőség és teljesítmény mellett.  
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adagoló 

SCOTT® hajtogatott toalettpapír

adagoló

SCOTT® Xtra hajtogatott kéztörlő

Szenzoros,patronos habszappan 

KLEENEX® luxus habszappan gyakori használatra 

SCOTT® Jumbo toalett-papír 

KIMCARE* habszappan   

SCOTT® Xtra hajtogatott kéztörlő 

h b



Magas higiéniájú 
mosdók

  

Cégünk nagy higiéniás mosdómegoldásai segítenek a csíraszám és a 

keresztszennyeződés kockázatának csökkentésében.

Jobb higiéniás gyakorlatok  

A hatékony egylapos adagolás azt jelenti, hogy minden lapot csak a használó 

érintheti meg

 

Minden rendszerünk biztosítja a felhasználás szabályozhatóságát és így rendkívül 

költséghatékony

Csírák elpusztítása 

 A sima, fényes és lezárt adagolók könnyen tisztíthatók, és nem fogják meg a 

port, vagy a szennyeződést

Szenzoros, patronos habszappan 

KLEENEX® luxus kéztisztító  

habszappan gyakori használatra

SCOTT® Xtra hajtogatott kéztörlő

A többi kézszárítási módszerhez képest a papír kéztörlők 77%-

kal csökkentik a kézen levő baktériumok számát.1

1  Westminsteri Egyetem tanulmánya, 2009. február  
A baktériumszám változását százalékos középértékek mutatják
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SCOTT® Xtra kéztörlő

SCOTT® Xtra kéztörlő

adagoló

SCOTT® hajtogatott toalettpapír

SCOTT® Slimfold kéztörlő

KIMCARE* kéztisztítók

SCOTT® Slimroll kéztörlő

KLEENEX®

KLEENEX® kozmetikai kendő utántöltő csomag



 
mosdók

A komfort és a gondoskodás érzetét nyújtó legjobb prémium minőségű 

mosdótermékek és rendszerek.  

Exkluzív irodai és szállodai mosdókhoz ideális

KLEENEX®

doboz

KLEENEX® kozmetikai kendő utántöltő csomag

Cégünk eddigi legpuhább termékei  

Az otthon érzetét keltő nedvszívó, puhább és vastagabb kendők

Maradandó benyomások keltése 

Az elegáns, minőségi és tartós „fémpöttyös” adagolók luxuskörnyezetet 

varázsolnak a mosdóból

Megbízható  KLEENEX® márka 

A termékeken szereplő dombornyomott KLEENEX® logó a prémium kényelem és 

minőség garanciáját jelentik.

Számos nagy teljesítményű KLEENEX®  termék rendelkezik FSC 

tanúsítvánnyal, ami cégünk felelős beszerzési tevékenységének jele.
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KLEENEX®

Rozsdamentes acélfedéllel
KLEENEX® Premier kéztörlő

KLEENEX® Ultra Super Soft kéztörlő 

KLEENEX® Ultra kéztörlő

RIPPLE* kéztisztító adagoló

KIMCARE* kéztisztítók

Légfrissítő utántöltők

adagoló

KLEENEX® hajtogatott toalettpapír

KLEENEX®

PLE* kéztisztító adagoló



AIRFLEX* anyag előállítása a hagyományos eljárásoknál 

akár 17%-kal kevesebb farostot igényelhet.

Kézhigiénia –  
Kéztörlők

Szabadalmaztatott technológiánk eredménye 

a kiváló nedvszívás és az erős kialakítás

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.

AIRFLEX* anyag 
Az AIRFLEX* anyag mögött álló UCTAD technológia eredményeként 

születnek a nagy nedvszívó képességű KLEENEX® és SCOTT® kéztörlőink.

1  

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



 
Válassza ki az Ön igényeinek legjobban megfelelő 

kéztörlőt, formátumot és adagolórendszert.

A KLEENEX® kéztörlők az elismert márkától elvárt 

minőséget gondoskodást biztosítják.

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 

A KLEENEX® Ultra Soft Pop-up Box kéztörlő fröccsenésnek ellenálló dobozzal 

rendelkezik és így elkerülhető vele a használt kéztörlők felgyülemlése

A SCOTT® kéztörlők megbízhatók és költséghatékonyak.

SCOTT®

AIRFLEX* anyagának és egyedi adagolásának köszönhetően javítja a mosdók higiéniáját

SCOTT®

A gyártási ciklust teljes egészében optimalizálva csökkenti a kéztörlőkre fordított költségeket

SCOTT®

A tömörítéses technológiának köszönhetően tekercsenként több kéztörlő helyezhető el

Kattintson a www.kcprofessional.net/hu



Interfold hajtogatott kéztörlő   

A legjobb választás ott, ahol fontos a kényelem és a higiénia.

Ez a legnépszerűbb hajtogatott kéztörlő formátumunk – minden kéztörlő 

látható és használatra kész, amihez csak a felhasználó ér hozzá

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

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



Nagy forgalmú mosdókhoz tervezve Válasszon egyet  

a költséghatékony adagolórendszerek közül.

Az akár 304 m hosszú tekercs kezelésére is alkalmas rendszerrel ritkíthatók a feltöltések

Nagy higiéniájú rendszer

Higiénikus, könnyen tisztítható adagolók

A SCOTT® tekercses kéztörlők tömörítettek, így csökkentik a tárolási  

térszükségletet és a csomagolási hulladékot

 – Szenzoros kéztörlő-adagoló  

Ez a rendszer friss, használatra kész kéztörlőt ad, amihez csak  

a felhasználó ér hozzá.

 – Szenzoros adagoló  

A kéztörlő kiadása automatikusan, az adagoló érintése nélkül történik

 – Slimroll adagoló 

Kompakt, de így is nagy kapacitású adagoló

Kisebb rostfelhasználás

A SCOTT® Xtra kéztörlő csökkenti a kézszárításhoz szükséges rostigényt és 28%-

kal csökkenti a használat után a kukába dobott „száraz” rost mennyiségét.

Látogasson el a www.kcprofessional.net/hu



Kézhigiénia –  
Kéztisztítás
A helyes kézmosás és -szárítás nagyon fontos a csíraszám 

csökkentéséhez. Kiváló teljesítményű bőrápoló rendszereink:

Védik a mosdóhasználókat

A kereszt-szennyeződéseken keresztüli fertőzések kockázatának csökkentésével  

A bőr tiszta és friss érzetét eredményezik

Nagy kapacitású rendszerek biztosítják a mosdóhasználók kezének állandó tisztaságát



Márkakínálatunk 
KIMCARE* kéztisztító termékcsaládunk most ezt kínálja:

Kis karbantartási igény

Megbízhatóság 

Hamarosan 
Jelenleg zajlik a kéztisztító termékek 

átnevezése a KLEENEX® márkanévre.

Már kapható az új KLEENEX® luxus késztisztító habszappan  

gyakori használatra, higiénikus elektronikus adagolóból  

adagolva. 

Egyes bőrápoló termékeink European Ecolabel akkreditációval rendelkeznek.

Látogasson el a www.kcprofessional.net/hu



Habszappan

A hagyományos folyékony szappanhoz képest habszappan termékünk 

literenként kétszer több kézmosást tesz lehetővé.

Habszappan

Nagy forgalmú mosdókhoz ideális

Nagy kapacitású patronok

Nagyobb hatékonyság

Csökken a kézmosás ideje és a felhasznált vízmennyiség

Kellemes használat 

Luxus sűrű habszappan

Folyékony kéztisztító

Kisebb forgalmú mosdókhoz tervezve.

Kielégíti a felhasználói igényeket

A kéztisztítók széles skálája (napi használatra, gyakori használatra, ultra és antibakteriális)

Illatosított és nem illatosított formulák



útmutató
Luxus 

habszappan
Nagy forgalmú mosdókhoz

Folyékony 

szappan
Kisebb forgalmú mosdókhoz

KIMCARE GENERAL* kéztisztító napi használatra

KIMCARE GENERAL* kéztisztító gyakori használatra

 KIMCARE GENERAL* Ultra kéztisztító

  KLEENEX® luxus kéztisztító habszappan gyakori használatra

���

���

���

���

���

���

���

���

���

Könnyű betöltés

Problémamentes adagolás 

Egy adag elegendő

Kellemes formulája a bőr tiszta és friss érzetét eredményezi

Látogasson el a www.kcprofessional.net/hu



Hajtogatott toalett-papírunkkal akár 40%-os csökkentés is elérhető a Jumbo és 

a kistekercses toalett-papírhoz képest.   Ez kevesebb hulladékot is jelent.

Igényei és környezete szerint válasszon az általunk kínált piacvezető toalett-papír márkák, 

formátumok és hatékony adagolórendszerek teljes skálájából. 

A márkahasználók bizalma 

Egy kis luxus

Kényelmesen puha és nedvszívó

A KLEENEX® márka logója csak válogatott termékeken jelenik meg

Fenntartható módon kiválasztott rostokból gyártott termékek. Önálló FSC tanúsítvánnyal

Minden SCOTT® toalett-papír 100%-ban újrahasznosított rostból készül

Egyes termékek FSC tanúsítvánnyal rendelkeznek



Válassza ki az Ön igényeinek legjobban megfelelő toalett-papírt:  

Teljesen higiénikus formátum

Hatékony egylapos adagolás, mert a lapot csak a felhasználó érinti meg

A tekercses formátumokhoz képest akár 40%-kal kisebb felhasználás

Nagyon hatékony 

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

Nagy forgalmú helyekhez

Nagy kapacitás, minimális karbantartás

Otthoni komfortérzet

Szállodákba és kisebb irodákba ajánlott

Okos adagolási teszt. Euro egymásba hajtogatott toalett-papír. Kimberly-Clark Europe, 2000. október. Az adatok férfiak általi felhasználásra vonatkoznak.

Jumbo tekercs – 
toalett-papír 
Felhasználás csak 1,40m/alkalom

Hajtogatott toalett-papír 
Felhasználás csak 0,97m/alkalom

Kistekercs – 
toalett-papír 
Felhasználás csak 1,65 m/alkalom

30% MEGTAKARÍTÁS 
hajtogatott toalett-papír 
használatakor

 �

40% MEGTAKARÍTÁS
hajtogatott toalett-papír 
használatakor

 �

Látogasson el a www.kcprofessional.net/hu



Ezek az apró finomítások azt jelzik, hogy Ön figyel a használók higiéniás 
igényeire és a személyes vonatkozásokra. 

Prémium luxus 

Megbízható puhaság és teljesítmény

Elegáns asztali dobozok  

Lapos doboz

Falra szerelt adagolókhoz ideális

Fenntartható rendszer

100%-ban újrahasznosított papír

SCOTT®

A SCOTT® kozmetikai kendő 100%-ban újrahasznosított és FSC tanúsítvánnyal rendelkezik 

– ez a garancia arra, hogy az alapanyagok kiválasztása nagy körültekintéssel történik.



Légfrissítés

Igény szerinti könnyű programozhatóság

Minden izlésnek megfelelő

RIPPLE* & AQUA* adagolók kaphatók

Higiénikus és lehúzható

Napjaink higiéniára ügyelő mosdóhasználói számára

Minden mosdóba kellemes, friss  illatot juttat.  

Egyéni komfort és fokozott védelem. 

Látogasson el a www.kcprofessional.net/hu



A munkahelyi biztonság és higiénia fokozása érdekében a KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* az 

alábbiakat kínálja még:

MUNKAVÉDELMI MEGOLDÁSOK 

A cégünk által kínált védőruhák, légzésvédő félálarcok és hallásvédők használatával  

Ön mindig a helyzet magaslatán állhat. Nagy teljesítményű felszerelések a  

JACKSON SAFETY* és a KLEENGUARD* márka kínálatából.

 TÖRLÉSI MEGOLDÁSOK

Tudjuk, hogy a hatékonyság javítása fontos Önnek.  

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.



Még ma adja fel megrendelését a helyi forgalmazónál

 

Keresse meg helyi forgalmazóját 

www.kcprofessional.net/hu

 

Kattintson weboldalunkra és nézze meg a teljes kínálatot 

www.kcprofessional.net/hu



®/*A Kimberly-Clark Worldwide, Inc. védjegyei. ©2010 KCWW Kiadványkód: ID4550.17 HU 03.11

ÜGYELJ A HOLNAPRA, HASZNÁLJ MA KEVESEBBET* – ez a KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* válasza a fenntarthatóság kérdésére.
Annak megértésével kezdődik, hogy az erőforrások mai felhasználási módja alakítja majd a holnap világát.

Ez vezetett arra bennünket, hogy a termék életciklusának minden szakaszában a fogyasztás csökkentésére összpontosítsunk – a 
tervezéstől és a gyártástól kezdve a forgalmazásig és a hulladékba helyezésig.

A csökkentés jelenti a kulcsszót az általunk és az ügyfeleink által folytatott tevékenységek környezeti kihatásának mérsékléséhez.
Ha többet szeretne megtudni erről: www.kcpreducetoday.com

CSÖKKENTS MA, 
ÜGYELJ A HOLNAPRA

 
www.kcprofessional.net/hu


