
Osebna higiena, 
izdelki za 
sanitarne prostore
Za bolj zdravo in higienično delovno 
okolje



Ustvarjanje 
dodatne vrednosti: 
z bolj zdravimi 
in higieničnimi 
delovnimi mesti.
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Osredotočamo se na vaše poslovne 
potrebe in ponujamo vrhunske rešitve 
za zdravje in higieno ljudi na njihovih 
delovnih mestih oz. za čas njihove 
odsotnosti od doma. 

Zaščita vašega zdravja ter zdravja in 
udobja vaših zaposlenih zagotavlja, 
da njihovo delovno mesto ni več 
samo mesto, kamor prihajajo na delo, 
temveč je to okolje, kjer se počutijo 
izjemno varno, zdravo in so 
navdahnjeni za optimalno produktivno 
delo. 

Lahko verjamete, da vam bo podjetje 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
pomagalo ustvariti bolj zdravo in 
higienično delovno okolje – izjemno 
delovno okolje*.
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Pomoč pri ustvarjanju 
zdravega delovnega okolja

Podjetja danes, bolj kot kdaj koli 
prej delujejo v zelo konkurenčnem 
okolju, z vse manj zaposlenimi. 
Zato je ključnega pomena, da podjetja 
varujejo svoje zaposlene in skrbijo 
za njihovo dobro počutje in zdravje 
ter poskrbijo za zdravje, motivacijo 
in delovno uspešnost zaposlenih. 

PROJEKT "ZDRAVO DELOVNO 
OKOLJE"* podjetja KIMBERLY-
CLARK PROFESSIONAL* je 
inovativen pristop k higieni, kar 
preprečuje razširjanje bakterij v 
delovnih in sanitarnih prostorih.

Projekt ponuja svetovanje in praktično 
podporo za podjetja ter jim omogoča 
namestitev najboljših možnih 
sistemov higiene za delovna mesta ter 
(najpomembnejše) spodbuja osebje 
k njihovi redni uporabi – to so koraki, 
ki lahko preprečijo razširjanje bakterij, 
ki povzročajo različne bolezni.

Poveča delovno učinkovitost 
zaposlenega

Zmanjšuje odsotnost z dela

Zvišuje produktivnost

Pregled
Ocena delovnega okolja: naša 
ekipa za pregled delovnih mest ima 
vsa potrebna strokovna znanja za 
zagotovitev takojšnjih rezultatov

Zagotavljanje
Zagotavljanje pravih izdelkov: 
Na osnovi rezultatov iz 1. koraka 
vam svetujemo, kako uporabiti 
prave izdelke na pravih mestih in 
kako uvesti tri korake za ustvarjanje 
bolj zdravega delovnega okolja: 
umivanje, brisanje in razkuževanje

Angažiranje
Naš paket za ustvarjanje izjemnega 
delovnega okolja je idealen za 
usmerjanje vseh zaposlenih in 
obiskovalcev delovnih prostorov

PROJEKT "ZDRAVO DELOVNO 
OKOLJE"*: Enostaven proces v 3 korakih 
za zagotovitev boljšega zdravja
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Za dodatne informacije o PROJEKTU "ZDRAVO DELOVNO OKOLJE"* 
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Predstavitev nove linije 
podajalnikov AQUARIUS*

Naša najbolj higienična linija 
podajalnikov  

Dodatki v različnih 
barvah naredijo 
vaše sanitarne 
prostore edinstvene

Sedem glavnih razlogov za 
uporabo linije AQUARIUS*

01:  Higienska rešitev, primerna za poljubno delovno okolje

02:  Nova, usklajena linija 18 podajalnikov

03:  Patentiran sistem za preprečevanje prenapolnjenosti 
preprečuje prenapolnjenost podajalnika, s tem trganje in 
mečkanje papirja, kar zmanjša tudi stroške.

04:  Enkratno oblikovana linija izboljša videz vaših prostorov

05:  Trajnostno usmerjena rešitev

06:  Visoka prilagodljivost 

07:  Enostavno polnjenje in vzdrževanje

Obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk



Patentiran sistem 
preprečuje 
prenapolnjenost 
podajalnika, s tem 
trganje in mečkanje 
papirja, kar zmanjša 
tudi stroške.

7



Linija AQUARIUS* 
proizvodov
Celovita linija visoko učinkovitih podajalnikov 
pomaga ustvariti zdravo delovno okolje

Podajalniki brisač

Podajalnik brisač 
zloženk AQUARIUS*

Podajalnik brisač 
v roli AQUARIUS*

Podajalnik brisač 
za roke Slimroll 
AQUARIUS*

Enojni podajalnik 
brisač zloženk 
AQUARIUS*

Podajalnik 
s centralnim 
izvlekom 
AQUARIUS*

Podajalnik brisač 
zloženk "C" 
AQUARIUS* 

Podajalnik 
s centralnim 
izvlekom 
AQUARIUS*
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Podajalniki toaletnega papirja

Podajalniki za umivanje 
in dezinfekcijo rok

Dodatki

Podajalnik 
toaletnega papirja 
Mini Jumbo - dve 
roli AQUARIUS*     

Podajalnik 
toaletnega papirja 
v roli - Maxi Jumbo 
AQUARIUS*

Veliki podajalnik 
toaletnega 
papirja v lističih 
AQUARIUS*

Podajalnik 
toaletnega 
papirja v lističih 
AQUARIUS*

Podajalnik 
toaletnega 
papirja za dve roli 
AQUARIUS*

Podajalnik 
toaletnega papirja 
v roli - Mini Jumbo 
AQUARIUS*

Milnik/penilnik 
AQUARIUS*

Milnik/penilnik 
AQUARIUS* 
s podaljšano ročico

Podajalnik oblog 
za WC desko 
AQUARIUS*

Patentiran sistem 
za preprečevanje 
prenapolnjenosti
Preprečuje prenapolnjenost; 
omogoča udobno uporabo

Stilno oblikovano 
okence za kontrolo 
polnjenja
Zagotavlja pravočasno 
dopolnitev polnjenja

Glavne prednosti

Estetsko dovršeni 
izdelki v različnih 
velikostih
Zavzema manj prostora na zidu

Skriti mehanizem 
za zaklepanje
Možnost zaklepanja – s ključem ali 
brez ključa. Enostaven za vzdrževanje

Pokrov podajalnika 
pokriva hrbtni del
Nima stikov, kjer bi se nabirala 
umazanija ali prah

Koš za smeti 
AQUARIUS*

† Enojnega podajalnika papirnatih brisač zloženk AQUARIUS* ni možno zakleniti
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Podajalnik brisač zloženk 
AQUARIUS*

Brisače zloženke SCOTT® 
Xtra

Podajalnik brisač v roli 
AQUARIUS*

Brisače za roke v roli 
SCOTT® Xtra

Brisače za roke v roli 
SCOTT® XL

Milnik/penilnik AQUARIUS*

Pena za umivanje rok 
KLEENEX®

Razkuževalnik rok KLEENEX® 
Instant

Senzorski podajalnik brisač za roke: 
brisače za roke v roli SCOTT® Xtra, 
brisače za roke v roli SCOTT® XL

Za zelo frekventne 
sanitarne prostore
Načrtovani so za javne prostore z veliko obiska ter 
za delovna okolja, od letališč do gostinskih objektov. 

Senzorski penilnik

Pena za umivanje rok KLEENEX® 
Luxury za pogosto uporabo

Razkuževalnik rok KLEENEX® 
Instant
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Manj vzdrževanja
Enostavno polnjenje, prihranek 
časa. Nadzorovano podajanje 
zmanjšuje stroške porabe.

Kontrolirana poraba
Vsi naši sistemi so načrtovani 
za nadzor porabe in učinkovito 
znižajo stroške.

Visoko zmogljivi 
sistemi
Podajalniki - papirja nikoli ne zmanjka.

Higienično podajanje 
brez dotikanja
Podajanje posameznih brisač brez 
dotikanja zmanjša širjenje okužb in 
zagotavlja boljšo higieno za uporabnike.

Podajalnik toaletnega papirja v roli - 
Maxi Jumbo AQUARIUS*

Toaletni papir SCOTT® Jumbo

Veliki podajalnik toaletnega 
papirja v lističih AQUARIUS*

Toaletni papir v lističih SCOTT®
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Podajalnik oblog za WC desko 
AQUARIUS*

Zaščitne obloge za WC desko 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 

Senzorski podajalnik brisač za roke

Brisače za roke v roli SCOTT® Xtra

Podajalnik brisač za roke Slimroll 
AQUARIUS*

Brisače za roke SCOTT® Slimroll

Podajalnik 
toaletnega papirja 
v lističih AQUARIUS*

Toaletni papir 
v lističih SCOTT®

Podajalnik brisač 
zloženk AQUARIUS*

Brisače za roke 
SCOTT® Xtra

Sanitarni prostori z visoko 
stopnjo higiene
Naši sistemi zagotavljajo visoko stopnjo 
higiene in preprečujejo možnost okužb.

Škatlica robčkov 
za obraz KLEENEX®

Na voljo je pokrov 
iz nerjavečega jekla
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Milnik/penilnik 
AQUARIUS*

Pena za umivanje 
rok KLEENEX®

Razkuževalnik rok 
KLEENEX® Instant

Senzorski penilnik

Pena za umivanje 
rok KLEENEX® 
Luxury za pogosto 
uporabo

Razkuževalnik rok 
KLEENEX® Instant

Preprečevanje okužb
Gladki, zatesnjeni podajalniki z visokim 
sijajem so enostavni za čiščenje.

Izboljšane 
higienske navade
Učinkovit podajalniki lističev 
pomenijo, da se posameznega 
papirja dotakne samo uporabnik.

Manjši stroški 
porabe
Vsi naši sistemi so načrtovani 
za nadzor porabe in učinkovito 
znižajo stroške.
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Podajalnik 
toaletnega 
papirja v lističih 
iz nerjavečega jekla  

Toaletni papir v 
lističih KLEENEX®

Milnik 
iz nerjavečega jekla  

Mila za roke 
KLEENEX®

Podajalnik toaletnega papirja v roli Mini 
Jumbo, iz nerjavečega jekla  

Toaletni papir KLEENEX® Ultra Mini

Toaletni papir SCOTT® Performance 

Koš za smeti iz 
nerjavečega jekla  

Podajalnik brisač v roli, 
iz nerjavečega jekla  

Brisače za roke KLEENEX® Ultra

Podajalnik papirnatih brisač zloženk, 
iz nerjavečega jekla 

Brisače za roke KLEENEX® Premier

Izredno mehke brisače za roke 
KLEENEX® Ultra Super Soft

Brisače za roke KLEENEX® Ultra

Vrhunski izgled 
sanitarnih prostorov
Najboljša, vrhunska kakovost izdelkov za sanitarne prostore 
in sistemi, ki naredijo prostor bolj udoben in higienski. 
Idealno za prostore, kjer je izgled zelo pomemben.

Kromast podajalnik za brisače 
v roli Slimroll  

Brisače za roke SCOTT® Slimroll
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Ustvarite vtis 
Elegantni, visoko kakovostni in trpežni 
podajalniki iz nerjavečega jekla 
nudijo razkošen videz prostorov.

Inovativne rešitve
Sistemi razkuževanja, na 
voljo za javna območja.

KLEENEX® Ultra Soft 
škatla z brisačami 
za roke

Na voljo je pokrov iz 
nerjavečega jekla

Škatlica robčkov za 
obraz KLEENEX®

Na voljo je pokrov iz 
nerjavečega jekla

Zaupanja vredna 
blagovna znamka 
KLEENEX®

Reliefno vtisnjen luksuzen logotip 
blagovne znamke KLEENEX® simbolizira 
vrhunsko udobje in zagotavlja 
kakovost za vaše uporabnike.

Certifikat FSC 
z nalepko EKO 

Veliko izdelkov KLEENEX® ima certifikat 
FSC in/ali nalepko EKO, ki poudarjata 
našo obvezo za odgovorno 
pridobivanje vlaken in za zmanjšanje 
negativnega vpliva na okolje 
z našimi proizvodnimi postopki.
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Higiena rok –
brisače za roke

Ker je higiena 
zelo pomembna, 
so papirnate brisače 
za roke prava izbira. 
Študija, ki so jo izvedli 
na univerzi Westminster 
(feb. 2009), je pokazala, 
da papirnate brisače za 
roke zmanjšajo število 
bakterij na rokah za 
77%, v primerjavi s 
sušilniki na topel zrak, ki 
povečajo število bakterij 
za 254%, sušilniki s curki 
zraka pa za 42%1.

Rezultat naše patentirane 
tehnologije AIRFLEX* je 
odlična vpojnost in moč

Material AIRFLEX*

Naša zmogljiva tehnologija 
UCTAD za material AIRFLEX* 
zagotavlja izredno vpojne 
brisače za roke KLEENEX® in 
SCOTT® ter omogoča manjšo 
porabo in manj odpadkov. 

•	 Izredna	vpojnost	in	moč	
pomenita, da je potrebno 
manjše število brisač

•	 Mehak	občutek	in	
videz, kot pri tkanini

•	 Ne	razpadejo,	ko	so	mokre

•	 Izredno	učinkovito	sušenje

•	 Material	AIRFLEX	-	poraba	
lesnih vlaken je 17 % 
manjša kot pri klasičnih 
proizvodnih postopkih. 

Stisnjene 
papirnate 
brisače za roke
Tehnologija stiskanja pomeni 
do 50 % več brisač v paketu, 
več paketov na tovornjaku, 
manj tovornjakov na cesti, kar 
pomaga znižati emisije ogljika. 
Vse to ob enaki kakovosti 
in učinkovitosti izdelkov. 

1 Univerza Westminister, študija feb. 2009.  
Srednje vrednosti v odstotkih prikazujejo 
spremembo števila bakterij.
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Enostavna izbira blagovne znamke
Izberite ustrezne brisače, način zlaganja in 
sistem podajanja v skladu z vašimi potrebami.

Brisače za roke 
KLEENEX® zagotavljajo 
kakovost in nego, ki jo 
pričakujete od priznane 
blagovne znamke.

•	 Večja	izbira	kakovostnih	izdelkov	
Glede na vaše zahteve lahko izbirate 
med KLEENEX® brisačami serij 
Premier, Ultra Super Soft in Ultra

•	 Hitrejše	sušenje	rok 
KLEENEX® brisače serij 
Premier in Ultra Super Soft so 
3-slojne, izredno mehke in 
zagotavljajo odlično vpojnost 

•	 Prenosne,	inovativne	rešitve 
KLEENEX® Ultra Soft škatla z 
brisačami za roke je odporna na 
vlago in preprečuje nabiranje 
neurejenih kupov brisač na 
pultih ob umivalnikih

Brisače za roke 
SCOTT® so zanesljive 
in cenovno ugodne.

•	 Brisače	za	roke	SCOTT® Performance 
Izdelano iz materiala AIRFLEX*, 
za posamezno podajanje, ki 
izboljša higienske standarde 
v sanitarnih prostorih

•	 Brisače	za	roke	SCOTT® Xtra 
Z nadzorom nad celotnim 
proizvodnim procesom zagotavljamo 
cenovno ugodne brisače za roke

•	 Brisače	za	roke	v	roli	SCOTT® 
Compressed 
Tehnologija stiskanja omogoča, 
da je na rolo navitih več brisač
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Brisače	
zloženke 
Vaša najboljša izbira, ko gre 
za udobje in higieno. 

Izberite najboljše brisače zloženke 
v skladu z vašimi potrebami:

•	Zloženke	–	za	
higiensko podajanje 
posameznih brisač

 Najbolj priljubljena dimenzija brisač 
zloženk – posamezna brisača 
je pripravljena za uporabo in se 
jo dotakne samo uporabnik

•	Slimfold	šestdelna	brisača
 Inovativna izvedba "šestdelnih" 

brisač omogoča podajanje 
brisač običajne velikosti iz 
našega podajalnika Slimfold

•	Klasične	dimenzije	
brisač

 Na voljo so brisače različnih 
dimenzij in načinov zlaganja 
po konkurenčnih cenah; 
primerne so tudi za zelo 
frekventne sanitarne prostore

•	Lahko	se	odvržejo	v	
školjko in splaknejo 
– manjša nevarnost 
zamašitve

 SCOTT® Performance brisače 
zloženke, ki se lahko odvržejo 
v straniščno školjko

Struktura 
papirnatih 
brisač zloženk

Patentiran sistem 
za preprečevanje 
prenapolnjenosti
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Brisače	za	
roke v roli
Primerne za zelo frekventne 
sanitarne prostore. 

Preprosto izberite vaš najbolj primeren 
in ugoden sistem podajanja.

SCOTT® XL
354 m na eni roli zagotavlja 
večjo kapaciteto sušenja rok

•	Visoko	zmogljiv	sistem
 Visoko zmogljiv sistem z rolami 

dolžine 354 m in 304 m zmanjša 
potrebo po polnjenju

•	Velika	količina	navitja	
brisač na rolo

 Brisače za roke v roli SCOTT® 
so stisnjene, kar zmanjša 
potreben skladiščni prostor 
in količino embalaže

Sistemi podajanja, prilagojeni 
vašim potrebam

Podajalnik brisač 
za roke Slimroll 
AQUARIUS*

Kvaliteten 
podajalnik 
z veliko 
zmogljivostjo

Podajalnik brisač v 
roli AQUARIUS*

Podajalnik brez 
dotikanja ponudi 
novo, posamezno 
brisačo, 
pripravljeno za 
uporabo, ki se jo 
dotakne samo 
uporabnik

Senzorski 
podajalnik brisač 
za roke

Brisača za roke 
se samodejno 
poda brez dotika 
podajalnika

•	Sistemi	z	visoko	
stopnjo higiene

 Higienski podajalniki, 
enostavni za čiščenje
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Pravilno umivanje in sušenje 
rok je nujno potrebno za 
zmanjšanje razširjanja bakterij. 

Higiena rok –
nega kože

Tekoče milo
•	Zadovoljevanje	

potrebe uporabnikov 
Široka ponudba izdelkov 
za vsakodnevno in 
redno uporabo, Ultra in 
antibakterijska mila

•	Ponudba	
odišavljenega mila 
Na voljo je odišavljeno 
in neodišavljeno milo

Pena za 
umivanje rok

•	Manj	pogosto	
polnjenje 
Visoko zmogljiva polnila

•	Večja	učinkovitost 
Krajši čas umivanja,  
manj porabljene vode

•	Prijetna	izkušnja 
Milna pena Luxury

V primerjavo 
s klasičnim 
tekočim milom 
omogoča naša 
milna pena 
dvakrat več 
umivanj na liter.
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Pena 
Luxury

Tekočina

Milo za roke KLEENEX® za vsakodnevno uporabo – 1 l

•	Cenovno	ugodno	za	vsakodnevno	umivanje	rok ✔ ✔

Milo za roke KLEENEX® za pogosto uporabo – 1 l

•	Nežno	za	pogosta	umivanja

•	Brez	barvil	ali	dišav,	manjša	reakcija	kože
✔ ✔

Antibakterijsko milo za roke KIMCARE* – 1 l

•	Učinkovito	razkužilo

•	Zaščiti	uporabnike	z	manjšim	razširjanjem	bakterij
✔ ✔

Milo za roke KLEENEX® Ultra – 1 l

•	Vsebuje	aloe	vero

•	Nežno	parfumirano,	z	bogato	peno
✔

KLEENEX® gel za tuširanje za lase in telo – 1l

•	Osvežilni	gel	za	celo	telo ✔

 Pena za umivanje rok KLEENEX® Luxury za pogosto uporabo

•	1200	ml	pene

•	Nanaša	se	z	elektronskim	sistemom	za	nego	kože
✔

 Pena za umivanje rok KLEENEX® "Compact"

•	Pena	za	umivanje	rok	KLEENEX® Luxury za vsakodnevno uporabo

•	Prostornina	200	ml	=	500	pritiskov	na	polnjenje
✔

Tabela za 
preprosto izbiro

Enostavno polnjenje

Podajanje brez težav. 
Zadošča en pritisk.

Pravilna formula 
zapusti čist in svež 
občutek kože
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Toaletni papir
Izberite med našo kompletno 
ponudbo toaletnega papirja 
vodilnih blagovnih znamk, 
dimenzij in med učinkovitimi 
podajalniki v skladu z vašimi 
potrebami in prostorom. 

Zaupanje 
uporabnikov 
blagovne znamke 

•	  Pridih razkošja 
Udobno mehak in vpojen

•	  Zagotovljena vidna kakovost 
Logotip blagovne znamke KLEENEX® 
je reliefno vtisnjen na izbrane izdelke

•	  Odgovorno ravnanje z viri in 
recikliranimi vlakni 
V proizvedenih izdelkih so vlakna 
za trajnostno uporabo. Mnogi 
izdelki imajo certifikat FSC

Uporaba našega 
toaletnega 
papirja v lističih 
omogoča do 40% 
manjšo porabo 
v primerjavi 
s toaletnim 
papirjem v 
roli Jumbo in 
v majhnih rolah. 
To pomeni tudi 
manj izgub.

Ves toaletni 
papir SCOTT® je 
izdelan iz 100% 
recikliranih vlaken

40%

100%

Manjša poraba

Reciklirana 
vlakna

Kakovosten 
toaletni papir 
za vsakodnevno 
uporabo

•	  Odgovorno ravnanje z viri 
Ves toaletni papir SCOTT® je 
izdelan iz 100% recikliranih vlaken

•	  FSC (Forest Stewardship Council) 
Izbrani izdelki imajo certifikat FSC

Podajalnik toaletnega 
papirja Mini Jumbo - 
dve roli AQUARIUS* 

Obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk



Izberite izvedbo toaletnega papirja 
v skladu z vašimi potrebami: 

Sistem za toaletni 
papir v lističih

•	  Najbolj higienična izvedba 
Učinkovit podajalnik 
posameznih lističev, papirja se 
dotakne samo uporabnik

•	  Manjša poraba papirja 
Do 40% manjša poraba 
kot pri izvedbah v roli

•	  Visoka učinkovitost 
Manj vzdrževanja, manj tovornjakov 
na cesti, nižji transportni 
stroški in manj potrebnega 
skladiščnega prostora

Toaletni papir 
Jumbo

 •	 Za prostore z veliko obiska 
Zagotovljena velika zmogljivost 
z minimalnim vzdrževanjem

Mala rola - 
toaletni papir

 •	 Občutek domačega udobja 
Primerno za hotele in 
majhne prostore

Podajalnik toaletnega papirja v lističih 
AQUARIUS* vsebuje patentiran sistem 
zaščite pred prenapolnjenostjo.

Pametno testiranje podajanja. Euro toaletni papir v lističih. Kimberley Clark-
Europe, oktober 2000. Vrednosti se nanašajo na porabo oseb moškega spola.

40% 
PRIHRANKA pri 
uporabi toaletnega 
papirja v lističih

Toaletni papir v lističih – 
manjša poraba, manj izgub

30% 
PRIHRANKA pri 
uporabi toaletnega 
papirja v lističih

Rola Jumbo - 
toaletni papir
Enkratna poraba 1,40 m

Mala rola - 
toaletni papir
Enkratna poraba 1,65 m

Toaletni papir 
v lističih
Enkratna poraba samo 0,97 m
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Izboljšave 
v sanitarnih prostorih
Te majhne spremembe lahko pokažejo 
uporabnikom, da skrbite za njihove 
higienske potrebe in osebne standarde. 

Podajalnik robčkov za 

obraz	KIMBERLY-CLARK	

PROFESSIONAL*

100%
Robčki za obraz 
SCOTT® so iz 
100% recikliranih 
materialov, 
s certifikatom FSC 
– zaupate lahko, 
da se upoštevajo 
najvišji standardi 
ohranjanja virov

14%
Paketi za polnjenje 
podajalnikov

Brez zunanje 
embalaže, manj 
izgub in 14% več 
izdelka na paket

Podajalnik zaščitnih 

oblog za straniščno 

desko AQUARIUS*
•	 Zagotavlja osebno udobje 

in dodatno zaščito

•	 Higienična izvedba, ki se lahko odvrže v 

školjko in splakne 

Za današnje higiensko osveščene 

uporabnike sanitarnih prostorov

•	 Lična, ozka izvedba podajalnika

Robčki za obraz 
KLEENEX®

 •	 Vrhunsko razkošje  
Uporabnikom zagotavljajo mehkobo 
in učinkovitost

 •	 Izvedbe s poljubnim tiskom  
Elegantne namizne kocke

 •	 Nizka škatla 
Idealna za lične stenske podajalnike

Robčki za obraz 
SCOTT®

•	 Kakovostni robčki za 
vsakodnevno uporabo

 •	 Trajnostno uravnotežena 
ponudba Robčki iz 100 % 
recikliranih materialov

Robčki za obraz KLEENEX® in SCOTT® so na voljo tudi v paketih za 
polnjenje podajalnikov. Brez zunanje embalaže, manj izgub in 14% več 
izdelka na paket

Obiščite spletno stran www.kcprofessional.co.uk



Naša vizija trajnosti – 
USTVARJANJE BOLJŠEGA SVETA ZA VAS

V podjetju Kimberly-Clark Professional* verjamemo, da je trajnost bistvenega pomena 
za poljubno podjetje. Zato tudi delujemo v smislu izpolnjevanja osnovnih ciljev, 

povezanih s trajnostjo. Lahko ste prepričani, da ob nakupu naših izdelkov ne 
izboljšujete samo zdravja vaših zaposlenih, temveč tudi podpirate svet, ki je bolj 

trajnostno usmerjen.

100%
čista vlakna iz
potrjenih virov

manjša
poraba
vode

25%

Socialni programi

v vseh delih

podjetja

Kimberly-Clark

absolutnoznižanje emisijtoplogrednihplinov

nič
odpadkov naodlagališčih

nič
nesreč na

delovnih mestih

250milijonov
novih strank

zmanjšanje
negativnega

vpliva embalaže
na okolje

20%

25
od 2015 netoprodaj je okoljsko

inovativnih izdelkov

%

skladnost s socialnimi

standardi podjetja

Kimberly-Clark
100% 5%

Naša vizija trajnosti –
USTVARJANJE	BOLJŠEGA	

SVETA ZA VAS
V podjetju KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* verjamemo, da je trajnost 

bistvenega pomena. Zato tudi delujemo v smislu izpolnjevanja osnovnih ciljev, 
povezanih s trajnostjo. Lahko ste prepričani, da ob nakupu naših izdelkov ne 

izboljšujete samo zdravja vaših zaposlenih, temveč tudi podpirate svet, ki je bolj 
trajnostno usmerjen. 
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17%
x2

45%2

Ljudje Izdelek

Zagotavlja higieno, ki je 
potrebna za zmanjševanje 
razširjanja bakterij, ki 
povzročajo bolezni. 

Viri so omejeni, zato 
na vseh stopnjah 
življenjskega cikla izdelka, 
od načrtovanja do 
končnega odstranjevanja, 
delamo na stalnem 
zmanjševanju negativnega 
vpliva na okolje.

Prizadevamo si izboljšati 
dobro počutje vseh, 
ki uporabljajo naše 
izdelke, ter zmanjšati 
količino izdelka, ki je 
potrebna za določeno 
opravilo. Na ta način 
bistveno pripomoremo 
k obvadovanju stroškov.

Brisače blagovnih 
znamk KLEENEX® in 
SCOTT® so izdelane z 
vpojnimi žepki*, zato 
potrebujete manj brisač 
za sušenje rok.

Projekt "Zdravo delovno okolje"* vam 
lahko pomaga znižati izostajanje od 
dela za do:

2 2010, študija KCP Case, Severna Amerika

V primerjavi s klasičnim 
 tekočim milom 
omogoča naša milna 
pena dvakrat več 
umivanj na liter.

Uporabljamo tehnologijo stiskanja, 
ki omogoča več brisač v paketu in 
posledično zmanjša emisije ogljika.

Veliko naših izdelkov ima certifikat 
FSC in/ali nalepko EKO.1

manj

manj

Planet

Naša razkužila so izdelana iz 
obnovljivega bio etanola

Zdravi
zaposleni

zadovoljni=

=

=

zaposleni

angažiranja
višji nivo

produktivnost
izboljšana

Naša zmogljiva tehnologija UCTAD 
za material AIRFLEX*, zagotavlja 17% 
manjšo porabo vlaken kot pri klasičnih 
proizvodnih postopkih. 
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Ostali izdelki podjetja 
KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL*

Za varnejšo in bolj higienično delovno okolje lahko 
podjetje	KIMBERLY-CLARK	PROFESSIONAL* dobavi tudi:

 Rešitve za brisanje
Zavedamo se, da je 
izboljšanje učinkovitosti 
pomembno za vas. Na tem 
je bila in ostaja naša 
glavna usmerjenost. 

S skupnim delom lahko naši 
izdelki za higieno, cenovno 
ugodno in trajnostno 
usmerjeno brisanje 
učinkoviteje rešijo izzive 
v vašem delovnem okolju.

Varnostne rešitve
Ostanite v stiku 
z današnjimi pomembnimi 
varnostnimi zahtevami: 
z našimi delovnimi 
oblekami, dihalnimi 
maskami in izdelki za 
zaščito sluha. Visoko 
zmogljiva oprema 
blagovnih znamk JACKSON 
SAFETY* in KLEENGUARD*.
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Mi delamo za ljudi.  
Zavedamo se, da so ljudje najpomembnejši.

Oživljajo našo delovno okolje.  
Mi pa skrbimo, da je njihovo delovno okolje 
izjemno.

Izjemno delovno okolje* 
bolj zdravo, varnejše, produktivnejše.

Naša obljuba

www
Naročite še danes pri prodajalcu na vašem območju
Poiščite prodajalca na vašem območju: www.kcprofessional.co.uk

Za dodatne informacije o izjemnih delovnih mestih* obiščite 
spletno stran: www.kcprofessional.co.uk
®/*blagovni znamki podjetja Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ©2012 KCWW, koda publikacije: ID4721.24 SL 01.13 01.13.


