
Produse de primă 
necesitate în toalete 
pentru igiena mâinilor

Soluţii complete pentru un loc de muncă mai 
sănătos şi mai igienic



Aducem plus valoare 
pentru dumneavoastră: 
prin crearea unor locuri 
de muncă mai sănătoase 
şi mai igienice.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm vizitaţi site-ul www.kcprofessional.co.uk
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Concentrându-ne asupra necesităţilor afacerii 
dumneavoastră, vă oferim soluţii de vârf în 
domeniul sănătăţii şi igienei la locul de muncă 
sau atâta timp cât sunteţi departe de casă. 

Protejarea sănătăţii şi a bunăstării 
dumneavoastră şi a angajaţilor dumneavoastră, 
vă asigură că locul de muncă, nu este doar un 
loc în care vă prezentaţi zilnic şi lucraţi, ci este 
un loc excepţional de sigur, sănătos în care 
sunteţi inspiraţi şi cât mai productivi. 

Contaţi pe KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* pentru 
a vă ajuta la crearea unui loc de muncă mai sănătos 
şi mai igienic – un loc de muncă excepţional*.
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Produse care vă ajută 
să creaţi un loc de 
muncă sănătos
Mai mult decât oricând, organizaţiile îşi 
desfăşoară activitatea în condiţii economice 
nesigure şi provocatoare, sub presiunea 
suplimentară de a funcţiona eficient cu 
o forţă de muncă flexibilă. De aceea, este 
vital ca organizaţiile să îşi protejeze şi să se 
îngrijească de bunăstarea şi de sănătatea 
angajaţilor lor şi să se asigure că personalul 
lor este sănătos, motivat şi implicat. 

PROIECTUL LOCURI DE MUNCĂ SĂNĂTOASE* 

de la KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
reprezintă o abordare inovatoare pentru 
igiena mâinilor şi a toaletelor, care ajută 
angajaţii să înţeleagă, să elimine şi să prevină 
răspândirea microbilor la locul lor de muncă.

Proiectul oferă companiilor recomandări 
şi asistenţă practică pentru a le permite 
să instaleze cele mai bune sisteme de 
igienă posibile la locul de muncă şi, cel 
mai important, să determine personalul să 
le utilizeze cu regularitate – paşi care pot 
ajuta la prevenirea răspândirii microbilor 
ce cauzează o gamă largă de boli.

Implicare mai bună a angajaţilor

Absenteism redus

Productivitate mărită

Audit
Evaluarea locului de muncă: echipa 
noastră de inspecţie a locului de 
muncă oferă toată expertiza necesară 
pentru a obţine rezultate imediate

Aprovizionare
Aprovizionarea cu produsele necesare: 
În funcţie de rezultatele de la pasul 1, 
vă vom consilia cu privire la modul de 
amplasare a produselor corespunzătoare 
în locurile corespunzătoare şi despre 
modul de introducere a celor trei paşi 
pentru a crea un loc de muncă mai 
sănătos: spălare, ştergere şi igienizare

Implicare
Pachetul nostru de stimulare a implicării 
este perfect pentru toţi cei care lucrează 
şi vizitează unităţile respective

PROIECTUL LOCURI DE MUNCĂ SĂNĂTOASE*:  
Un proces simplu în 3 paşi pentru a ajuta 
oamenii să se menţină sănătoşi

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm vizitaţi site-ul www.kcprofessional.co.uk



Pentru mai multe informaţii despre PROIECTUL LOCURI DE MUNCĂ SĂNĂTOASE* vă rugăm vizitaţi: 
www.kcprofessional.co.uk
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Lansarea noii noastre game de 
dozatoare AQUARIUS*

Cea mai igienică gamă de dozatoare 
de până acum

Sunt disponibile 
inserţii colorate, pentru 
personalizarea gamei 
dvs. de modele

Şapte motive principale pentru 
a utiliza AQUARIUS*

01:  O soluţie igienică potrivită pentru orice loc de muncă

02:  O gamă complet nouă de 18 dozatoare.

03:  Pentru a preveni umplerea excesivă a dozatoarelor şi a permite 
distribuirea cu uşurinţă a produselor pliate, s-a utilizat un dispozitiv 
de supraîncărcare patentat.

04:  O gamă unic proiectată, ce îmbunătăţeşte imaginea toaletei 
dumneavoastră

05:  O soluţie sustenabilă

06:  Posibilitate de personalizare 

07:  Uşor de întreţinut

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm vizitaţi site-ul www.kcprofessional.co.uk



Dispozitivul nostru unic 
patentat de prevenire 
a umplerii excesive cu 
produse împăturite 
reduce blocarea şi risipa, 
minimizând costurile
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Gama completă AQUARIUS*

O gamă completă de dozatoare de mare performanţă, 
care vă ajută să creaţi un loc de muncă sănătos

Dozatoare pentru prosoape de mâini şi lavete

Dozator AQUARIUS* 
pentru prosoape de 
mâini pliate

Dozator AQUARIUS* 
pentru prosoape de 
mâini tip rolă

Dozator AQUARIUS* 
Slimroll pentru 
prosoape de mâini tip 
rolă mică

Dozator AQUARIUS* 
Single Clip pentru 
prosoape de mâini 
pliate

Dozator AQUARIUS* cu 
derulare centrală 

Dozator AQUARIUS* 
pentru prosoape de 
mâini pliate C

Dozator AQUARIUS* 
Roll Control

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm vizitaţi site-ul www.kcprofessional.co.uk



Dozatoare pentru hârtie igienică

Dozatoare pentru săpun  
şi/sau dezinfectant de mâini

Accesorii pentru  
toaletă

Dozator AQUARIUS* 
Twin Mini Jumbo 
pentru hârtie igienică 
tip rolă Jumbo mică

Dozator AQUARIUS* 
Jumbo Non-Stop 
pentru hârtie igienică 
tip rolă maxi Jumbo

Dozator AQUARIUS* de 
mare capacitate pentru 
hârtie igienică pliată

Dozator AQUARIUS* 
pentru hârtie igienică 
pliată

Dozator AQUARIUS* 
Twin pentru hârtie 
igienică tip rolă 
standard

Dozator AQUARIUS* 
Mini Jumbo pentru 
hârtie igienică tip rolă 
Jumbo mică

Dozator AQUARIUS* 
pentru săpun şi/sau 
dezinfectant de mâini

Dozator AQUARIUS* 
pentru săpun şi/sau 
dezinfectant de mâini - 
cu manetă pentru cot

Dozator AQUARIUS* 
pentru acoperitoarele 
de colac WC

Dispozitiv de 
supraîncărcare patentat
Previne umplerea excesivă a 
dozatorului, permite distribuirea 
uşoară a prosoapelor de mâini.

Fereastră de 
vizualizare elegantă
Uşor de observat când este necesară 
reumplerea dozatorului.

Caracteristici principale pe scurt

Modele compacte
Necesită mai puţin spaţiu de 
montare pe perete.

Mecanism de 
blocare mascat
Posibilitate de blocare a dozatorului 
- cu sau fără cheie. Uşor de întreţinut 
şi de controlat costurile.

Capacul dozatorului 
acoperă perfect 
tot interiorul
Fără îmbinări care să colecteze 
murdărie sau praf.

Coş de gunoi 
AQUARIUS*

† Dispenserul de prosoape pentru mâini pliate cu o singură perforaţie AQUARIUS* nu se poate bloca.
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Dozator AQUARIUS* pentru 
prosoape de mâini pliate

Prosoape de mâini SCOTT® Xtra, 
pliate

Dozator AQUARIUS* pentru 
prosoape de mâini tip rolă

Prosoape de mâini SCOTT® Xtra, 
tip rolă

Prosoape de mâini SCOTT® XL, 
tip rolă

Dozator AQUARIUS* pentru săpun 
şi/sau dezinfectant de mâini

Săpun KLEENEX® Foam pentru mâini, 
tip spumă

Dezinfectant KLEENEX® Instant pentru 
mâini

Dozator pentru prosoape de mâini, cu senzor 
Prosoape de mâini SCOTT® Xtra, tip rolă 

Prosoape de mâini SCOTT® XL, tip rolă

Toalete  
cu trafic intens
Proiectate pentru locurile publice cu trafic intens 
şi mediile de lucru aglomerate, de la aeroporturi 
la fabrici de prelucrare a alimentelor.

Suport şi dozator cu senzor 
pentru dezinfectant de mâini

Dezinfectant KLEENEX® Instant 
pentru mâini

Dozator pentru săpun şi/sau 
dezinfectant, cu senzor

Săpun KLEENEX® Luxury Foam pentru uz 
frecvent, tip spumă

Dezinfectant KLEENEX® Instant pentru 
mâini

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm vizitaţi site-ul www.kcprofessional.co.uk



Întreţinere uşoară
Reîncărcarea dozatoarelor este simplă 
şi nu necesită mult timp. De asemenea, 
dozarea controlată a produselor ajută la 
minimizarea costurilor de operare.

Minimizarea deşeurilor
Sistemele de dozare sunt proiectate 
pentru a livra exact cantitatea necesară de 
produs. Astfel, se reduce consumul şi se 
minimizează cantităţile de deşeuri generate.

Sisteme de mare 
capacitate
Dozatoarele  nu trebuie să rămână 
niciodată fără produs.

Dozare igienică, 
fără atingere
Dozarea porţionată şi fără atingere 
ajută la reducerea răspândirii microbilor 
şi oferă utilizatorilor o experienţă 
complet sigură, igienică.

Dozator AQUARIUS* Jumbo Non-Stop 
pentru hârtie igienică tip rolă

Hârtie igienică SCOTT® Jumbo, tip rolă maxi 
Jumbo

Dozator AQUARIUS* de mare 
capacitate pentru hârtie igienică 
pliată

Hârtie igienică SCOTT® , pliată
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Dozator AQUARIUS* pentru 
acoperitoarele de colac WC

Acoperitoare KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* pentru colacul de WC

Dozator pentru prosoape de mâini, cu senzor

Prosoape de mâini SCOTT® Xtra, tip rolă

Dozator AQUARIUS* Slimroll pentru prosoape 
de mâini tip rolă mică

Prosoape de mâini SCOTT® Slimroll, tip rolă mică

Dozator AQUARIUS* 
pentru hârtie 
igienicăpliată

Hârtie igienică SCOTT® 
pliată

Dozator AQUARIUS* 
pentru prosoape de 
mâini pliate

Prosoape de mâini 
SCOTT® Xtra, pliate

Toalete cu un nivel 
ridicat de igienă
Soluţiile noastre pentru toaletele cu un nivel ridicat 
de igienă au rolul de a preveni răspândirea microbilor 
şi de a reduce contaminarea încrucişată.

Cutie standard de şerveţele 
faciale KLEENEX®

Carcasa din oţel inoxidabil 
disponibilă

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm vizitaţi site-ul www.kcprofessional.co.uk



Dozator AQUARIUS* 
pentru săpun şi/sau 
dezinfectant de mâini

Săpun de mâini 
KLEENEX® Foam, tip 
spumă

Dezinfectant pentru 
mâini KLEENEX® Instant

Dozator pentru săpun 
şi/sau dezinfectant de 
mâini, cu senzor

Săpun de mâini 
KLEENEX® Luxury Foam, 
pentru uz frecvent

Dezinfectant de mâini 
KLEENEX® Instant

Eliminarea microbilor, 
germenilor
Dozatoarele au suprafeţe netede, lucioase, şi 
se închid ermetic. Sunt uşor de curăţat şi nu au 
orificii în care să se depună praful sau mizeria.

Îmbunătăţirea 
practicilor de igienă
Eficienta dozare a porţiilor una câte una 
asigură sănătatea personală, deoarece 
fiecare porţie este atinsă doar de utilizator.

Costuri de operare 
reduse
Toate sistemele noastre sunt proiectate 
pentru a controla  dozarea şi consumul, 
astfel oferind costuri de operare excelente.

Dezinfectant de mâini 
KLEENEX® Luxury 
Foam, tip spumă

Disponibil în variante de 
50 ml şi 480 ml
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Dozator din oţel 
inoxidabil pentru hârtie 
igienică pliată 

Hârtie igienică KLEENEX®, 
pliată

Dozator din oţel 
inoxidabil pentru săpun 
de mâini

Dozator din oţel inoxidabil pentru hârtie igienică tip 
rolă Jumbo mică  

Hârtie igienică KLEENEX® Ultra Mini, tip rolă Jumbo 
mică

Hârtie igienică SCOTT® Performance, tip rolă Jumbo 
mică

Coş de gunoi din oţel 
inoxidabil  

Dozator din oţel inoxidabil No Touch pentru 
prosoape de mâini tip rolă

Prosoape de mâini KLEENEX® Ultra, tip rolă

Dozator din oţel inoxidabil pentru prosoape de mâini 
intercalate

Prosoape de mâini KLEENEX® Premier

Prosoape de mâini KLEENEX® Ultra Super Soft

Prosoape de mâini KLEENEX® Ultra

Toalete 
cu imagine impecabilă
Soluţii şi sisteme, de cea mai bună calitate, pentru toaletele care 
reflectă o ambianţă confortabilă şi îngrijită. Ideale pentru grupurile 
sanitare din birourile şi hotelurile cu o imagine impecabilă. 

Dozator cromat Slimroll pentru prosoape 
de mâini, tip rolă mică

Prosoape de mâini SCOTT® Slimroll

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm vizitaţi site-ul www.kcprofessional.co.uk



Crearea unor 
impresii de durată 
Dozatoarele elegante, de calitate superioară, din 
oţel inoxidabil conferă toaletei un aspect de lux.

Soluţii inovatoare
Sisteme de dezinfectare disponibile 
pentru zonele comune.

Cutie pop-up cu 
prosoape de mâini 
KLEENEX® Ultra Soft

Carcasă din oţel inoxidabil 
disponibilă

Suport şi dozator 
cu senzor pentru 
dezinfectantul de mâini

Dezinfectant KLEENEX® 
Instant pentru mâini

Cutie standard de şerveţele 
faciale KLEENEX®

Carcasă din oţel inoxidabil 
disponibilă

KLEENEX®, marcă 
de încredere
Utilizarea logo-ului mărcii KLEENEX®, siglă 
care simbolizează calitate asigurată şi confort 
premium, denotă siguranţă pentru utilizatori.

Certificare FSC şi Ecolabel 

Multe produse KLEENEX®, produse cu 
performanţe ridicate, sunt certificate  
FSC şi/sau Ecolabel, ceea ce subliniază 
angajamentul nostru pentru procurarea 
responsabilă a materiei prime şi 
reducerea impactului asupra mediului 
în procesele noastre de fabricaţie.
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Igiena mâinilor –
prosoape de mâini

Dacă igiena este 
importantă pentru 
dvs., prosoapele din 
hârtie pentru mâini 
reprezintă alegerea 
corectă, igienică. 
Un studiu efectuat de 
Universitatea din Westminster 
(februarie 2009) indică faptul 
că prosoapele din hârtie pentru 
mâini reduc bacteriile de pe 
mâini cu 77%, comparativ cu 
uscătoarele cu aer cald care 
cresc bacteriile cu 254% şi 
uscătoarele cu jet de aer cu 42%1.

Tehnologia noastră patentată AIRFLEX* are 
ca rezultat absorbţia şi rezistenţa mai bune

Material AIRFLEX*
Tehnologia noastră puternică UCTAD 
care stă la baza materialului AIRFLEX* 
oferă prosoape de mâini extrem de 
absorbante pentru gamele noastre 
KLEENEX® şi SCOTT®, permiţându-
vă să reduceţi consumul şi risipa. 

•	 Absorbţie	şi	rezistenţă	mai	
bune, ceea ce înseamnă că sunt 
necesare mai puţine prosoape

•	 Aspect	şi	senzaţie	delicată,	
de material textil

•	 Nu	se	rup	când	se	umezesc

•	 Performanţă	remarcabilă	
de uscare a mâinilor

•	 Materialul	nostru	AIRFLEX*	
consumă cu 17% mai puţine 
fibre la sursă decât materialul 
standard şi permite fabricarea de 
prosoape mai absorbante, astfel 
încât să reduceţi consumul şi să 
generaţi mai puţine deşeuri.. 

Prosoape de mâini 
comprimate
Prin comprimarea prosoapelor de 
mâini la ambalare, putem introduce 
cu până la 50% mai multe prosoape 
într-un bax, reducând numărul 
de transporturi pentru distribuire 
şi totodată reducând emisiile de 
carbon asociate cu acestea.

1 Studiu al Universităţii din Westminster, februarie 2009.  
Valori procentuale medii utilizate pentru a 
arăta modificarea numărului de bacterii.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm vizitaţi site-ul www.kcprofessional.co.uk



Alegerea mai uşoară a mărcii
Alegeţi prosopul, formatul şi sistemul de distribuire 
preferat pentru a corespunde cerinţelor dumneavoastră.

Prosoapele de mâini KLEENEX® 
oferă calitatea şi îngrijirea 
pe care le aşteptaţi de la 
o marcă de renume.

•	 Mai	multe	opţiuni	de	lux 
Alegeţi dintre prosoapele de mâini 
KLEENEX® Premier, Ultra Super Soft 
şi Ultra pe cele potrivite cerinţelor 
utilizatorilor dumneavoastră.

•	 Uscarea	mai	rapidă	a	mâinilor 
Prosoapele KLEENEX® Premier şi Ultra 
Super Soft au 3 straturi, oferind astfel 
uscare şi delicateţe mai bune. 

•	 Soluţii	portabile,	inovatoare  
Cutia pop-up cu prosoape de mâini 
KLEENEX® Ultra Soft este rezistentă la 
murdărire şi are rolul de a preveni formarea 
de stive inestetice de şerveţele pe mese.

Prosoapele de mâini SCOTT® 
sunt fiabile şi rentabile.

•	 Prosoape	de	mâini	SCOTT® Performance 
Fabricate cu material AIRFLEX* şi 
distribuite individual, îmbunătăţesc 
standardele de igienă în toalete.

•	 Prosoape	de	mâini	SCOTT® Xtra 
Optimizează fiecare aspect al ciclului 
de fabricaţie, pentru a oferi prosoape de 
mâini cu cel mai bun cost de operare.

•	 Prosoape	de	mâini	tip	rolă	comprimată	
SCOTT® 
Tehnologia cu comprimare ne 
permite să punem mai multe porţii 
de prosoape pe o singură rolă.
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Prosoape de 
mâini pliate 
Cea mai bună alegere pentru locurile în 
care confortul şi igiena sunt importante. 

Alegeţi prosopul pliat potrivit cerinţelor dvs.:

•	 Intercalat	-	pentru	dozarea	
igienică a unei singure porţii

 Cel mai popular format al nostru de prosoape 
pentru mâini - prosoapele individuale sunt 
prezentate sub formă deschisă şi gata de 
utilizare, fiind atinse numai de utilizator

•	Plierea	unui	prosop	de	mâini	
în şase părţi înguste

 Modelul inovator de a plia un prosop 
în „şase părţi” permite oferirea unui 
prosop de hârtie de dimensiune 
normală cu ajutorul dozatorului nostru 
compact de prosoape pliate.

•	Formate	tradiţionale
 Prosoapele de mâini sunt disponibile 

în variantele pliate în formă de 
C şi de S, fiind cele mai potrivite 
pentru toaletele cu trafic intens şi 
cu un cost competitiv pe porţie. 

•	Biodegradabile	-	pentru	a	
reduce riscul de blocaje

 Prosoapele de mâini  biodegradabile 
SCOTT® Performance sunt 
ideale pentru zonele cu 
probleme de canalizare. 

Structura intercalată a 
prosoapelor de mâini

Dispozitivul patentat 
de supraîncărcare 
a dozatorului 

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm vizitaţi site-ul www.kcprofessional.co.uk



Prosoape de mâini 
tip rolă
Create pentru toalete cu trafic intens. 

Pur şi simplu selectaţi sistemul 
cel mai eficient pentru dvs.

SCOTT® XL
354m pe o rolă, pentru a vă 
oferi o capacitate mai mare 
de uscare a mâinilor

•	Sisteme	de	mare	capacitate	care	
reduc frecvenţa de reumplere

 Cu role lungi de până la 354m şi 
304m, sistemele de mare capacitate 
măresc perioadele între reumpleri. 

•	Numărul	maxim	de	
porţii pe o rolă

 Prosoapele de mâini SCOTT® tip 
rolă sunt comprimate, reducând 
astfel spaţiul de stocare necesar şi 
deşeurile de ambalaj rezultat.

Selectarea sistemului preferat de 
distribuire a prosoapelor tip rolă

Dozator AQUARIUS* 
Slimroll pentru 
prosoape de mâini 
tip rolă

Dozatorul, deşi 
compact, este un 
dozator de mare 
capacitate.

Dozator AQUARIUS* 
pentru prosoape de 
mâini tip rolă

Aceste dozatoare 
sunt alegera perfectă 
pentru a oferi 
utilizatorului un 
prosop individual şi 
curat.

Dozator pentru 
prosoape de mâini, 
cu senzor

Prosopul de mâini 
este eliberat 
automat, la activarea 
senzorului, fără a fi 
necesară atingerea 
dozatorului.

•	Sisteme	extrem	de	igienice
 Dispensere igienice, uşor de curăţat
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Spălarea şi uscarea corectă a mâinilor sunt vitale 
pentru reducerea răspândirii microbilor. 

Igiena mâinilor –
Variante de săpun

Săpun lichid
•	Opţiuni	variate	pentru	

gusturi diversificate 
Gamă largă de produse: Everyday, 
Frequent Use, Ultra şi Antibacterial 

•	Opţiuni	variate	de	
parfumuri 
Sunt disponibile variante 
parfumate şi neparfumate

Săpun tip spumă
•	Frecvenţă	de	reumplere	

redusă 
Cartuşe de mare capacitate

•	Eficienţă	mărită 
Timp de spălare redus, 
mai puţină apă utilizată

•	Experienţă	plăcută 
Săpun spumă de lux

Comparativ cu 
săpunul lichid 
obişnuit, săpunul 
nostru sub 
formă de spumă 
asigură de două 
ori mai multe 
spălări per litru.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm vizitaţi site-ul www.kcprofessional.co.uk



Spumă 
de lux

Lichid

Săpun KLEENEX® Everyday Use - 1l

•	Spălarea	mâinilor	în	fiecare	zi	la	un	cost	competitiv ✔ ✔

Săpun KLEENEX® Frequent Use - 1l

•	Delicat	în	cazul	spălărilor	multiple

•	Fără	coloranţi	sau	parfum,	reducând	astfel	reacţiile	alergice	ale	pielii
✔ ✔

Săpun KIMCARE* Antibacterial - 1l 

•	Cu	efect	bactericid	şi	fungicid

•	Protejează	utilizatorii	prin	reducerea	răspândirii	microbilor
✔ ✔

Săpun KLEENEX® Ultra - 1l

•	Conţine	Aloe	Vera

•	Subtil	parfumat	şi	cu	spumă	bogată
✔

Gel de duş KLEENEX® Hair & Body - 1l

•	Gel	reconfortant	pentru	întregul	corp ✔

Săpun KLEENEX® Luxury Foam pentru uz frecvent

•	1200ml	capacitate	a	spumei

•	Distribuire prin sistemele de dozare cu senzori, sisteme ce nu necesită atingerea dozatoarelor
✔

Săpun KLEENEX® ‘Compact’

•	Formula	săpunului	KLEENEX® Luxury Foam pentru utilizare zilnică

•	200ml	capacitate	=	500	de	doze	per	reumplere
✔

Ghidul dvs. pentru 
o selecţie uşoară

Uşor de încărcat

Distribuire fără probleme. 
O singură dozare 
este suficientă

Formula plăcută lasă 
pielea cu o senzaţie de 
curăţenie şi prospeţime
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Igiena mâinilor – Şerveţele 
umede dezinfectante şi 
dezinfectanţi instant

Dezinfectant 
instant KLEENEX® 
Non-Alcohol pentru 
mâini, fără alcool

•	 Delicat	cu	mâinile,	fără	a	usca	pielea

•	 Excelent	pentru	aplicaţii	cu	restricţii	la	alcool	

•	 Formulă	spumantă	extrem	de	economică

Şerveţele umede 
dezinfectante KLEENEX® 
pentru mâini cât şi 
pentru suprafeţe

•	 Se	pot	utiliza	pentru	dezinfectarea	
mâinilor, a suprafeţelor de lucru precum 
şi pentru orice alte suprafeţe

 •	 Acţionează	rapid	împotriva	multor	micro-
organisme în numai 30 de secunde

 •	 Permit	o	gamă	largă	de	aplicaţii	pentru	
utilizatorul final, acolo unde un produs 
ce conţine alcool nu este adecvat 

 •	 Disponibile	în	formate	multiple,	inclusiv	
dozator de perete, pachet portabil şi tub

Dezinfectant instant 
KLEENEX® Alcohol pentru 
mâini, pe bază de alcool

•	 Delicat	cu	mâinile	–	formula	cu	uscare	
rapidă conţine Aloe Vera, vitamina E şi 
vitamina B, lăsând pielea moale şi delicată 

•	 Gama	noastră	de	dezinfectanţi	pe	bază	de	
alcool conţin bio-etanol derivat dintr-o sursă 
regenerabilă, iar flacoanele sunt reciclabile

Dezinfectanţii de mâini şi şerveţelele umede dezinfectante 
au acţiune rapidă şi doar în 30 de secunde elimină până la 
99,999% din bacteriile obişnuite care pot provoca infecţii, 
contaminări şi, în final, îmbolnăvirea. Toate produsele 
noastre de dezinfectare sunt fără coloranţi şi parfumuri.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm vizitaţi site-ul www.kcprofessional.co.uk



30 secunde
Acţionează rapid împotriva 
multor micro-organisme 
în numai 30 de secunde

99,9%
Omoară până la 99,999% 
din bacteriile obişnuite 
care pot cauza infecţii, 
contaminări sau îmbolnăviri

Dozator AQUARIUS* 
pentru săpun şi 
dezinfectant de mâini

Gamă de dozatoare 
igienice, uşor de curăţat

Dezinfectant de mâini 
KLEENEX®, flacon 
portabil de 50ml

A se utiliza pe drum

Suport şi dozator 
cu senzor pentru 
dezinfectant de mâini

Potrivit pentru utilizarea 
în zone comune, 
cu trafic intens

Dozator pentru 
dezinfectant de mâini, 
cu senzor

Sistem de mare 
capacitate, costuri 
de operare bune.

Dezinfectant de mâini 
KLEENEX®, flacon de 480ml

Utilizarea de flacoane 
permite amplasarea 
dezinfectantelor oriunde 
consideraţi necesar. Sisteme 
de prindere disponibile.

Sisteme de dozare a dezinfectanţilor 
potrivite cerinţelor dumneavoastră:

Dozator pentru 
şerveţelele umede 
dezinfectante

23



Hârtie igienică
Alegeţi din gama noastră completă 
de produse specifice hârtiei igienice, 
de la mărci de renume, formate 
variate şi sisteme de dozare eficiente, 
toate pentru a se potrivi cerinţelor 
dumneavoastră şi mediului de lucru.

Marca în care utilizatorii 
au încredere 

•	 Adăugând o notă de lux 
Confortabil de moale şi absorbantă

•	 Componentă de asigurare a calităţii, uşor 
vizibilă 
Sigla mărcii KLEENEX® este imprimată în 
relief pe produsele special selectate

•	  Fibre virgine şi reciclate procurate în mod 
responsabil 
Produse fabricate cu fibre procurate în mod 
sustenabil, mare parte cu certificare FSC

În cazul hârtiei igienice 
pliate, se utilizează cu 
până la 40% mai puţin 
produs comparativ cu 
hârtia igienică tip rolă 
Jumbo sau tip rolă 
mică. Aceasta ducând 
şi la generarea unei 
canităţi mai reduse 
de deşeuri din hârtie.

Toată hârtia igienică 
SCOTT® este fabricată 
din fibre reciclate 100%

40%

100%

utilizare mai redusă

Fibre reciclate

Hârtie igienică 
de bună calitate 
pentru uz zilnic

•	  Procurare sustenabilă a materiilor 
prime 
Toată hârtia igienică SCOTT® este 
fabricată din fibre reciclate 100%

•	  Forest Stewardship Council 
(Asociaţia pentru Certificare 
Forestieră) 
Produse special selectate 
sunt certificate FSC

Dozator AQUARIUS* 
Twin Mini Jumbo 
pentru hârtie igienică 
tip rolă Jumbo mică

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm vizitaţi site-ul www.kcprofessional.co.uk



Alegeţi formatul de hârtie igienică 
potrivit pentru ceea ce aveţi nevoie: 

Sistem pentru hârtie 
igienică pliată

•	  Cel mai igienic format 
Dozare eficientă a câte unei singure 
porţii, porţie atinsă doar de utilizator

•	  Mai puţine porţii utilizate 
Cu până la 40% mai puţină hârtie igienică 
utilizată decât în cazul formatelor tip rolă

•	  Eficienţă ridicată 
Întreţinere redusă, costuri de transport 
mai mici, costuri de transport reduse şi 
mai puţin spaţiu de stocare necesar

Hârtie igienică 
tip rolă Jumbo

 •	 Pentru zone cu trafic intens 
Asigurarea unei capacităţi ridicate 
cu întreţinere minimă

Hârtie igienică 
tip rolă mică

 •	 Senzaţia confortului de acasă 
Potrivită pentru hoteluri şi birouri mici

Dispenserul de hârtie igienică pliată 
AQUARIUS* include un dispozitiv 
patentat împotriva umplerii excesive.

Test de dozare inteligentă, realizată cu hârtia igienică pliată Euro. Kimberly Clark-Europa, 
Octombrie 2000. Cifrele se referă la consumul utilizatorilor de sex masculin.

40% 
ECONOMIE în cazul utilizării 
de hârtie igienică pliată

Hârtie igienică pliată – 
utilizare şi risipă mai reduse

30% 
ECONOMIE în cazul utilizării 
de hârtie igienică pliată

Hârtie igienică 
tip rolă Jumbo
Consum estimat de 
1,40m per utilizare

Hârtie igienică 
tip rolă mică
Consum estimat de 
1,65m per utilizare

Hârtie igienică 
pliată
Consum estimat de 
0,97m per utilizare
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Accesorizarea 
toaletelor
Aceste mici accesorii denotă interesul 
dvs. faţă de nevoile şi standardele de 
igienă personală ale utilizatorului.

Carcasă din oţel inoxidabil 
pentru şerveţele faciale 
KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL*

100%
Şerveţelele faciale 
SCOTT® sunt reciclate în 
proporţie de 100% şi au 
certificare FSC, ceea ce 
vă conferă siguranţa că 
aprovizionarea cu materii 
prime corespunde celor 
mai ridicate standarde

14%
Pachete de reumplere 
pentru dispensere

Fără ambalaj exterior, 
reducând astfel consumul 
şi conţinând 14% mai 
mult produs per cutie

Dispenser acoperitoare 
colac WC AQUARIUS*

•	 Asigură confort personal şi 
protecţie suplimentară

•	 Igienice şi biodegradabile 
Pentru utilizatorii din ziua de azi 
preocupaţi de igiena toaletelor

•	 Dozator elegant şi subţire

Şerveţele faciale  
KLEENEX®

 •	 Lux premium 
Asigură utilizatorilor delicateţe şi 
rezultate de încredere

 •	 Se asortează cu orice decor 
Cuburi de birou elegante

 •	 Cutie plată 
Ideală pentru carcasele din oţel 
inoxidabil montate pe perete

Şerveţele faciale 
SCOTT®

•	 Şerveţele de fiecare zi, de bună 
calitate

 •	 Ofertă sustenabilă Şerveţele 100% 
reciclate

Şerveţelele faciale KLEENEX® şi SCOTT® sunt de asemenea disponibile în pachete 
de reumplere pentru dispensere. Fără ambalaj exterior, reducând astfel consumul şi 
conţinând 14% mai mult produs per cutie

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm vizitaţi site-ul www.kcprofessional.co.uk
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Viziunea noastră cu privire la sustenabilitate – 
CREAREA UNEI LUMI MAI BUNE

PENTRU DUMNEAVOASTRĂ
La Kimberly-Clark Professional*, suntem de părere că sustenabilitatea este esenţială 

pentru orice afacere. De aceea, avem un set de obiective principale privind 
sustenabilitatea. Puteţi fi încrezători că atunci când cumpăraţi produsele noastre, nu 

doar îmbunătăţiţi sănătatea angajaţilor dvs., ci şi sprijiniţi o lume mai sustenabilă.

100%
din fibrele

virgine din surse
certificate

reducere a
apei utilizate

25%

Programe

sociale în toate

comunităţile

Kimberly-Clark

reducereabsolută aemisiilor degaze cuefect de seră

zerodeşeuri lagropile degunoi

zero
decese la locul

de muncă

250milioane de

consumatori

noi implicaţi

reducereaimpactului
asupra mediuluial

ambalajelor

20%

25din vânzările nete în
2015 obţinute din produse
inovatoare din punct de

vedere al mediului

%

conformitate cu

standardele sociale

Kimberly-Clark
100% 5%

Viziunea noastră cu privire la sustenabilitate –
CREAREA UNEI LUMI MAI BUNE 

PENTRU DUMNEAVOASTRĂ
La KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*, suntem de părere că sustenabilitatea este esenţială pentru 

orice afacere. De aceea, avem un set de obiective principale privind sustenabilitatea. Puteţi fi 
încrezători că atunci când cumpăraţi produsele noastre, nu doar îmbunătăţiţi sănătatea angajaţilor 

dvs., ci şi sprijiniţi o lume mai sustenabilă. 

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm vizitaţi site-ul www.kcprofessional.co.uk



17%
x2

45% 2

Persoanele Produsul

Furnizarea de instrumente 
necesare pentru a reduce 
răspândirea bacteriilor care 
cauzează îmbolnăvirea. 

Pentru că resursele sunt finite, 
ne străduim în mod continuu 
să reducem impactul asupra 
mediului în fiecare etapă a 
ciclului de viaţă al produselor, 
de la proiectare la eliminarea 
finală.

Ne străduim să îmbunătăţim 
starea de bine a celor care 
utilizează produsele noastre 
şi să reducem cantitatea de 
produse necesare pentru o 
sarcină anume, pentru a ajuta 
la îmbunătăţirea indicatorilor 
economici ai afacerii dvs.

Prosoapele noastre mărcile 
KLEENEX® şi SCOTT® sunt 
fabricate cu buzunare 
absorbante*, astfel încât 
aveţi nevoie de mai puţine 
prosoape pentru a vă usca 
mâinile.

Proiectul Locuri de muncă sănătoase* vă poate 
ajuta să reduceţi absenteismul cu până la:

2 Studiu de caz KCP 2010,  America de Nord

Comparativ cu săpunul  lichid 
obişnuit, săpunul nostru sub 
formă de spumă asigură de 
două ori mai multe spălări 
per litru.

Noi utilizăm tehnica de comprimare a 
produselor din hârtie pentru a introduce o 
cantitate mai mare într-un bax,reducând astfel 
emisiile de carbon asociate transportului 
acestor produse.

Multe din produsele noastre sunt 
certificate FSC şi/sau Ecolabel.1

mai puţine

mai 
puţine

Planeta

Dezinfectanţii noştri pentru mâini sunt 
fabricaţi din bio-etanol regenerabil

Angajaţi
sănătoşi

Angajaţi=

=

=

mulţumiţi

Implicare
nivel mai ridicat de

Productivităţii
îmbunătăţirea

Prosoapele noastre pentru mâini includ 
tehnologia AIRFLEX*, utilizând 17% mai puţine 
fibre decât materialul standard. 
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Alte produse de bază 
de la KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL*

Pentru un loc de muncă mai sigur şi mai igienic, KIMBERLY-
CLARK PROFESSIONAL* poate furniza de asemenea:

Soluţii pentru ştergeri 
industriale
Ştim că îmbunătăţirea eficienţei 
este importantă pentru dvs. 
Aceasta a fost şi continuă să fie 
preocuparea noastră principală. 

Lucrând împreună şi folosind 
lavete igienice, economice şi 
sustenabile putem rezolva eficient 
toate provocările de la locul 
dumneavoastră de muncă.

Soluţii privind 
siguranţa muncii
Rezolvaţi problemele din ziua 
de azi legate de siguranţa 
în muncă cu ajutorul 
echipamentelor noastre de 
protecţie, de la combinezoane, 
măşti şi ochelari de protecţie 
la dispozitivele de protecţie 
auditivă. Echipament de înaltă 
performanţă mărcile JACKSON 
SAFETY*	şi	KLEENGUARD*.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm vizitaţi site-ul www.kcprofessional.co.uk



www

Comandaţi azi la distribuitorul dvs. local

Găsiţi	aici	distribuitorul	dvs.	local	la	 
www.kcprofessional.co.uk

Vizitaţi	website-ul	nostru	pentru	a	studia	gama	completă 
www.kcprofessional.co.uk
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Suntem la dispoziţia oamenilor.  
Pentru că oamenii reprezintă cea mai importantă resursă.

Ei asigură funcționalitatea locurilor noastre de muncă.  
Iar noi facem ca locurile lor de muncă să fie excepționale.

Locuri de muncă excepţionale* 
Mai sănătoase, mai sigure, mai productive.

Promisiunea 
noastră

www
Comandaţi azi la distribuitorul dvs. local
Găsiţi	aici	distribuitorul	dvs.	local	la	www.kcprofessional.co.uk

Pentru mai multe informaţii despre Locuri de muncă excepţionale* vă rugăm vizitaţi: 
www.kcprofessional.co.uk
®/*Mărci de comerţ ale Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ©2012 KCWW Cod publicaţie ID4721.23 R 12.12.


