
Nejdůležitější 
produkty pro hygienu 
rukou, umývárny 
a toalety
Úplná řešení pro zdravější 
a hygieničtější pracoviště



Lépe zhodnotíme vaši 
práci: na zdravějším 
a hygieničtějším 
pracovišti
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Další důležité 
produktové 
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Zaměřili jsme se na vaše obchodní 
požadavky a poskytujeme špičková 
zdravotní a hygienická řešení pro 
pracovníky na pracovištích nebo na 
cestách. 

Ochrana zdraví a pohody vás i vašich 
zaměstnanců zaručuje, že pracoviště 
není jen místo, kam chodíme a 
pracujeme, ale i místo, kde se lidé 
cítí opravdu bezpečně, jejich zdraví 
nic neohrožuje a jsou motivováni k 
nejlepším pracovním výkonům. 

Spolehněte se při vytváření zdravějších a 
hygieničtějších pracovišť na společnost 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* - 
vytvořte výjimečná pracoviště.
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Pomáháme vám vytvářet 
zdravé pracoviště

Dnešní podniky pracují více než kdy 
jindy v nejisté a ekonomicky obtížné 
době, ke které se ještě přidává tlak 
na zeštíhlení pracovních sil. Je proto 
naprosto nezbytné, aby podniky 
chránily pohodu a zdraví svých 
zaměstnanců, pečovaly o ně a byly 
zárukou zdravých, motivovaných a 
spolupracujících pracovních sil. 

PROJEKT ZDRAVÉ 
PRACOVIŠTĚ*společnosti KIMBERLY-
CLARK PROFESSIONAL* znamená 
inovativní přístup k hygieně v 
umývárnách a toaletách, jenž pomáhá 
zaměstnancům pochopit způsob 
šíření bakterií, zamezit mu a zavést 
potřebná preventivní opatření.

Projekt nabízí podnikům poradenství 
i praktickou podporu, které jim 
umožní zavést ty nejlepší možné 
hygienické systémy na pracovišti, 
a co je nejdůležitější, motivovat 
zaměstnance, aby je pravidelně 
používali - tedy kroky, které by 
mohly pomoci zabránit šíření bakterií 
způsobujících řadu nemocí.

Větší spolupráce zaměstnanců

Snížení absence

Vyšší produktivita

Prozkoumat
Zhodnotit pracoviště: Náš průzkumný 
tým má veškeré nezbytné zkušenosti 
k okamžitým výsledkům.

Poskytnout
Poskytnout správné produkty: Na 
základě výsledků z kroku 1 vám 
poradíme, jak umístit správné produkty 
na správná místa a jak zavést tři kroky 
k vytvoření zdravějšího pracoviště; 
umýt, otřít a dezinfikovat.

Zapojit
Náš aktivační balíček je ideální 
k zapojení všech zaměstnanců 
i návštěvníků pracovního 
areálu do projektu.

PROJEKT ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ*: 
Jednoduchý postup ve třech krocích, díky 
kterému budou vaši zaměstnanci zdravější
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Další informace o PROJEKTU ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ* 
najdete na adrese: www.kcprofessional.cz
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Představujeme naši 
novou řadu dávkovačů 
AQUARIUS*

Naše dosud nejhygieničtější 
řada dávkovačů  

Pomocí barevných 
kroužků k okénkům 
si můžete vytvořit 
jedinečnou vlastní 
řadu

Sedm dobrých důvodů, proč 
používat systém AQUARIUS*

01:  Hygienické řešení vhodné pro každé pracoviště

02:  Nová plně koordinovaná řada 18 dávkovačů

03:  Patentovaný systém ochrany proti přeplnění pro 
skládané produkty brání přeplnění a usnadňuje 
dávkování

04:  Jedinečný design řady vylepší dojem z vaší koupelny

05:  Trvale udržitelné řešení

06:  Vlastní varianty 

07:  Snadná údržba
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Náš jedinečný 
patentovaný 
systém ochrany 
proti přeplnění je 
zárukou hladšího 
odběru a menšího 
plýtvání při 
minimalizaci ceny
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Vaše úplná řada 
AQUARIUS*

Úplná řada vysoce efektivních dávkovačů 
vám pomůže vytvořit zdravé pracoviště

Dávkovače na ručníky a utěrky

AQUARIUS* 
Dávkovač 
skládaných ručníků

AQUARIUS* 
Dávkovač ručníků 
v roli

AQUARIUS* Slimroll 
Dávkovač ručníků

AQUARIUS* 
Dávkovač 
skládaných ručníků 
- 1 balení

AQUARIUS* 
Dávkovač se 
středovým 
odvíjením

AQUARIUS* 
Dávkovač 
skládaných ručníků 
typu C

AQUARIUS* Roll 
Control Dávkovač 
se středovým 
odběrem

Pro podrobnější informace prosím navštivte www.kcprofessional.cz



Dávkovače na toaletní papír

Dávkovače mýdla 
a dezinfekčního 
prostředku na ruce

Doplňky do umýváren

AQUARIUS* 
Zásobník na 
toaletní papír - 
Mini Jumbo dual 

AQUARIUS* 
Non-Stop zásobník 
na Jumbo toaletní 
papír

AQUARIUS* 
Velkokapacitní 
dávkovač 
skládaného 
toaletního papíru

AQUARIUS* 
Dávkovač 
skládaného 
toaletního papíru

AQUARIUS* 
Twin zásobník 
na toaletní papír 
v malé roli 

AQUARIUS* 
Zásobník na 
Mini Jumbo 
toaletní papír v roli 

AQUARIUS* 
Dávkovač mýdla 
a dezinfekčního 
prostředku na ruce 

AQUARIUS* 
Dávkovač mýdla 
a dezinfekčního 
prostředku na ruce 
s loketní páčkou

AQUARIUS* 
Dávkovač 
ochranných 
podložek na 
sedátka toalet

Patentovaný 
systém ochrany 
proti přeplnění
Brání přeplnění; umožňuje 
snadné dávkování

Stylové kontrolní 
okénko
Snadný přehled zbývajícího množství

Hlavní výhody ve zkratce

Kompaktní design
Zabere v umývárně méně místa na zdi

Skrytý zámek
Uzamykatelný - s klíčem nebo 
bez klíče; snadná údržba 
a kontrola nákladů

Celoplášťový design 
zakrývá zadní desku
Žádné spoje k zachycení 
prachu a nečistot

AQUARIUS* 
Odpadkový koš

† AQUARIUS* Dávkovač skládaných ručníků s jedním úchytem není uzamykatelný.
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AQUARIUS* Dávkovač 
skládaných ručníků

SCOTT® Xtra Skládaný 
ručník

AQUARIUS* Dávkovač 
ručníků v roli

SCOTT® Xtra Ručník v roli

SCOTT® XL Ručník v roli

AQUARIUS* Dávkovač mýdla 
a dezinfekčního prostředku 
na ruce

KLEENEX® Pěnové mýdlo na ruce

KLEENEX® dezinfekční prostředek 
na ruce

Elektronický dávkovač ručníků 

SCOTT® Xtra Ručník v roli

SCOTT® XL Ručník v roli 

Umývárny a toalety 
s velkým provozem
Jsou určeny pro veřejné prostory a pracovní 
prostředí s velkým provozem, od letišť 
až po závody na zpracování potravin. 

Držák dezinfekčního 
prostředku na ruce 
a elektronický dávkovač

KLEENEX® Dezinfekce 
rukou

Elektronický dávkovač s kazetou 
pro péči o pokožku

KLEENEX® Luxusní pěnové mýdlo 
pro časté použití

KLEENEX® Instantní dezinfekční 
prostředek na ruce
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Méně náročná 
údržba
Snadné doplňování, které nezabere 
tolik času. Regulované dávkování 
pomáhá snižovat provozní náklady.

Minimální odpad
Naše jedinečné dávkovací 
systémy jsou zkonstruovány 
tak, aby přesně poskytovaly jen 
potřebné množství. Tím se snižuje 
spotřeba a minimalizuje odpad.

Velkokapacitní 
systémy
Náplň nemusí nikdy dojít.

Hygienické 
bezdotykové 
dávkování
Bezdotykové vydávání po 
jednotlivých útržcích omezuje šíření 
choroboplodných zárodků a je pro 
uživatele zárukou dokonalé hygieny.

AQUARIUS* Non-Stop zásobník na 
Jumbo toaletní papír

SCOTT® Jumbo toaletní papír 

AQUARIUS* Velkokapacitní 
dávkovač skládaného 
toaletního papíru

SCOTT® Skládaný toaletní papír
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AQUARIUS* Dávkovač ochranných 
podložek na sedátka toalet

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 

Ochranné podložky na sedátka toalet 

Elektronický dávkovač ručníků

SCOTT® Xtra Ručník v roli

AQUARIUS* Slimroll Dávkovač ručníků

SCOTT® Slimroll Ručník

AQUARIUS* Dávkovač 
skládaného toaletního 
papíru

SCOTT® Skládaný 
toaletní papír

AQUARIUS* Dávkovač 
skládaných ručníků

SCOTT® Xtra Ručník

Dokonalá hygiena 
Umývárny a toalety
Naše vysoce hygienická řešení pro umývárny jsou určena 
k ochraně před šířením choroboplodných zárodků a snížení 
křížové kontaminace.

KLEENEX® Kapesníčky 
ve standardní krabici

K dispozici kryt 
z nerezové oceli
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AQUARIUS* Dávkovač 
mýdla a dezinfekčního 
prostředku na ruce 

KLEENEX® Pěnové 
mýdlo na ruce

KLEENEX® Instantní 
dezinfekční prostředek 
na ruce

Elektronický dávkovač s 
kazetou pro péči o pokožku

KLEENEX® Luxusní pěnové 
mýdlo pro časté použití

KLEENEX® Instantní 
dezinfekční prostředek na ruce

Zničení choroboplodných 
zárodků
Hladké, lesklé a dokonale utěsněné dávkovače 
se snadno čistí a nemají štěrbiny, ve kterých 
by se mohly usazovat nečistoty a prach.

Lepší hygiena
Efektivní odběr po jednom útržku, 
kterého se dotkne pouze uživatel.

Nižší provozní 
náklady
Všechny naše systémy regulují 
spotřebu a nabízejí vynikající 
provozní náklady.

KLEENEX® Luxusní 
pěnové dezinfekční 
prostředky na ruce

K dispozici v 50 ml 
a 480 ml

KLEENEX® Dezinfekční 
ubrousky

Dóza a sáček
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Nerezový dávkovač 
na skládaný 
toaletní papír  

KLEENEX® Skládaný 
toaletní papír

Nerezový dávkovač 
mýdla na ruce  

KLEENEX®Mýdla na 
ruce

Nerezový dávkovač obří role  

KLEENEX® Ultra Mini Toaletní papír

SCOTT® Performance Toaletní papír 

Odpadkový koš 
z nerezové oceli  

Nerezový bezdotykový 
dávkovač ručníků v roli  

KLEENEX ® Ultra Ručník

Nerezový dávkovač skládaných 
ručníků 

KLEENEX® Premier Ručník

KLEENEX® Ultra Super Soft Ručník

KLEENEX ® Ultra Ručník

Vynikající dojem 
Umývárny a toalety
Prvotřídní kvalita produktů a systémů pro umývárny,  
které budí dojem pohodlí a péče. Ideální pro kanceláře  
a hotelové koupelny, u kterých záleží na dobrém dojmu.

Chromovaný bezdotykový 
dávkovač ručníků v roli Slimroll  

SCOTT® Slimroll Ručník
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Vytvoření 
dlouhotrvajícího 
dojmu 
Elegantní, vysoce kvalitní a odolné 
"nerezové" dávkovače v umývárnách 
navozují luxusní prostředí.

Inovační řešení
Dostupné dávkovací systémy 
pro společné prostory.

KLEENEX® Ultra soft 
papírové ručníky - 
Pop up krabice

K dispozici kryt 
z nerezové oceli

Držák a elektronický 
dávkovač na 
dezinfekční 
prostředek na ruce

KLEENEX® Instantní 
dezinfekční 
prostředek na ruce

KLEENEX® Kostka 
s kosmetickými 
kapesníčky

KLEENEX® Kapesníčky 
ve standardní krabici

K dispozici kryt 
z nerezové oceli

KLEENEX® 
Hygienické ošetření 
rukou

K dispozici v 50 ml 
a 480 ml

KLEENEX® Dezinfekční 
ubrousky, dóza a sáček 

Důvěryhodná 
značka KLEENEX®

Vyražené luxusní logo značky 
KLEENEX® je pro uživatele symbolem 
prvotřídního pohodlí a záruky kvality.

Certifikace FSC 
a ekoznačka 

Mnoho vysoce výkonných produktů 
KLEENEX® má certifikaci FSC a/nebo 
ekoznačku, které potvrzují náš závazek 
k odpovědnému získávání vláken a ke 
snižování dopadu našich výrobních 
procesů na životní prostředí.
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Hygiena rukou 
-Ručníky

Jestliže je pro vás 
hygiena důležitá, 
jsou naše papírové 
ručníky tou 
správnou volbou. 
Studie provedená na 
univerzitě Westminster 
(v únoru 2009) prokázala, 
že papírové ručníky snižují 
množství bakterií na rukou 
o 77 %, zatímco vysoušeče 
teplým vzduchem zvýší 
jejich počet o 254 % 
a vysoušeče vysokým 
tlakem vzduchu o 42 %1.

Naše patentovaná technologie je 
zárukou vyšší savosti a pevnosti.

Tkanina AIRFLEX*

Za tkaninou AIRFLEX* se skrývá 
naše výkonná technologie 
UCTAD, které nám umožňuje 
výrobu vysoce savých ručníků 
pro řady KLEENEX® a SCOTT®, 
kterých méně spotřebujete 
a také méně vyhodíte.  

•	 Vynikající	savost	a	
pevnost vedou k nižší 
spotřebě ručníků

•	 Vzhled	i	pocit	měkké	tkaniny

•	 Netrhají	se,	ani	
když jsou vlhké

•	 Vynikající	sušení

•	 Naše	tkanina	AIRFLEX*	
spotřebuje o 17 % méně 
zdrojové vlákniny než 
standardní látky, a přitom 
se z ní vyrábí savější utěrky, 
kterých méně spotřebujete 
a také méně vyhodíte. 

Slisované 
ručníky
Kompresní technologie 
znamená, že můžeme dát do 
kartonu až o 50 % ručníků více, 
a tedy snížit počet kamionů 
na silnici a s tím související 
množství uhlíkových emisí. 

1 Studie University of Westminster z února 2009.  
Průměrné údaje v procentech ukazují 
změnu v počtu bakterií.
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Jednodušší výběr značky
Vyberte si oblíbený ručník, formát a dávkovací 
systém podle svých požadavků.

Ručníky KLEENEX® 
nabízejí kvalitu a péči, 
jaké od uznávané 
značky očekáváte.

•	 Větší	luxusní	nabídka 
Vyberte si podle svých 
požadavků z možností značky 
KLEENEX® - z ručníků Premier, 
Ultra Super Soft a Ultra.

•	 Rychlejší	usušení	rukou 
Ručníky KLEENEX® Premier a 
Ultra Super Soft jsou 3vrstvé 
ručníky, které dokonale usuší 
ruce a jsou velmi měkké. 

•	 Přenosná	inovační	řešení  
Moderní krabice typu pop-up na 
měkké ručníky KLEENEX® Ultra 
Soft je odolná proti postříkání 
a zbaví vás nepřehledných 
stohů ručníků na stolku.

Ručníky SCOTT® 
jsou spolehlivé 
a cenově výhodné.

•	SCOTT® Performance ručník 
Je vyrobený z tkaniny Airflex* 
,odebírá se jednotlivě a zlepšuje 
tak úroveň hygieny v umývárně.

•	SCOTT® Xtra ručník 
Výsledkem optimalizace každé fáze 
výrobního cyklu jsou naše nejlepší 
provozní náklady na ručníky.

•	SCOTT® Ručník ve slisované roli 
Kompresní technologie umožňuje 
navinutí více ručníků do role.
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Skládané 
ručníky 
Nejlepší volba všude tam,  
kde je důležité pohodlí a hygiena. 

Vyberte si správný skládaný 
ručník podle svých potřeb:

•	Prokládaný	–	hygienický	
odběr po jednom útržku

 Náš nejoblíbenější formát 
skládaných ručníků - jednotlivé 
ručníky se odebírají rozložené 
a dotkne se jich pouze uživatel

•	Ručník	Slimfold	s	šesti	
úzkými sklady

 Revoluční "šestiskladový" design 
ručníku umožňuje odběr klasické 
velikosti ručníku z kompaktního 
dávkovače Slimfold

•	Klasické	formáty
 Ručníky jsou skládané ve tvaru 

C nebo S, mají výhodné ceny 
za jeden útržek a hodí se pro 
umývárny s velkým provozem

•	Spláchnutelné	-	
snižují riziko ucpání

 Spláchnutelné skládané 
ručníky SCOTT® Performance 
jsou ideální pro místa 
s odpadovými problémy

Prokládaný ručník

Jedinečný patentovaný 
systém ochrany 
proti přeplnění
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Rolované 
ručníky
Navrženy pro umývárny 
s velkým provozem. 

Vy si jen vyberete svůj oblíbený, 
cenově výhodný dávkovací systém.

SCOTT® XL
354 m v jedné roli pro větší 
kapacitu sušení rukou

•	Velkokapacitní	
systémy pro méně 
časté doplňování

 Díky rolím tohoto velkokapacitního 
systému dlouhým 354 m 
a 304 m není nutné tak 
často doplňovat ručníky

•	Maximální	počet	
ručníků v roli

 Ručníky SCOTT® v roli jsou slisované, 
a tím zmenšují požadovaný 
skladovací prostor a obalový odpad

Vyberte si svůj oblíbený dávkovací 
systém pro ručníky v roli

AQUARIUS* Sli-
mroll Dávkovač 
ručníků

Náš kompaktní 
dávkovač, 
opět s velkou 
kapacitou

AQUARIUS* 
Dávkovač ručníků 
v roli

Tyto dávkovače 
jsou nejlepší 
k vydání jednoho 
čistého ručníku, 
kterého se 
dotkne pouze 
uživatel

Elektronický 
dávkovač 
ručníků

Ručník se vydává 
automaticky, 
není nutné 
se dotknout 
dávkovače

•	Vysoce	hygienické	
systémy

 Hygienické, snadno se 
čisticí dávkovače
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Správné mytí a sušení rukou je 
životně důležité pro boj proti šíření 
choroboplodných zárodků. 

Hygiena rukou –
mýdla na ruce

Tekutá mýdla
•	Splnění	uživatelských	

požadavků 
Široký výběr produktů z 
nabídky mýdel pro každý den 
a časté použití, z typů Ultra 
a antibakteriálních mýdel

•	Můžete	si	vybrat	
parfémovaná  
nebo neparfémovaná mýdla

Pěnová mýdla
•	Méně	časté	

doplňování 
Velká kapacita náplní

•	Účinnější 
Kratší mytí, menší 
spotřeba vody

•	Příjemný	pocit  
Luxusní pěna

V porovnání 
s běžným tekutým 
mýdlem si jedním 
litrem našeho 
pěnového mýdla 
umyje ruce 
dvakrát více lidí.
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Luxusní 
pěna

Tekuté 
mýdlo

KLEENEX® Mýdlo pro každodenní použití - 1 l

•	Cenově	výhodné	pro	každodenní	mytí	rukou ✔ ✔

KLEENEX® Pěnové mýdlo na ruce pro časté použití - 1 l

•	Jemné	mýdlo	pro	časté	mytí	rukou

•	Bez	vůně	a	barviv,	chrání	pokožku	před	nežádoucími	reakcemi
✔ ✔

KIMCARE* Antibakteriální mýdlo na ruce - 1 l

•	Účinný	baktericidní	a	fungicidní	prostředek

•	Chrání	uživatele	před	šířením	choroboplodných	zárodků
✔ ✔

KLEENEX®Ultra Mýdlo na ruce - 1 l

•	Obsahuje	aloe	vera

•	Mírně	parfémované	s	bohatou	pěnou
✔

KLEENEX® Sprchový gel na vlasy a tělo - 1 l

•	Osvěžující	gel	na	celé	tělo ✔

 KLEENEX® Luxusní pěnové mýdlo pro časté použití

•	1200	ml	pěny

•	Dávkování	elektronickým	bezdotykovým	systémem	Skincare
✔

 KLEENEX® "Kompaktní" mýdlo na ruce

•	KLEENEX® Luxusní mýdlová pěna na ruce pro denní použití

•	200ml	kapacita	=	500	dávek	v	náplni
✔

Jednoduchý 
návod k výběru

Snadné doplňování

Bezporuchové 
dávkování. Stačí 
jedna dávka

Příjemné složení 
zanechává čistou 
a svěží pokožku
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Hygiena rukou - Instantní 
dezinfekční prostředky 
na ruce a ubrousky

KLEENEX® Instantní 
dezinfekční 
prostředek na ruce 
bez alkoholu

•	 Šetrný	k	rukám	bez	vysoušení	pokožky

•	 Vynikající	pro	místa	vyžadující	
bezalkoholový přípravek 

•	 Velmi	hospodárné	pěnové	složení

KLEENEX® 
Dezinfekční 
ubrousky na 
ruce a povrchy

•	 	Lze	použit	k	dezinfekci	rukou,	
pracovních míst a dalších povrchů

	•	 Působí	rychle	proti	mnoha	
běžným mikroorganismům 
v pouhých 30 vteřinách

	•	 Umožňuje	širší	rozsah	použití	
koncovými uživateli, pro které není 
přípravek s obsahem alkoholu vhodný 

	•	 Více	formátů	včetně	nástěnného	
dávkovače, balíčku na cesty a dózy

KLEENEX® 
Alkoholový 
dezinfekční 
prostředek na ruce

•	 Šetrný	k	rukám	-	rychle	schnoucí	
přípravek obsahuje aloe vera, 
vitamín E a vitamín B a zanechává 
kůži jemnou a hladkou 

•	 Naše	řada	dezinfekčních	prostředků	na	
ruce s alkoholem obsahuje bioetanol, 
jenž se získává z obnovitelných 
zdrojů; láhve jsou recyklovatelné.

Naše dezinfekční prostředky na ruce a dezinfekční 
ubrousky na různé povrchy působí rychle a v pouhých 
30 vteřinách usmrtí až 99,999 % běžných bakterií, které 
mohou způsobovat infekce, kontaminace nebo nemoci. 
Žádné dezinfekční prostředky neobsahují vůně či barviva.
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30 vteřin
Působí rychle proti 
mnoha běžným 
mikroorganismům 
v pouhých 30 
vteřinách

99,9%
Usmrcuje až 99,999 % 
běžných bakterií, které 
mohou způsobovat 
infekce, kontaminace 
nebo nemoci

AQUARIUS* 
Dávkovač mýdla 
a dezinfekčního 
prostředku na ruce 

Řada hygienických 
snadno omyvatelných 
dávkovačů

KLEENEX® Cestovní 
50ml balení 

Pro použití na 
cestách

Držák a elektronický 
dávkovač dezinfekčního 
prostředku na ruce

Vhodné pro použití ve 
společných prostorách 
s velkým provozem

Elektronický 
dávkovač s kazetou 
pro péči o pokožku

Velkokapacitní 
dávkování, dobré 
provozní náklady

KLEENEX® Láhev 
480 ml 

Láhve umožňují 
flexibilní umístění. 
Držák k dispozici 

Dávkovací systémy podle 
vašich požadavků:

Dávkovač 
dezinfekčních 
ubrousků

KLEENEX® Dóza a sáček na 
dezinfekční ubrousky
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Toaletní papír
Vyberte si z naší úplné řady 
špičkových značek a formátů 
toaletních papírů a efektivních 
dávkovacích systémů, které vyhoví 
vašim potřebám i pracovišti. 

Značka, které 
uživatelé důvěřují 

•	  Nádech luxusu 
Příjemně měkký a savý

•	 	 Viditelná záruka kvality 
Na vybraných produktech je 
vyraženo logo značky KLEENEX®

•	  Zodpovědně získané panenské a 
recyklované vlákno 
Produkty vyrobeny s použitím 
vlákna získaného trvale udržitelným 
způsobem. Mnoho produktů 
dosáhlo nezávislé certifikace FSC.

S naším skládaným 
toaletním papírem 
budete mít až o 40 % 
menší spotřebu 
v porovnání 
s obřím toaletním 
papírem a malou 
rolí. To znamená 
i méně odpadu.

Všechny toaletní 
papíry SCOTT® 
jsou vyrobeny 
ze 100% 
recyklovaného 
vlákna.

40%

100%

Menší spotřeba

recyklované 
vlákno

Toaletní papír 
dobré kvality 
pro každý den

•	 	 Trvale udržitelné získávání 
zdrojů 
Všechny toaletní papíry 
SCOTT® jsou vyrobeny ze 
100% recyklovaného vlákna

•	  Forest Stewardship Council 
Vybrané produkty získaly 
certifikaci zdravého 
lesního hospodaření FSC

AQUARIUS* Zásobník 
na toaletní papír - 
Mini Jumbo dual 
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Vyberte si správný typ toaletního 
papíru podle svých požadavků: 

Systém skládaného 
toaletního papíru

•	  Hygieničtější formát 
Praktický odběr po jednom útržku, 
kterého se dotkne pouze uživatel

•	  Nižší spotřeba papíru 
Až o 40 % menší spotřeba než 
u toaletního papíru v roli

•	  Velmi efektivní 
Nenáročná údržba, méně kamionů 
na silnici, nižší dopravní náklady 
a menší skladovací prostor

Obří toaletní papír
 •	 Pro místa s velkým provozem 

Velká kapacita s minimální údržbou

Malá role 
toaletního papíru

 •	 Pocit domácího pohodlí 
Vhodné pro hotely a malé kanceláře

AQUARIUS* Dávkovač skládaného 
toaletního papíru s patentovaným 
systémem ochrany proti přeplnění.

Test inteligentního dávkování. Skládaný toaletní papír Euro. Kimberly-Clark 
Europe, říjen 2000. Údaje platí pro muže.

40% 
ÚSPORA PŘI POUŽITÍ 
SKLÁDANÉHO 
TOALETNÍHO papíru

Skládaný toaletní papír – 
menší spotřeba, menší odpad

30% 
ÚSPORA PŘI POUŽITÍ 
SKLÁDANÉHO 
TOALETNÍHO papíru

Obří role 
toaletního 
papíru
Jedno použití 1,40 m

Malá role 
toaletního 
papíru
Jedno použití 1,65 m

Skládaný 
toaletní papír
Jedno použití pouze 0,97 m
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Dokonalejší 
umývárny
Tato malá vylepšení jsou důkazem vaší 
péče o hygienu a úroveň uživatele. 

KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* 
Dávkovač kosmetických 
kapesníčků

100%
Kosmetické 
kapesníčky SCOTT® 
jsou 100% recyklované 
a s certifikátem FSC 
- důkaz, že suroviny 
byly získány v souladu 
s nejnáročnějšími 
normami

14%
Náhradní balíčky 
do dávkovačů

Bez vnějšího obalu pro 
snížení odpadu, o 14 % 
více produktů v balení

AQUARIUS* Dávkovač 
ochranných podložek 
na sedátka toalet

•	 Osobní pohodlí a další ochrana

•	 Hygienické a splachovatelné 
Pro každodenní uživatele 
toalet dbalé na hygienu

•	 Hezký a velmi úzký dávkovač

KLEENEX® Kosmetické 
kapesníčky

 •	 Prvotřídní luxus 
Nabízí uživatelům osvědčenou 
měkkost a účinnost

 •	 Ladí s každým vybavením 
Elegantní kostky na stůl

 •	 Ploché krabice 
Ideální pro úhledné závěsné zásobníky

SCOTT® Kosmetické 
kapesníčky

•	 Velmi kvalitní kapesníček pro 
každý den

•	 Trvale udržitelná nabídka 
100% recyklovaný kapesníček

Kosmetické kapesníčky KLEENEX® a SCOTT® jsou k dispozici i jako 
náhradní balíčky do dávkovačů. Bez vnějšího obalu pro snížení odpadu, 
o 14 % více produktů v balení

Pro podrobnější informace prosím navštivte www.kcprofessional.cz
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Naše vize trvalé udržitelnosti – 
VYTVOŘIT PRO VÁS LEPŠÍ SVĚT

Ve společnosti Kimberly-Clark Professional* věříme, že trvalá udržitelnost je zásadní pro 
jakékoliv podnikání. To je také důvod, proč se snažíme vytvořit soubor hlavních cílů 
trvalé udržitelnosti. Můžete se spolehnout, že zakoupením našich výrobků nejenom 

zlepšíte zdraví svých zaměstnanců, ale podpoříte trvale udržitelnější svět.

100%
panenského vlákna
z certifikovaných

zdrojů

snížení
spotřeby vody 

25%

Sociálně

zaměřené

programy ve všech

místech, kde

Kimberly-Clark

působí

absolutnísnížení emisískleníkovýchplynů

žádnýodpadna skládku

žádné
smrtelné úrazy

na pracovišti

250milionů
spotřebitelů

nově osloveno

snížení
ekologického

dopadu obalů

20%

25čistých tržeb v roce
2015 z ekologicky

inovačních výrobků

%

shoda se sociálními

normami Kimberly-Clark100% 5%

Naše vize trvalé udržitelnosti –
VYTVOŘIT PRO VÁS LEPŠÍ SVĚT

Ve společnosti KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* věříme, že trvalá udržitelnost 
je zásadní pro jakékoliv podnikání. To je také důvod, proč se snažíme vytvořit 

soubor hlavních cílů trvale udržitelného rozvoje. Můžete se spolehnout, že 
zakoupením našich výrobků nejenom zlepšíte zdraví svých zaměstnanců, ale 

podpoříte trvale udržitelnější svět. 
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17%
2x

45%2

Lidé Výrobek

Poskytujeme nástroje 
potřebné k menšímu 
šíření bakterií, které 
způsobují onemocnění. 

Přírodní zdroje jsou 
omezené, a proto 
se neustále snažíme 
o snížení dopadu na 
životní prostředí v každé 
fázi životního cyklu 
výrobku, od návrhu až po 
konečnou likvidaci.

Usilujeme o lepší pohodlí 
všech, kdo používají 
naše výrobky, a snížení 
množství produktu 
potřebného pro daný 
úkol, a tím pomáháme 
zlepšit ekonomiku vašeho 
podniku.

Naše ručníky KLEENEX® 
a SCOTT® jsou vyrobeny 
s absorpčními kapsami 
"Absorbency Pockets*", 
díky kterým potřebujete 
k usušení rukou méně 
utěrek.

S naším Projektem Zdravé pracoviště* 
můžeme pomoci snížit absenci až o:

2 2010 Případová studie KCP, Severní Amerika

V porovnání s běžným 
 tekutým mýdlem si 
jedním litrem našeho 
pěnového mýdla umyje 
ruce dvakrát víc lidí.

Používáme kompresní  technologii, 
abychom mohli dát do kartonu více 
výrobků a snížit uhlíkové emise.

Řada našich výrobků má certifikaci 
FSC anebo ekoznačku1

méně

méně

Planeta

Naše dezinfekční prostředky na 
ruce jsou vyrobeny z obnovitelného 

bioetanolu

Zdraví 
zaměstnanci

Spokojení=

=

=

zaměstnanci

zapojení
vyšší stupeň

produktivita
lepší

Při výrobě našich ručníků byla použita 
technologie AIRFLEX*, při které se 
spotřebuje o 17 % méně vlákna než při 
výrobě běžných tkanin. 
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Další důležité výrobky 
od KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL*

Pro bezpečnější a hygieničtější pracoviště může 
společnost KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
nabídnout také:

 Utěrky
Víme, jak je pro vás větší 
efektivita důležitá. Pro nás je 
a bude zlepšování efektivity 
prioritou číslo jedna. 

Díky vzájemné spolupráci 
mohou naše hygienické, 
cenově výhodné a 
trvale udržitelné utěrky 
účinněji řešit problémy 
vašeho pracoviště.

Ochranné pomůcky
Pomocí našich 
kombinéz, respirátorů 
a ochrany sluchu udržíte 
krok s nejnovějšími 
bezpečnostními řešeními 
nejzávažnějších problémů 
dneška. Vysoce účinné 
vybavení od značek 
JACKSON SAFETY* 
a KLEENGUARD*.

Pro podrobnější informace prosím navštivte www.kcprofessional.cz



www

Objednejte si u svého místního distributora ještě dnes

Místního distributora najdete na  
www.kcprofessional.cz

Navštivte naše webové stránky a prohlédněte si úplnou řadu 
wwwkcprofessional.cz
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Nám záleží na zaměstnancích.  
Protože lidé jsou tím nejdůležitějším majet-
kem každého podniku.

Díky nim naše pracoviště fungují.  
A díky nám jsou jejich pracoviště výjimečná.

Výjimečná pracoviště* 
Zdravější, bezpečnější, produktivnější.

Náš závazek

www
Objednejte si u svého místního distributora ještě dnes
Místního distributora najdete na www.kcprofessional.cz

Další informace o projektu Výjimečná pracoviště* najdete na: 
www.kcprofessional.co.uk
®/*jsou ochranné známky Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ©2012 KCWW publikační kód ID4721.15 CZ 01.13



Naše úplná nabídka pro umývárny a toalety
Návod k objednání

Popis produktu Ekoznačka Tkanina 
AIRFLEX*

FSC Kód č. Obsah balení Velikost útržku
(D x Š)

Odpovídající zásobník

Skládané ručníky

KLEENEX® Ultra soft ručníky v krabici "pop-up" - střední bílé, 1 vrstva 1126 18  x 70  = 1260 (26,0 cm x 22,5 cm)  9924

KLEENEX® Ultra Super měkké ručníky - střední , bílé, 3 vrstvy 6771 30  x 96  = 2880 (31,5 cm x 21,5 cm)   6945  6956  8971

KLEENEX® Ultra ručníky - střední, bílé, 2 vrstvy 6777 30  x 124  = 3720 (31,5 cm x 21,5 cm)   6945  6956  8971

KLEENEX® Ultra ručníky - malé, bílé, 2 vrstvy 6789 15  x 186  = 2790 (21,0 cm x 21,5 cm)   6945  6956  8971

KLEENEX® Xtra ručníky - bílé, 2 vrstvy 6685 16  x 200  = 3200 (18,6 cm x 20,8 cm)   6945  6956  8971

SCOTT® SCOTTFOLD ručníky -  střední,   bílé, 1 vrstva 6633 25  x 175  = 4375 (31,5 cm x 20,5 cm)   6945  6956  8971

SCOTT® Slimfold ručníky – bílé, 1 vrstva 5856 16  x 110  = 1760 (29,5 cm x 19,0 cm)   6904

SCOTT® Xtra ručníky -střední, bílé, 1 vrstva 6669 15  x 240  = 3600 (31,5 cm x 20,0 cm)   6945  6956  8971

SCOTT® Xtra ručníky - malé, bílé, 1 vrstva 6677 15  x 320  = 4800 (21,0 cm x 20,0 cm)   6945  6956  8971

SCOTT® Xtra ručníky - střední, modré, 1 vrstva 6682 15  x 240  = 3600 (31,5 cm x 20,0 cm)   6945  6956  8971

SCOTT® Performance ručníky-  střední, modré, 1 vrstva 6660 15  x 180  = 2700 (31,5 cm x 21,5 cm)   6945  6956  8971

SCOTT® Performance ručníky - malé, bílé, 1 vrstva 6689 15  x 274  = 4110 (31,5 cm x 21,5 cm)   6945  6956  8971

HOSTESS* ručníky, bílé, 1 vrstva 6805 16  x 208  = 3328 (33,0 cm x 22,5 cm)  6954  6956

SCOTT® EXCELLENT ručníky / malé, bílé, 2 vrstvy 6604 20  x 190  = 3800 (23,0 cm x 25,0 cm)  6954  6956 6974

SCOTT® PLUS ručníky / malé, bílé, 1 vrstva 6606 20  x 180  = 3600 (23,0 cm x 24,7 cm)  6954  6956 6974

SCOTT® PERFORMANCE ručníky / střední, bílé, 1 vrstva 6661 15  x 180  = 2700 (31,5 cm x 21,5 cm)   6945  6956 6962

SCOTT® PERFORMANCE ručníky / malé, 1 vrstva 6679 15  x 250  = 3750 (21,0 cm x 21,5 cm)   6945  6956 6962

SCOTT® Natura ručníky - Skládané / malé, 2 vrstvy 6811 20  x 180  = 3600 (23,0 cm x 25,0 cm) 6974

SCOTT® ručníky / malé, 1 vrstva 6775 15  x 320  = 4800 (21,2 cm x 23,8 cm)  6954  6956 6974

Popis produktu Ekoznačka Tkanina 
AIRFLEX*

FSC Kód č. Obsah balení Velikost útržku
(D x Š)

Odpovídající zásobník

Rolované ručníky

KLEENEX® Ultra ručníky - bílé, 2 vrstvy 6765 6  x 130m (130 m x 20,0cm)  6959    9960   8976

SCOTT® ručníky – bílé, 1 vrstva 6667 6  x 304m (304 m x 20,0cm)  6959    9960   8976

SCOTT® ručníky – modré, 1 vrstva 6668 6  x 304m (304 m x 20,0cm)  6959    9960   8976

SCOTT® XL ručníky- bílé, 1 vrstva 6687 6  x 354m (354 m x 20,0cm)  6959   

SCOTT® XL ručníky– modré, 1 vrstva 6688 6  x 354m (354 m x 20,0cm)  6959   

SCOTT® Slimroll ručníky – bílé, 1 vrstva 6657 6  x 165 m (16,5 cm x 20,0 cm)  6953  6959

SCOTT® Slimroll ručníky – modré, 1 vrstva 6658 6  x 165 m (16,5 cm x 20,0 cm)   6953  6959



Popis produktu Ekoznačka Kód č. Obsah balení Odpovídající zásobník

Tekutá mýdla na ruce

KLEENEX®  Ultra tekuté mýdlo na ruce,jantarové 6330 6  x 1000 ml   6948  8973  6955

KLEENEX ®  tekuté mýdlo pro každodenní  použití, růžové 6331 6  x 1000 ml   6948  8973  6955

KLEENEX® sprchový gel na vlasy a tělo, bílý 6332 6  x 1000 ml   6948  8973  6955

KLEENEX® luxusní pěnové mýdlo na ruce pro časté použití, čiré 6333 6  x 1000 ml   6948  8973  6955

KIMCARE*   antibakteriální mýdlo na ruce, slámové 6334 6  x 1000 ml   6948   6955  8973

KLEENEX® luxusní pěnové mýdlo na ruce pro denní použití,  růžové 6340 6  x 1000 ml   6948  8973  6955

KLEENEX® luxusní pěnové mýdlo na ruce pro časté použití, čiré 6342 6  x 1000 ml   6948  8973  6955

KLEENEX® luxusní pěnové mýdlo na ruce pro časté použití, čiré 6345 4  x 1200 ml   92147    11329

KLEENEX® luxusní pěnové mýdlo na ruce pro denní použití,  růžové 6346 12  x 200ml     6982 

KIMCARE*  luxusní pěnové antibakteriální mýdlo na ruce, čiré 6341 6  x 1000 ml  6948  8973  6955

Popis produktu Kód č. Obsah balení Odpovídající zásobník

Dezinfekční prostředky na ruce

KLEENEX® zvlhčující instantní dezinfekční prostředek na ruce s alkoholem, čirý 6359 4  x 1200 ml   92147     

KLEENEX® zvlhčující instantní dezinfekční prostředek na ruce s alkoholem, čirý 6358 6  x 1000 ml   6948   8973   6955

KLEENEX® zvlhčující instantní dezinfekční prostředek na ruce s alkoholem, čirý 6357 12  x 480 ml   6142

KLEENEX® zvlhčující instantní dezinfekční prostředek na ruce s alkoholem, čirý 6356 24  x 50 ml

KLEENEX® luxusní pěnový instantní dezinfekční prostředek na ruce bez alkoholu, čirý 6353 4  x 1200 ml   92147       

KLEENEX® luxusní pěnový instantní dezinfekční prostředek na ruce bez alkoholu, čirý 6352 6  x 1000 ml   6948   8973  6955          

KLEENEX® luxusní pěnový instantní dezinfekční prostředek na ruce bez alkoholu, čirý 6351 12  x 480 ml   6142

KLEENEX® luxusní pěnový instantní dezinfekční prostředek na ruce bez alkoholu, čirý 6350 24  x 50 ml

Popis produktu Kód č. Obsah balení Velikost útržku
(D x Š)

Odpovídající zásobník

Utěrky na ruce a povrchy

KLEENEX® dezinfekční utěrky na ruce a povrchy 7782 24  x 15    = 360 (15,2 cm x 20,0 cm)

KLEENEX® náhradní dezinfekční utěrky na ruce a povrchy 7783 6    x 100  = 600 (19,0 cm x 22,0 cm)    7936          

KLEENEX® dezinfekční utěrky na ruce a povrchy 7784 12  x 50    = 600 (17,8 cm x 20,0 cm)

Popis produktu Ekoznačka FSC Kód č. Obsah balení Velikost útržku
(D x Š)

Odpovídající zásobník

Skládaný toaletní papír

KLEENEX® ULTRA toaletní papír – bílé, 2 vrstvy 8408 36  x 200  = 7200 (18,6 cm x 12,5 cm)   6946   6990   8972

SCOTT® 36 toaletní papír – bílé, 2 vrstvy 8508 36  x 250  = 9000 (18,6 cm x 11,7 cm)   6946   6990   8972

HOSTESS* 32 toaletní papír – bílé, 2 vrstvy 8035 32  x 250  = 8000 (18,6 cm x 11,0 cm)   6946   6990   8972

HOSTESS* 32 toaletní papír – bílé, 1 vrstva 8036 32  x 500  = 16000 (18,6 cm x 11,0 cm)   6946   6990   8972



Popis produktu Ekoznačka FSC Kód č. Obsah balení Velikost útržku
(D x Š)

Odpovídající zásobník

Obří role toaletního papíru

KLEENEX® 250 toaletní papír - Mini Jumbo, bílý, 2 vrstvy 8515  6  x 250m (40,0 cm x 9,4 cm)   6991

HOSTESS* 400/76 toaletní papír - bílý, 1 vrstva 8613  12  x 400m (40,0 cm x 9,0 cm)   6991

SCOTT® PERFORMANCE toaletní papír - Jumbo – bílý, 1 vrstva 8501  6  x 400m (38,0 cm x 9,5 cm)   6991

SCOTT® PERFORMANCE toaletní papír - Jumbo – bílý, 1 vrstva 8512  12  x 200m (38,00cm x 9,5 cm) 6947 , 6958 , 8974

SCOTT® PERFORMANCE toaletní papír - Mini Jumbo – bílý, 1 vrstva 8522  12  x 180m (38,0 cm x 9,5 cm) 6947 , 6958 , 8974

HOSTESS* toaletní papír - Jumbo – bílý, 1 vrstva 8623  12  x 300m (38,0 cm x 9,0 cm) 6947 , 6958 , 8974

Popis produktu Ekoznačka FSC Kód č. Obsah balení Velikost útržku
(D x Š)

Odpovídající zásobník

Malé role toaletního papíru

KLEENEX® Ultra role toaletního papíru - bílý, 2 vrstvy 8414 20 x 2  x 240 (12,3 cm x 10,4 cm)  6992

KLEENEX® role toaletního papíru – bílý, 3 vrstvy 8440 6 x 6  x 350  = 12600 (12,0 cm x 9,5 cm)  6992

KLEENEX® ULTRA role toaletního papíru – bílý, 1 vrstva 8443 6 x 8  x 153  = 7344 (12,5 cm x 9,5 cm)  6992

KLEENEX® role toaletního papíru – bílý, 2 vrstvy 8446 6 x 6  x 600  = 21600 (12,0 cm x 9,5 cm)  6992

SCOTT® PERFORMANCE role toaletního papíru – bílý, 2 vrstvy 8517 6 x 6  x 600  = 21600 (12,0 cm x 9,5 cm)  6992

SCOTT® 350 role toaletního papíru – bílý, 2 vrstvy 8519 8 x 8  x 350  = 22400 (12,0 cm x 9,5 cm)  6992

SCOTT® PERFORMANCE role toaletního papíru – bílý, 2 vrstvy 8550 8 x 12  x 210  = 20160 (12,5 cm x 9,5 cm)  6992

HOSTESS* 400 role toaletního papíru – bílý, 1 vrstva 8627 8 x 12  x 400  = 38400 (12,5 cm x 9,5 cm)  6992

Popis produktu Ekoznačka FSC Kód č. Obsah balení Velikost útržku
(D x Š)

Odpovídající zásobník

Kosmetické kapesníčky

KLEENEX® kosmetické kapesníčky - kostka, bílé, 2 vrstvy 8834 12  x 90  = 1080 (21,0 cm x 20,1 cm)

KLEENEX® kosmetické kapesníčky - standardní, bílé, 2 vrstvy 8835 21  x 100  = 2100 (21,6 cm x 18,6 cm)  7820

KLEENEX® kosmetické kapesníčky - náhradní, bílé, 2 vrstvy 8836 24  x 100  = 2400 (21,6 cm x 18,6 cm)  7820

SCOTT® kosmetické kapesníčky - standardní, bílé, 2 vrstvy 8837 21  x 100  = 2100 (21,6 cm x 18,6 cm)  7820

SCOTT® kosmetické kapesníčky - náhradní, bílé, 2 vrstvy 8838 24  x 100  = 2400 (21,6 cm x 18,6 cm)  7820

Popis produktu Kód č. Obsah balení Odpovídající zásobník

Osvěžovač vzduchu

KIMCARE* nepřetržitý osvěžovač vzduchu 6121 6  x 48 ml

KIMCARE* nepřetržitý osvěžovač vzduchu 6122 6  x 48 ml

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* osvěžovač vzduchu – náplň 6128 8  x 310 ml  6971  6984

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL * osvěžovač vzduchu – náplň 6135 6  x 310 ml  6971  6984

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL * Rhapsodie osvěžovač vzduchu – náplň 6136 6  x 310 ml  6971  6984

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Serenade osvěžovač vzduchu – náplň 6137 6  x 310 ml  6971  6984

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Prelude osvěžovač vzduchu – náplň 6138 6  x 310 ml  6971  6984

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Neutraliza osvěžovač vzduchu – náplň 6139 6  x 310 ml  6971  6984

Popis produktu Kód č. Obsah balení Velikost útržku
(D x Š)

Odpovídající zásobník

Příslušenství

AQUARIUS* odpadkový koš 6993 2  (V68 x Š38 x H28cm)

AQUARIUS* dávkovač ochranných podložek na sedátka toalet 6957 1  (V33 x Š45,5 x H6,5cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* ochranné podložky na sedátka toalet 6140 12  x 125  = 1500 (45,7 cm x 38,1 cm)  6957  9505

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL * nerezový odpadkový koš 8975 1  (V65 x Š35 x H24 cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* stojan na dezinfekční prostředek na ruce 11430 1  (V146cm x Š45cm x H50cm)   92147   11329   
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Popis produktu Kód č. Obsah balení

Zásobníky na ručníky

AQUARIUS* dávkovač skládaných ručníků 6945 1  (V40cm x Š26,5cm x H13,5cm)

AQUARIUS* dávkovač skládaných ručníků - C sklad 6954 1  (V41cm x Š32,0cm x H14,5cm)

AQUARIUS* dávkovač skládaných ručníků - 1 balení 6956 1  (V16cmx Š28,5cm x H14,0cm)

AQUARIUS* Slimroll dávkovač ručníků v roli 6953 1  (V34cm x Š31,5cm x H19,0cm)

AQUARIUS* bezdotykový dávkovač na rolované ručníky 6959 1  (V43cm x Š32,5cm x H24,0cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* chromovaný dávkovač na rolované ručníky Slimroll 13567 1  (V32cm x Š30cm x H18cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* nerezový dávkovač na skládané ručníky 8971 1  (V35cm x Š23,5cm x H12,0cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* nerezový dávkovač na ručníky - role 8976 1  (V43,5cm x Š30,5cm x H23,0cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* dávkovač na skládané ručníky Slimfold 6904 1  (V36,5cm x Š22,5cm x H7,0cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL * elektronický zásobník na rolované ručníky 9960 1  (V41cm x Š32,0cm x H25,5cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* nerezový kryt na dávkovač na ručníky v krabici "pop-up" 9924 2  (V16cm x Š26,0cm x H14,0cm)

Dávkovače tekutého mýdla a dezinfekčního prostředku na ruce

AQUARIUS* dávkovač mýdla a dezinfekčního prostředku na ruce - kazeta 6948 1  (V23,5cm x Š11,5cm x H11,5cm)

AQUARIUS * dávkovač mýdla a dezinfekčního prostředku na ruce  - loketní páčka 6955 1  (V23,5cm x Š11,5cm x H24,7cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL * elektronický dávkovač péče o pokožku 92147 1  (V29,0cm x Š18,0cm x H10,0cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* stříbrný elektronický dávkovač péče o pokožku 11329 1  (V29,0cm x Š19,0cm x H10,0cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* "kompaktní" luxusní dávkovač pěnového mýdla na ruce – sáček 6982 1   (V19,0cm x Š6,5cm x H8,5cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* nerezový dávkovač pěnového mýdla na ruce  - kazeta 8973 1   (V23,0cm x Š10,5cm x H11,5cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* držák na lahvičku s dezinfekčním prostředkem na ruce 6142 1  (V17,5cm x Š7,5cm x H6,5cm)

Dávkovače na utěrky na ruce a povrchy

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Zásobník na dezinfekční ubrousky 7936 1   (V29,0 x Š15,0 x H15,0cm)

Dávkovače na toaletní papír

AQUARIUS* dávkovač skládaného toaletního papíru 6946 1  (V34cm x Š17,0cm x H12,5cm)

AQUARIUS* dávkovač toaletního papíru Mini Jumbo dual 6947 1  (V29,0cm x Š46,0cm x H12,5cm)

AQUARIUS* dávkovač Mini Jumbo toaletního papíru v roli 6958 1  (V31,0cm x Š25,0cm x H14,5cm)

AQUARIUS* velkokapacitní dávkovač skládaného toaletního papíru 6990 1  (V40,5cm x Š31,0cm x H14,5cm)

AQUARIUS* Non-Stop dávkovač Jumbo toaletního papíru 6991 1  (V38,0cm x Š44,5cm x H13,0cm)

AQUARIUS* Twin dávkovač toaletního papíru v malé roli 6992 1  (V18,0cm x Š30,0cm x H13,0cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* nerezový dávkovač na skládaný toaletní papír 8972 1  (V32,0cm x Š14,5cm x H10,5cm)

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Mini Jumbo nerezový dávkovač  na skládaný toaletní papír 8974 1  (V26,0cm x Š23,5cm x H12,0cm)

Dávkovače na kosmetické kapesníčky

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* stříbrný dávkovač na kosmetické kapesníčky 7820 1  (V14,5cm x Š27,0cm x H6,0cm)

Dávkovače osvěžovače vzduchu

KIMCARE* nepřetržitý osvěžovač vzduchu - startovací balíček 6123 2  & 2  x 48 ml 

RIPPLE* dávkovač osvěžovače vzduchu  - metalíza 6971 1  (V22,0cm x Š12,0cm x H7,0cm)

AQUA* dávkovač osvěžovače vzduchu  - bílý 6984 1  (V22,0cm x Š12,0cm x H7,0cm)
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