Váš nepostradatelný partner v potravinářském průmyslu
Vzájemná spolupráce ke zlepšení hygieny, efektivity a snížení nákladů

Řešení určená ke splnění vašich
požadavků na hygienu rukou
Mytí a sušení rukou
Pokud si lidé potřebují často mýt ruce ve frekventovaném prostředí, nejlepším řešením
je to, které je:

Spolehlivé, odolné s nenáročnou údržbou
Systém, s rolemi délky až 304 m, umožňuje snížit potřebu pro pravidelné doplňování
zásobníku.

Podporuje hygienu rukou
Vylepšený hygienický bezdotykový systém nabízí jeden čistý ručník, kterého se dotkne
pouze uživatel. Jasná záruka lepší hygieny rukou.

Ohleduplné k rukám
Luxusní mýdlová pěna na ruce KIMCARE GENERAL* vytváří bohatou pěnu, která na
rukou zůstává déle a je zárukou příjemného pocitu. Tento produkt je šetrný k rukám,
které se musejí mýt několikrát denně.

Přispívá ke snížení nákladů
Ručníky v roli SCOTT® jsou vyrobeny z vysoce savé tkaniny AIRFLEX*, která nabízí trvale
vynikající sušení, spolehlivost i užitkovou hodnotu.

Inovativní
Nabízíme inovační řadu elektronických zásobníků pro ručníky v roli a dávkovačů péče o
pokožku, jež poskytují ještě úroveň hygieny a přitom nižší provozní náklady.

Řešení určená ke splnění vašich
požadavků na čištění výrobního zařízení
Odstranění zbytků potravin
a rozlitin z dopravníku
Když zaměstnanci potřebují vyčistit výrobní linku od zbytků a rozlitých potravin,
potřebují utěrky, které:

Čištění při změně produktu
Když musí zaměstnanci před změnou produktu vyčistit výrobní linku, potřebují
utěrky, které:
• si poradí se zaschlými nebo zuhelnatělými zbytky potravin

• rychle odstraní rozlitiny

• zvládnou čištění rychle a účinně s použitím minimálního počtu utěrek

• zanechají pracovní povrch čistý

• nezanechají ve výrobním procesu žádné stopy po utěrce

• nezanechají ve výrobním procesu žádné stopy po utěrce

• zanechají pracovní povrch čistý

• jsou cenově výhodné
Potřebují osobní ochranné pomůcky, které:
Potřebují osobní ochranné pomůcky, které:

• chrání pracovníky před zbytky potravin, prachem, chemikáliemi
a strojním zařízením

• chrání pracovní proces před kontaminací
pracovníkem

• chrání pracovní proces před kontaminací pracovníkem

• chrání pracovníky před potřísněním

• jsou pohodlné a dobře se nosí

• jsou pohodlné a dobře se nosí

Věděli jste že?
WYPALL* L 40 utěrky velká role

Utěrky WYPALL* L sají vodu až 8 x rychleji
a jsou až o 50% silnější v mokrém stavu
diky materiálu AIRFLEX*

1
Laboratorní testy ukázaly, že utěrky WYPALL* L10 z materiálu AIRFLEX* v porovnání
s běžnými utěrkami s jednou vrstvou sají 8 x rychleji vodu a vlhké utěrky jsou o 50 %
pevnější.

Respirátor JACKSON SAFETY*/KLEENGUARD*
M20 FFP2D proti pevným částicím s pohodlným páskem a
dvojitými ventilky

Řešení určená ke splnění vašich
požadavků na hloubkové čištění
Hloubkové čištění
Při hloubkovém čištění výrobní zóny zaměstnanci potřebují utěrky, které:
• zvládnou nejrůznější čištění na všech místech
výrobního provozu
• rychle vysuší pracovní povrchy s použitím minimálního počtu utěrek
• zanechají povrch čistý
• nezanechají ve výrobním procesu žádné stopy po utěrce
Potřebují osobní ochranné pomůcky, které:

KLEENGUARD* G10
Arkticky modré nitrilové rukavice

• chrání pracovníky před zbytky potravin, prachem, chemikáliemi
a strojním zařízením
• chrání pracovní proces před kontaminací
• jsou pohodlné a dobře se nosí

Další oblasti našich zkušeností
Společnost KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* věnuje své úsilí do poskytování
řešení pro klíčové aktivity při výrobě potravin. Poskytujeme rovněž řešení pro
laboratoře, provozní údržbu, umývárny a toalety určená k péči a ochraně vašich
zaměstnanců a jejich pracovního prostředí.

KLEENGUARD* V50
přiléhavé ochranné brýle se zorníkem proti zamlžení

WYPALL* X80
barevně kódované utěrky

Společnost KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* rozumí tlaku na řízení nákladů při
současném zachování vysoké úrovně hygieny a efektivity.
Jsme přesvědčeni, že naše kombinace inovačních výrobků, vynikající zákaznické
podpory a zkušeností vám může pomoci.
Proč byste s námi měli spolupracovat?
Díky našemu vztahu s předními evropskými výrobci potravin dobře rozumíme tlakům
a legislativním problémům odvětví, které před vámi stojí. Vyvinuli jsme proto široký
sortiment produktů navržených ke splnění vašich požadavků pro umývárny a toalety,
stírání a ochranné oděvy zejména v těchto oblastech:

✓ Mytí a sušení rukou
✓ Odstranění zbytků potravin/rozlitin na dopravníku
✓ Čištění při změně produktu
✓ Hloubkové čištění

Naše řešení vždy přinášejí:
Konzistentní kvalitu
Zavázali jsme se ke kvalitě, protože dobře chápeme význam trvale účinných produktů.
Všechny naše výrobní závody pracují v souladu se správnou výrobní praxí (GMP) a
používají nejnovější techniky kontroly výrobních procesů k zajištění stále stejné kvality
našich produktů.

Důraz na hygienu
Všechny potraviny se musí vyrábět v přísných hygienických podmínkách, proto nabízíme
systémy odpovídající vašim náročným čisticím postupům, a tím vám pomáháme zlepšit
hygienu hlavních aplikací.

Rentabilitu
Společnost KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* provede rozbor potřeb pracoviště a
pomůže vám stanovit rizika pracovních postupů. Cenově efektivní řešení se poté testují
a zjišťuje se, zda pomáhají odstranit nebo snížit tato rizika, a zabránit tak případnému
stahování potravin.

Lepší produktivitu
Vyvinuli jsme řadu utěrek k rychlému odstranění nečistot a zaschlých nebo zuhelnatělých
zbytků potravin, pomáhající tak ke snížení prostojů strojního zařízení a zvýšení jejich
výkonnosti.

Společnost KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* - vždy tam, kde nás potřebujete
Lišíme se značkou
Značka KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* je vaše záruka. Jsme vaším nepostradatelným obchodním partnerem,
který poskytuje podporu, servis, špičkové řešení pro zdraví, hygienu a produktivitu práce, jejichž hodnotu můžete
vidět každý den, kdekoli.

Nasloucháme
Naše celostátní síť distributorů a obchodních zástupců je vám k dispozici, kdykoli potřebujete - k odpovědi na
případné dotazy stačí telefonní hovor.

Jednička v inovaci
Vždy vedeme technický pokrok, design a dodávky špičkových produktů a systémů, abychom vám mohli neustále
poskytovat to nejlepší řešení pro daný pracovní úkol.

Udržitelné ekologické pracovní postupy
Ve společnosti KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* vidíme věci v souvislostech. Náš celosvětový systém ekologického
řízení vychází z normy ISO 14001 a nejvyšších mezinárodních norem. Získáváme suroviny z obnovitelných zdrojů
a průběžně přicházíme s inovačními způsoby minimalizace spotřeby energie a vody a snížení objemu odpadu,
abychom co nejvíce omezili dopad na životní prostředí v každé fázi životního cyklu produktu.

V této příručce jsou uvedeny poslední novinky společnosti KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*. Další informace o naší široké nabídce ochranných brýlí, respirátorů, rukavic a kombinéz najdete na www.kcprofessional.cz
infofax@kcc.com 0800 269 470 www.kcpreducetoday.com/cz
Kód publikace 4497

Nabídka produktů pro potravinářský průmysl
Kód

Barva

Obsah balení

Velikost útržku (Š x D)
/ doplňovací velikost

Zásobník

SCOTT® Xtra Papírové ručníky#

6682

modrá

15

x 240

20 x 32 cm

dvojitý zásobník na papírové ručníky

SCOTT® Papírové ručníky v roli#

6667

bílá

6

x1

20 x 30 cm

bezdotykový zásobník papírových ručníků v rolích

SCOTT® Papírové ručníky v roli#

6668

modrá

6

x1

20 x 30 cm

bezdotykový zásobník papírových ručníků v rolích

SCOTT® Xtra Papírové ručníky#

6669

bílá

15

x 240

20 x 32 cm

dvojitý zásobník na papírové ručníky

Elektronický zásobník papírových ručníků v rolích

9960

bílá

1

neudává se

neudává se

92147

bílá

1

neudává se

neudává se

6342

čirá

6

x 1 litr

1 litr

AQUA* dávkovač na mýdlo

6344

čirá

2

x 1,2 litru

1.2 litru

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Bezdotykový,
elektronický dávkovač na pěnové mýdlo

WYPALL* L10 utěrky - role s centrálním odvinem#

7126

modrá

6

x 500

21 x 38 cm

Zásobník na utěrky - role s centrálním odvinem

WYPALL* L 10 utěrky - role s centrálním odvinem#

7265

modrá

6

x 700

19 x 38 cm

Zásobník na utěrky - role s centrálním odvinem

WYPALL* L 10 utěrky - role s centrálním odvinem#

7266

bílá

6

x 700

19 x 38 cm

Zásobník na utěrky - role s centrálním odvinem

WYPALL* L 20 utěrky - role s centrálním odvinem#

7267

modrá

6

x 400

19 x 38 cm

Zásobník na utěrky - role s centrálním odvinem

WYPALL* L 20 utěrky - role s centrálním odvinem

Popis
PRODUKTY PRO HYGIENU RUKOU

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Bezdotykový, elektronický dávkovač
na pěnové mýdlo
KIMCARE GENERAL* Luxusní čisticí pěna
na ruce pro časté použití
KLEENEX® luxusní čisticí pěna na ruce pro časté použití

UTĚRKY

7268

bílá

6

x 400

19 x 38 cm

Zásobník na utěrky - role s centrálním odvinem

WYPALL* L40 utěrky - velká role#

7425

modrá

1

x 750

24 x 38 cm

držák na velkou roli

WYPALL* L40 utěrky - velká role#

7426

modrá

1

x 750

33 x 38 cm

držák na velkou roli

WYPALL* X50 Čisticí utěrky - role s centrálním odvinem#

7445

modrá

6

x 280

25 x 38 cm

Zásobník na utěrky - role s centrálním odvinem

WYPALL* X50 Čisticí utěrky - role s centrálním odvinem#

7446

zelená

6

x 280

25 x 38 cm

Zásobník na utěrky - role s centrálním odvinem

WYPALL* X50 Čisticí utěrky - role s centrálním odvinem#

7447

žlutá

6

x 280

25 x 38 cm

Zásobník na utěrky - role s centrálním odvinem

#

WYPALL* X50 Čisticí utěrky - role s centrálním odvinem

7448

červená

6

x 280

25 x 38 cm

Zásobník na utěrky - role s centrálním odvinem

WYPALL* X80 barevně odlišené utěrky#

7565

modrá

10

x 25

42 x 35 cm

neudává se

WYPALL* X80 barevně odlišené utěrky#

7566

zelená

10

x 25

42 x 35 cm

neudává se

WYPALL* X80 barevně odlišené utěrky#

7567

žlutá

10

x 25

42 x 35 cm

neudává se

WYPALL* X80 barevně odlišené utěrky#

7568

červená

10

x 25

42 x 35 cm

neudává se

64550

bílá/
žlutá

8

x 10

= 80

neudává se

neudává se

64260

modrá

8

x 10

= 80

neudává se

neudává se

62970

žlutá

10

neudává se

neudává se

bílá

1

neudává se

neudává se

arkticky modré

10

=2000

neudává se

neudává se

fialová

1

x 12

=12 párů

neudává se

neudává se

zelená

5

x 12

= 6 0 párů

neudává se

neudává se

67228

oranžová

4

x 50

neudává se

neudává se

13821

modrá

8

x 100

neudává se

neudává se

13822

modrá

4

x 100

= 400 párů

neudává se

neudává se

8198

čirá

1

x 12

= 12 párů

neudává se

neudává se

8138

čirá

1

x 12

= 12 párů

neudává se

neudává se

#

OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY
JACKSON SAFETY*/KLEENGUARD* R20 FFP2 Respirátor s dvojitým
výdechovým ventilkem a komfortním uchycením - Tvarovaný
JACKSON SAFETY*/KLEENGUARD* R10 FFP1 Respirátor s dvojitým
výdechovým ventilkem a komfortním uchycením - Tvarovaný
JACKSON SAFETY*/KLEENGUARD* R20 FFP2 Uhlíkový respirátor s
ventilkem - skládaný
KLEENGUARD* A25 ochranné kombinézy proti kapalinám a částicím
s kapucí XS-XXXL
KLEENGUARD* G10 arkticky modré nitrilové rukavice#
XS-XL
JACKSON SAFETY* /KLEENGUARD* G60 protipořezové rukavice úrovně 5
JACKSON SAFETY* G80 NITRILE - rukavice odolné vůči
chemikáliím
JACKSON SAFETY*/KLEENGUARD* H30 Zátky do uší ComfortFlex na
opakované použití spojený šňůrkou
JACKSON SAFETY* H10 Zátky do uší pro jednorázové použití s
detekovatelným kovem
JACKSON SAFETY* H20 Zátky do uší pro opakované použití s
detekovatelným kovem
KLEENGUARD* V50 přiléhavé ochranné brýle
s pěnovým vypodložením proti zamlžení
KLEENGUARD* V20 pohodlné ochranné brýle

8994089990
9009590099
9728097320
9444594449

x 15
x 25
x 200

= 150
= 25

= 200 párů
= 800 párů

www.kcprofessional.cz
# Schváleno pro kontakt s potravinami

® a * jsou ochranné známky Kimberly-Clark Worldwide, Inc. © 2009 KCWW kód publikace 4497.15 CZ 03.09

