
Hreinlætisvörur 
fyrir salerni og 
handþvott
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Fleiri lausnir frá 
Kimberly-Clark 
Professional 

Með áherslu á þarfir fyrirtækja í 
fyrrúmi bjóðum við upp á leiðandi 
hreinlætislausnir fyrir starfsfólk hvort 
sem það er á sínum vinnustað eða á 
ferðinni vegna vinnu. 

Þegar við verndum heilsu starfsfólks 
og velferð þeirra, tryggjum við einnig  
einnig að vinnustaðurinn er ekki bara 
staður þar sem þú mætir til vinnu, en 
staður þar sem þér finnst öruggur, 
heilsusamlegur og er innblástur 
þess að gera sitt besta að vera eins 
afkastamikill eins og kostur er.

Þú getur treyst því að  KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL*  
mun aðstoða þig við að búa til betra 
vinnuumhverfi sem er heilsusamlegra og með 
hreinlætið í fyrirrúmi - Einstakan vinnustað*
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Við aðstoðum 
þig við að skapa 
góðan vinnustað 
Aldrei áður hafa fyrirtæki þurft að 
starfa undir jafnmikli óvissu og 
áskorunum í �ármálum. Ríkari áhersla 
er lögð á sparnað þegar kemur 
að starfsmannamálum og því er 
nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að horfa 
meira til velferðar og heilsu starfsfólks 
til að tryggja að starfsmenn finni fyrir 
hvatningu, séu við góða heilsu og 
taki virkan þátt á vinnustaðnum. 

HEALTHY WORKPLACE átakið frá 
Kimberly-Clark Professional er 
nýstárleg nálgun á handþvotti og 
hreinlætisaðstöðu á snyrtingum 
sem auðveldar starfsmönnum við 
að skilja, eyða og koma í veg fyrir 
útbreiðslu gerla á vinnustað. 

Með þessari áætlun býðst fyrirtækjum 
ráðgjörf og hagnýtur stuðningur 
við að setja upp bestu hugsanlegu 
hreinleitiskerfin fyrir vinnustaðinn  
og það sem mikilvægara er, hvetja 
starfsfólk til þess að nota þau sem gæti 
svo hjálpað við að minnka útbreiðslu 
gerla sem valda sjúkdómum. 

Aukin virkni starfsmanna

Færri veikinda�arvistir

Aukin afkastageta

Greining
Greining á vinnustað: teymi frá okkur 
býr yfir þeirri s´´erfræðiþekkingu 
sem nauðsynleg er til þess að 
fá tafarlausar niðurstöður. 

Útvegum
Réttu vörurnar:Eftir því hverjar 
niðurstöður þarfagreiningar eru í fyrsta 
skrefinu þá munum við ráðleggja 
hvernig skal setja upp réttu vörurnar 
á réttu stöðunum og hvernig innleiða 
skal skrrefin þrjú til þess að stuðla að 
heilbrigðari vinnustað: handþvottur, 
þurrkun og sótthreinsun

Þátttökuvirkjun
Þáttökuvirkjunarpakkinn (Engagement 
Activation Pack) okkar er tilvalinn 
til þess að virkja á alla sem vinna 
á og koma á vinnustaðinn. 

ÁTAKIÐ HEALTHY WORKPLACE*: Einfalt 
3ja skrefa kerfi sem stuðlar að betri heilsu 

For mere information venligst besøg www.kcprofessional.co.uk
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Við kynnum AQUARIUS* 
skammtaraseríuna

Einföld hönnun með hreinlæti í öndvegi   

Litahringi er hægt 
að fá með til þess að 
gera skammtarana 
litríkari.

Sjö góðar ástæður til þess 
að nota AQUARIUS*

01:  Þrifaleg lausn sem hentar öllum vinnustöðum.

02:  Ný skammtarasería með 28 skömmturum í bæði hvítu 
og svörtu.

03:  Einkaleyfi fyrir skammtarar með flipa fyrir miðaþurrkur 
sem kemur í veg fyrir o¦yllingu og að pappírinn festist. 

04:  Einföld og stílhrein hönnun sem bætir útlit 
salernisaðstöðunnar. 

05:  Sjálfbærar lausnir 

06:  Sniðinn að þörfum viðskiptavinsins. 

07:  Auðveldir í viðhaldi.

For mere information venligst besøg www.kcprofessional.co.uk



Skammtarinn er 
með bremsu sem 
kemur í veg fyrir 
að hann sé fylltur 
of mikið og sem 
kemur í veg fyrir að 
pappírinn stíflist í 
honum.
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AQUARIUS* serían
í hvítum lit 
Úrval af afkastamiklum skömmturum sem 
vekja hrifningu og skapa gott umhverfi.

Skammtarar fyrir handþurrkur 

AQUARIUS* 
skammtari fyrir 
miðahandþurrkur 
6945

AQUARIUS* 
skammtari fyrir 
handþurrkur á rúllu 
6959

AQUARIUS* 
skammtari fyrir 
SLIMROLL* 
handþurrkur 
6953

AQUARIUS* 
skammtari 
fyrir single clip 
handþurrkur 
6956

AQUARIUS* 
skammtari fyrir 
centrefeed  
7017

AQUARIUS* 
skammtari 
fyrir C-fold 
miðahandþurrkur 
6954

AQUARIUS* 
skammtari með 
”roll control”  
7018

For mere information venligst besøg www.kcprofessional.co.uk



† AQUARIUS* skammtarinn fyrir single flip er ekki læsanlegur 

Skammtarar fyrir salernispappír

Skammtarar fyrir 
handsápur og 
handsótthreinsi

Aukahlutir fyrir salerni

AQUARIUS* 
tvöfaldur 
skammtari fyrir 
mini jumbo rúllur 
6947

AQUARIUS* non-
stop skammtarifyrir 
stórar jumbo 
salernisrúllur 
6991 

AQUARIUS* með 
tvöfaldri getu fyrir 
miðaþurrkur 
6990

AQUARIUS* 
skammtari fyrir 
miðaþurrkur 
6946

AQUARIUS* 
skammtari 
fyrir tvær litlar 
salernisrúllur 
6992

AQUARIUS* 
skammtari fyrir 
litlar jumbo 
salernisrúllur 
6958

AQUARIUS* 
skammtari fyrir 
handsápu og 
handsótthreinsi 
6948

AQUARIUS* 
skammtari fyrir 
handsápu og 
sótt-hreinsi með 
olnbogaflipa 
6955

AQUARIUS* 
skammtari 
fyrir ábreiður á 
salernissetu 
6957

Einkaleyfi fyrir of-
fyllingarbremsu
Kemur í veg fyrir o¡yllingu og 
skömmtunin klikkar ekki 

Stílhreinn gluggi
Auðvelt að sjá þegar áfyllingar er þörf. 

Yfirlit yfir helstu einkenni seríunnar...

Fyrirferðalítil 
hönnun
Tekur minna veggpláss á salerni.

Falinn lásbúnaður
Læsanlegir skammtarar - með eða 
án lykils. Auðveldur og í rekstri og 
viðhaldi. Heldur kostnaði í lágmarki. 

Skammtaralokið 
felur bakhlið
Kemur í veg fyrir ryksöfnun 
og önnur óhreinindi. 

AQUARIUS* 
ruslafata 
6993
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AQUARIUS* skammtari  
fyrir miðahandþurrkur - 6945

SCOTT® Xtra

AQUARIUS* skammtari fyrir 
handþurrkur á rúllu - 6959

SCOTT® Xtra 

SCOTT® XL

AQUARIUS* skammtari fyrir 
handsápu og sótthreinsir 
6948

KLEENEX® froðusápa og 
kremsápa

KLEENEX® handsótthreinsir

Rafmagnsskammtarri fyrir 
handþurrkur á rúllu - 9960

SCOTT® Xtra handþurrkur 

SCOTT® XL handþurrkur

Mikið notuð 
salerni
Ætlaðir mjög heimsóttum opinberum stöðum, flugvöllum 
og t.d. vinnustöðum með matvælaframleiðslu. 

Standur fyrir raf-
magnsskammtara fyrir 
handsápu og hand-
sótthreinsir - 11430

KLEENEX® lúxus 
froðusápa 

KLEENEX® 
handsótthreinsir

Rafmagnsskammtari fyrir 
handsápu og sótthreinsir 
92147

KLEENEX® lúxus froðusápa 

KLEENEX® handsótthreinsir

For mere information venligst besøg www.kcprofessional.co.uk



Minna viðhald 
Auðveld áfylling og minni fyrirhöfn 
við áfyllingu. Hagkvæm lausn og 
heldur kostnaði í lágmarki. 

Minni sóun
Skammtarnir okkar eru hannaðir 
til þess að tryggja að rétt magn 
sé skammtað. Það dregur úr 
neyslu og lágmarkar sóun. 

Mikil afkastageta
Skammtararnir þurfa aldrei að tæmast

Þrifaleg skömmtun 
án snertingar
Ein þurrka er skömmtuð í einu án 
snertingar við skammtarann. Það 
dregur úr hættu á útbreiðslu gerla. 

AQUARIUS* non-stop skammtari 
fyrir jumbo salernisrúllu - 6991 
SCOTT® jumbo salernisrúllur

AQUARIUS* skammtari fyrir 
salernismiðaþurrkur - 6990 
SCOTT® salernismiðaþurrkur

12



AQUARIUS* skammtari fyrir 
salernissetuábreiður - 6957 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
salernisretuábreiður 

Rafmagnsskammtari fyrir handþurrkur 
9660

SCOTT® Xtra handþurrkur á rúllu 

AQUARIUS* skammtari fyrir SLIMROLL 
handþurrkur - 6953

SCOTT® slimroll handþurrkur

AQUARIUS* 
skammtari fyrir 
salernismiða-
þurrkur - 6946

SCOTT® salernis-
miðaþurrkur

AQUARIUS* 
skammtari fyrir 
miðahandþurrkur 
6945

SCOTT® Xtra 
handþurrkur

Salerni með 
hreinlæti í fyrirrúmi
Hreinlætislausnir okkar eru gerðar til þess að koma í veg fyrir 
útbreiðslu gerla og draga úr víxlmengun. 

KLEENEX® 
andlitsþurrkur

Lok í rústfríu stáli yfir 
pakkan er fáanlegt fyrir 
fágaðra útlit. 

For mere information venligst besøg www.kcprofessional.co.uk



AQUARIUS* skam-
tari fyrir handsápu 
og sótthreinsir  
6948 
KLEENEX® froðusápa

KLEENEX® sótt-
hreinsir

Rafmagnsskamm-
tari fyrir handsápu 
og sótthreinsir 
92147

KLEENEX® lúxus 
froðusápa

KLEENEX® sótt-
hreinsir

Enginn staður 
fyrir gerla
Skammtararnir eru með sléttan, 
lokaðan og glansandi flöt og án 
gildra þar sem ryk og óhreinindi 
geta safnast saman. 

Aukið            
hreinlæti 
Ein örk er skömmtuð í hvert sinn og er 
aðeins snert að notandanum sjálfum. 

Hagkvæm            
lausn
Allar skammtaralausnir okkar eru 
þannig gerðar að auðvelt sé að 
hafa stjórn á neyslumagninu og 
gera reksturinn hagkvæmari. 

KLEENEX® sót-
threinsiklútar 
Fæst bæði í hólk 
og í litlum pökkum. 
Hentar vel fyrir skrif-
stofuna eða bílinn. 
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Skammtari fyrir Jumbo 
salernispappír(7184)

SLIMROLL* skammtari 
(7185)

Skammtari fyrir 
miðahandþurrkur  
(7171)

Skammtari fyrir 
WC- miðaþurrkur 
(7172)

Handsápu 
og sótthrein-
siskammtari 
(7173)

Glænýja AQUARIUS* Black 
skammtaraserían
Sameinar hreinlæti og hagkvæmni. Sama fágaða og stílhreina 
hönnun í svörtum lit. Hefur alla sömu eiginleika og gæði hvítu 
seríunnar. 

Nýjung
Nýjung
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Nánari upplýsingar veittar hjá Olís Rekstrarlandi

Salernispappír
•Einfaldar salernismiðaþurrkur 
sem stuðlar að allt að 40% minni 
neyslu pappírs. 

• Jumbo rúllur eru afkastamiklar 
fyrir mjög oft heimsótt salerni. 

•  FSC og EU Ecolabel 
umhverfisnottað 

Sápa og sótthreinsir
•  Lúxus húðvörur sem fara vel 

með húðina. 

• Afkastamiklir skammtarar sem 
skammta rétt magn í hvert sinn 
og kre�ast færri áfyllinga. 

•  Mjög góð og drjúg sápa og 
sótthreinsiefni sem hjálpar við 
að draga úr útbreiðslu gerla

•  EU Ecolabel umhverfisvottun

7172 7173718471857171

Vöruheiti Vörunúmer Innihald í kassa  H x B x D

AQUARIUS* skammtari fyrir miðahandþurrkur 7171 1 x 
  
39,9 x 26,5 x 13,6 cm

AQUARIUS* skammtari fyrir salernismiðaþurrkur/bulk pack 7172 1 x   33,8 x 16,9 x 12,3 cm

AQUARIUS* skammtari fyrir handsápu og sótthreinsir 7173 1 x 
  
23,5 x 11,6 x 11,5 cm

AQUARIUS* skammtari fyrir JUMBO non stop salernisrúllur 7184 1 x   38,2 x 44,6 x 12,9 cm

AQUARIUS* skammtari fyrir SLIMROLL* handþurrkur 7185 1 x 
  
 34,3 x 31,8 x 19,1 cm.

AQUARIUS* skammtari fyrir litlar salernisrúllur 7191 1 x  30.9 x 19.1 x 13.9 cm

AQUARIUS* skammtari fyrir handþurrkur á rúllum.
Skammtar 25cm arkir 7193 1 x  43.8 x 33.3 x 25.6 cm

Vörulýsingar 

Handþurrkur
•  AIRFLEX* handþurrkur sem eru 

mjög rakadregnar

• Framúrskarandi sterkt AIRFLEX*    
   pappír sem leysist ekki upp og        
   kögglar þegar það er rakt. 

•  Afkastageta í hámarki sem stuðlar 
að einföldu viðhaldi og heldur 
kostnaði í lágmarki. 

•  Samþjöppunartækni sem eykur 
pappírsmagnið í hverri einingu 
um 18% og eykur geymslupláss og 
dregur úr flutningskostnaði. 

•  Mjúkur pappír sem er með áferð og 
útlit textílþurrku. 

•  FSC og EU Ecolabel 
umhverfisvottun



Lúxus skammtari 
fyrir WC-
miðapappír í 
ryðfríu stáli - 8972

KLEENEX®salernis-
miðaþurrkur

Skammtari fyrir 
handsápu í ryðfríu 
stáli - 8973  

KLEENEX® handsápa

Skammtari fyrir mini jumbo 
rúllur í ryðfríu stáli - 8974  

KLEENEX® ultra mini 
salernispappír

SCOTT® salernispappír 

Ruslafata í ryðfríu stáli 
8975 

Non-touch skammtari í ryðfríu stáli          
fyrir handþurrkur á rúllum - 8976   

KLEENEX® ultra handþurrkur

Skammtari í ryðfríu stáli fyrir 
miðahandþurrkur - 8971

KLEENEX® premier handþurrkur

KLEENEX® ultra super soft handþurrkur

KLEENEX® ultra handþurrkur

Salerni,  
sem vekja hrifningu
Bestu lausnirnar fyrir salernis-og 
hreinlætisaðstöður sem eiga að geisla út fágun, 
þægindum og glæsileika. 

For mere information venligst besøg www.kcprofessional.co.uk



Vektu hrifningu 
Glæsilegir og sterkir skammtarar 

Nýjar lausnir 
Sótthreinsistöðvar fyrir 
sameiginleg svæði 

KLEENEX® ultrasoft 
pop-up-box 
handþurrkur-1126

Lok úr ryðfríu stáli 
yfir öskuna fæst. 
Mjög hentugt á t.d. 
hótelherbergi

Standur með hand-
sótthreinsir í raf-
magnsskammtara

KLEENEX® hånddes-
infektionsmiddel

KLEENEX® 
andlitsþurrkur í 
standard öskju- 8835

Lok úr ryðfríu stáli fæst. 

KLEENEX® 
handsótthreinsir

Fæst í bæði 100 ml 
vasastærð og 480 ml 
flösku (6380, 6381)

Hentugt í bílinn eða 
á skrifstofunni. 

KLEENEX® 
sótthreinsiþurrkur 
í hólk eða litlum 
pökkum. (7782, 7784)

KLEENEX® 
Áreiðanlegt 
vörumerki
Lúxusupphleypt KLEENEX® 
merki um fyrsta flokks þægindi 
og áreiðanleika til notenda. 

FSC- og Euroflower 
umhverfisvottun
Mikið úrval KLEENEX® vara eru annað 
hvort FSC og/eða Euroflower vottaðar 
sem staðfestir skuldbindingu okkar 
um að hráefni og framleiðsla okkar er 
ábyrg og með sjálfbærni að leiðarljósi. 
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Handþvottur –
handþurrkur

Ef hreinlæti er 
mikilvægt, þá eru 
pappírshandþurrkur 
rétta 
hreinlætislausnin.
Rannsókn Westminster 
Háskóla í Bretlandi 
(feb. 2009) staðfestir 
að pappírshandþurrkur 
draga úr ªölda baktería á 
höndum um  77% á sama 
tíma og handblásarar 
AUKA bakteríuªöldan um 
heil 254%, og jet-blásarar 
auka ªöldan um 42%1.

Kimberly-Clark er með einkaleyfi 
fyrir AIRFLEX* tækninni. 

AIRFLEX*-pappír
Árangursríka UCTAD-tæknin 
okkar  bak við AIRFLEX*-pappírinn 
skilar okkur mjög rakadrægum 
handþurrkum í  KLEENEX® og 
SCOTT® seríunum og gerir 
notandanum kleift að nota 
minni pappír og draga úr sóun. 

• Framúrskarandi rakadrægni 
og styrkleiki þýðir notkun 
á færri handþurrkum. 

• Mjúk og tekstíláferð og útlít. 

• Leysist ekki upp þegar 
hann er votur. 

• Frábær árangur með 
aðeins einni örk. 

• AIRFLEX* pappírinn 
inniheldur 17% minni 
pappírstreµar og er í 
venjulegum pappír. Sterkari 
og rakadrægari handþurrkur 
og miklu minni sóun!  

Samanþjappaðar 
handþurrkur
Með pressuaðferðinni okkar 
fáum við betri plássnýtingu. 
Við getum pakkað allt að 
50% fleiri handþurrkur í 
kassa sem skilar sér í færri 
vöruflutningabifreiðum á 
vegunum og þar af leiðandi 
færri kolefnisfórspor í 
andrúmsloftinu.  

1 University of Westminster rannsókn febr. 2009.  
Meðaltalstölur sýna �ölda baktería.

For mere information venligst besøg www.kcprofessional.co.uk



Auðveldara val á vörumerki 
Veldu rétta handþurrkusnið og skammtara 
sem hentar fyrir þig og stenst þínar kröfur. 

KLEENEX® handþurrkur 
veita þau gæði og öryggi 
sem er krafist af stóru 
alþjóðlegu vörumerki. 

• Meiri lúxus að velja á milli Veldu 
á milli KLEENEX® premier, ultra 
super soft og ultra handþurrkur 
eftir þörfum notenda.

• Þurrkar hendur hraðar 
KLEENEX® premier og ultra super 
soft handþurrkur eru 3ja laga 
sem skilar sér í  mjög mjúkum 
og rakadrægum pappír. 

• Endurnýjaðar og flytjanlegar 
lausnir KLEENEX® ultra soft pop-
up box handþurrkurnar koma í 
kassa sem hrindir frá sér vatni.. 

SCOTT® handþurrkur 
eru áreiðanlegar  og 
hagkvæmar.

• SCOTT®skilvirkar handþurrkur 
Framleiddar úr AIRFLEX*-pappír 
og skammtaðar ein í einu sem 
eykur bætir hreinlætisstaðalinn.

• SCOTT® Xtra handþurrkur 
Hámarkar alla þætti 
framleiðsluhringrásarinnar og 
eru mjög hagkvæmar.  

• SCOTT® þéttrúllaðar handþurrkur 
Aðferðin okkar að þéttrúlla 
pappírinn skilar sér í fleiri 
handþurrkum á rúllunum. 
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Miðahandþurrkur 

Besta lausnin þegar þægindi 
og hreinlæti er mikilvægt.

Veldu réttu miðahandþurrkurnar 
sem standast kröfur þínar: 

• Brotnar saman með 
næstu þurrku – auðveld 
skömmtun með 
hreinlæti í öndvegi

 Vinsælasta lausnin okkar. Ein 
handþurrka skömmtuð í einu og 
hefur ekki verið snert af neinum áður 
en notandinn fær hana í hendurnar. 

• Slimfold ,,sex hliða” 
handþurrkur

 Auðvelt að skammta venjulega 
stærð af handþurrkum í gegnum 
fyrirferðalitla skammtara. 

• Hefðbundin snið 
 Handþurrkurnar eru í 

C- og S-brotum sem eru 
hagkvæm og henta á mjög 
heimsóttum salernum. 

• Má sturta niður - 
minnkar hættuna 
á stíflu

 SCOTT® Performance , 
samanbrotnar handþurrkur 
sem má sturta niður. 
Tilvalið fyrir svæði með 
holræsisvandamál. 

Samsetning 
handþurrkanna

Einstök hönnun 
sem kemur í veg 
fyrir yfirfyllingu

For mere information venligst besøg www.kcprofessional.co.uk



Handþurrkur 
á rúllu
Þróaðar fyrir mjög oft heimsótt salerni. 

Veldu aðeins skömmtunarlausn sem eru 
hagkvæm og standast kröfur þínar.

SCOTT® XL
354 m pr. rúlla skilar sér í 
mjög mikilli afkastagetu.

• Skammtarar með háu 
rúmtaki - færri áfyllingar.

 Með 354m og 304m rúllum skilar þessi 
lausn minni þörf fyrir áfyllingar. 

• Flestar handþurrkur 
á einni rúllu 

 SCOTT® handklæðarúllur eru 
samanþjappaðar sem skila sér í 
minna geymsluplássi og minna 
sorpi vegna umbúða. 

Veldu skömmtunarlausn sem hentar þér.

AQUARIUS*  
slimroll skamm-
tari - 6953

Lítill og nettur 
sen með mikið 
rúmtak. 

AQUARIUS*  
skammtari fyrir 
handþurrkur á rúllu 
6959

Þessir 
skammtarar 
eru einstakir til 
skömmtunar af 
handþurrkum, 
einni í einu, sem 
aðeins er snert af 
notandanum. 

Rafmagns-
skammtari  
9660

Handþurrka 
er skömmtuð 
sjálfkrafa 

• Hreinlætislausnir
 Mjög þrifalegar lausnir sem 

auðvelt er að halda við. 
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Réttur handþvottur og handþurrkun 
er lykilatriði í sóttvörnum. 

Handþvottur –
Handsápa

Fljótandi 
handsápur

• Stenst kröfur og 
væntingar  
Gott úrval af tegundum til 
hversdagsnotkunar, tíðrar 
notkunar, ultra og anti-bacterial. 

• Ilmur  
Fáanlegar með eða án ilmefna. 

Froðuhandsápur 
• Færri áfyllingar 

Mikil afkastageta

• Árangursríkar 
Snöggur handþvottur, 
minni vatnsnotkun

• Þægindi  
Lúxusfroða

Froðusápan skilar 
sér í tvöfalt fleiri 
handþvottum en 
fljótandi sápan 
og skilar minni 
vatnsnotkun.
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Lúxus- 
froða

Fljót-
andi

KLEENEX® Handsápa fyrir hversdagsnotkun – 1 l 

• Hagkvæm fyrir daglegan handþvott ✔ ✔

KLEENEX® handsápa fyrir tíða notkun – 1 l

• Mild við húðina við tíða notkun

• Án lita- og ilmefna, minnkar hættuna á húðertingu.
✔ ✔

KIMCARE* bakteríueyðandi handsápa – 1 l

• Árangusrík gegn bakteríum og sveppum

• Vörn fyrir notandann
✔ ✔

KLEENEX® ultra handsápa– 1l

• Inniheldur Aloe Vera

• Léttur ilmur og feit froða
✔

KLEENEX® sturtusápa – 1 l

• Frískandi sturtusápa ✔

 KLEENEX® lúxus froðusápa fyrir tíða notkun

• 1200 ml froða

• Skömmtuð í gegnum rafmagnsskammtara án snertingar 
✔

 KLEENEX® fyrirferðalítil handsápa

• KLEENEX® lúxus froðusápa til hversdagsnotkunar

• 200 ml  = 500 skammtar hver áfylling 
✔

Hvaða sápa 
hentar best? 

Auðveld að setja inn

Einföld skömmtun. 
Eitt skot nægir

Þægileg formúla 
gefur hreina og fríska 
tilfinningu á húðinni
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Handþvottur – 
Handsótthreinsir og 
servíettur

    

 
                                                       

KLEENEX® 
sótthreinsiservíettur 
fyrir hendur og fleti  

•  Má nota fyrir hendur og til þess að 
þrífa skrifborðspláss og aðra fleti. 

 • Virkar hratt gegn algengum 
örverum á aðeins 30 sekúndum.

 • Góð lausn fyrir staði þar sem ekki er 
hægt að nota alkahólsótthreinsir.  

 • Margvíslegar skömmtunarlausnir 
eins og t.d. veggskammtari, pakki í 
vasastærð og skömmtunarhólkur. 

KLEENEX® 
handsótthreinsigel:

• Þornar snöggt. Inniheldur Aloe 
vera, E- og B- vitamín sem gerir 
húðina mjúka og slétta.  

• Handsótthreinsisería okkar inniheldur 
lífrænt etanól en er unnin frá 
sjálfbærri uppsprettu og fylltar á 
flöskur úr endurnýjuðu plasti. 

Handsótthreinsarnir okkar og sótthreinsiservíettur 
virka hratt og örugglega og drepa allt að 99,999% af 
algengum bakteríum sem geta valdið sýkingum, smiti 
og sjúkdómum. Allar sótthreinsivörur okkar eru 

For mere information venligst besøg www.kcprofessional.co.uk



30 sekúndur
Virkar hratt og 
örugglega gegn 
algengum örverum - 
á aðeins 30 sekúndum

99,9%
Drepa allt að 99,999% 
af algengum 
bakteríum sem geta 
valdið sýkingum, smiti 
og sjúkdómum. 

AQUARIUS* skammtari fyrir 
handsápu og sótthreinsi  
6948

Hreinlæti í fyrirrúmi og 
auðvelt viðhald. 

KLEENEX® 100 ml 
vasastærð

Fyrirferðalítil og 
hægt aðnota hvar 
og hvenær sem er

Standur með 
handsótthreinsir í 
rafmagnsskammtara 
11430

Sérstaklega tilvalinn 
fyrir svæði þar sem 
er margmenni. .

Rafmagnsskammtari  
92147

Mikið rúmtak og 
hagkvæm lausn. 

KLEENEX® 480 ml 
flöskur

Flöskurnar geta 
verið hvar sem er og  
veggstatív fyrir þær 
eru einnig fáanlegar. 

Skömmtunarlausnir 
fyrir sótthreinsir sem 
standast kröfur þínar:

Skammtari fyrir 
sótthreinsiservíettur

KLEENEX® 
sótthreinsiservíettur í 
skömmtunarhólk og 
vasastærð. 
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Salernispappír
Veldu á milli margvíslegra 
lausna í úrvali okkar og leiðandi 
vörumerkjum, sniði og árangursríkum 
skömmtunarlausnum sem eru 
hagkvæmar og laga sig að þínum 
þörfum og umhverfi þínu.   

Vörumerkið sem 
allir treysta 

•  Lúxus salernispappír 
Þægilega mjúkur og rakadrægur.

• Sýnileg gæðavottun 
KLEENEX®-vörumerkið er 
áletrað á útvaldar vörur

•  Bæði nýjir og endurunnir treªar 
notaðir með sjálfbærni í fyrirrúmi 
Vörurnar eru framleiddar frá 
sjálfbærum tre�um. Margar 
vörutegundir með FSC-vottun.

Við afnot 
af salernis-
miðaþurrkunum 
okkar fer 40% 
minna af pappír 
samanborið við 
salernispappír á 
jumbo og litlum 
rúllum. Þetta 
þýðir einnig að 
sóun er minni. 

Allur SCOTT® 
salernispappír 
er úr 100% 
endurnýjuðum 
pappa. 

40%

100%

minna magn

endurnýttur 
pappír

Salernispappír 
í góðum 
gæðum

•  Sjálfbær framleiðsla 
Allur SCOTT®salernispappír 
er úr 100% 
endurnýjuðum pappír

•  Forest Stewardship Council 
Umhverfisvottaðar 
vörur og FSC-vottun.

AQUARIUS* tvöfaldur 
skammtari fyrir mini 
jumbo salernisrúllu 
6947
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Veldu rétta snið á 
salernispappír fyrir þig: 

Lausnir fyrir 
salernis-
miðaþurrkur

•  Mjög þrifalegt snið 
Ein þurrka er skömmtuð í hvert sinn 
og aðeins snert af notandanum. 

•  Minni pappírsneysla 
Allt að 40% minna pappírsmagn 
miðað við salernisrúllur

•  Mjög árangursrík 
Einfalt viðhald, færri vörubílar á 
veginum og þarf lítið geymslupláss.

Jumbo 
salernisrúllur

 • Fyrir staði með margmenni 
Afkastamikil lausn með litlu viðhaldi.

Litlar salernisrúllur
 • Heimilisleg tilfinning 

Tilvalin fyrir hótel og litlar skrifstofur

AQUARIUS* skammtarinn 
fyrir salernispappír er með 
yfirfyllingarbremsu sem Kimberly- 
Clark hefur einkaleyfi á.

Test af ”snjall-skömmturum” Euro salernismiðaþurrkur. Kimberly-Clark Eurioe, 
okt .2000. Tölurnar miðast við notkun á salerni karla. 

40% 
SPARNAÐUR þegar 
salernismiðaþurrkur 
eru notaðar

Miðaþurrkur fyrir salerni – 

minni neysla, minni sóun

30% 
SPARNAÐUR þegar 
salernismiðaþurrkur 
eru notaðar

Jumbo 
salernisrúlla
Magn: 1,40 m í 
hverri heimsókn

Litlar 
salernisrúllur
Magn: 1,65 m í 
hverri heimsókn 

Salernis-
miðaþurrkur
Magn: 0,97 m 

í hverri heimsókn
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Punkturinn yfir 
i-ið á snyrtingu...
Þessi smáatriði gefa til kynna umhyggju

fyrir velferð og hreinlæti einstaklinga.  

KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* skammtari 
fyrir andlitsþurrkur - 7820

100%
SCOTT® andlitsþur-
rkur eru úr 100% 
endurnýjuðum pap-
pír og FSC-vottaðar 
sem staðfestir að 
pappírinn er unnin 
með sjálfbærni að’ 
leiðarljósi og undir 
ströngustu skilyrðum.

14%
Áfyllingarpakkar 
fyrir skammtara

Engar öskjur - minni 
sóun og 14% minni 
pappír pr. sölukassa 

AQUARIUS* skammtari 
fyrir ábreiður á 
klósettsetu - 6957
Persónuleg þægindi og öryggi

• Þrifaleg og má sturta niður 
Tilvalið fyrir þá sem eru mjög 
kröfuharðir á hreinlæti

• Nettur slimline-skammtari 

KLEENEX® 
andlitsþurrkur

 • Hágæðalúxus 
Silkimjúkur og þægilegur

 • Tilvalinn hvar sem er   
Glæsilegar ,,boutique” öskjur

 • Flöt askja 
Tilvalin fyrir veggstatív

SCOTT® 
andlitsþurrkur

• Fyrir hversdagsnotkun, góð 
pappírsgæði

 • Sjálfbær lausn  100% 
endurunninn pappír

KLEENEX® og SCOTT® andlitsþurrkur fást líka í áfyllingapökkum fyrir 
skammtara. Engin askja - minni sóun og inniheldur 14% minni pappír pr. 
sölukassa. 

For mere information venligst besøg www.kcprofessional.co.uk
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Vores vision om bæredygtighed – 
AT SKABE EN BEDRE VERDEN TIL DIG

Hos Kimberly-Clark Professional* mener vi, at bæredygtighed er vigtig for alle 
virksomheder. Derfor arbejder vi på at sætte nogle centrale mål for bæredygtigheden. 

Du kan trygt stole på, at når du køber vores produkter, er du ikke blot med til at forbedre 
dine medarbejderes sundhed, du støtter også bestræbelserne på at skabe en mere 

bæredygtig verden.

100%
naturfibre fra

certificerede kilder

mindsket
vandforbrug

25%

Sociale

programmer i a
lle

Kimberly-Clark

samfund

absolutreduktioni udledningenaf drivhusgasser

nul
a�ald tillossepladsen

nul
dødsulykker på

arbejdspladsen

250millioner nye

kunder er nået

mindre
miljøpåvirkning
fra emballage

20%

25af nettoomsætningen
i 2015 vil komme fra

miljømæssigt nyskabende
produkter

%

overensstemmelse

med Kimberly-Clarks

sociale standarder100% 5%

Okkar sýn á sjálfbærni -
AÐ SKAPA BETRI VERÖLD 

FYRIR ÞIG
Við hjá KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* teljum að sjálfbærni sé mikilvæg 
fyrir öll fyrirtæki og einstaklinga. Þess vegna höfum við verið að vinna með 

markmið til að gera okkur enn sjálfbærari. Þú getur verið viss um það þegar þú 
kaupir vörur okkar; þá ertu ekki einungis að stuðla að betri heilsu og velferð 

starfsmanna þinna, heldur ertu líka að styðja við markmiðin um meiri sjálfbærni 
í heiminum. 
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100k

17%
x2

45%1

Fólkið Vörurnar

Veitum því verkfærin sem 
það þarf til þess að koma í 
veg fyrir sjúkdóma vegna 
baktería 

Auðlindir eru 
takmarkaðar, þannig 
að við erum stöðugt 
að vinna að draga úr 
umhverfisáhrifum á 
öllum stigum líftíma 
vörunnar, frá hönnun til 
endanlegrar förgunar. 

Við kappkostum að bæta 
velferð neytenda vöru 
okkar á sama tíma við 
stuðlum að því að minnka 
neyslumagnið fyrir tiltekin 
verkefni.  
Það er einnig til að bæta 
efnahag okkar eigin 
félags. 

KLEENEX® og SCOTT® 
handþurrkurnar 
eru framleiddar 
með ”rakavösum” 
Absorbency Pockets*, 
og minnkar magn 
pappírs sem þarf. 

Healthy Workplace* átakið getur 
hjálpað þér að minnka �arveru vegna 
veikinda um allt að 

sem að meðaltali sparar þér um

á hvern starfsmann á ári 

1 2010 KCP casestudie,  Nordamerika

Samanborið við aðrar 
fljótandi sápur þá er 
froðusápan okkar tvöfalt 
drjúgari. 

Við notum samþjöppunaraðferð til 
þess að fá meiri í hverja sölueiningu og 
það stuðlar að minni kolefnisútblástri. 

Fjölmargar af vörum okkar eru 
FSC vottaðar og eru með ESB 
umhverfisvottun

færre

færri

Jörðin

Handsótthreinsirinn okkar er fram-
leiddur úr endurnýjanlegri auðlind: 

bioethanol. 

Frískir
starfsmenn

Ánægðir=

=

=

starfsmenn

þátttaka
Enn meiri 

afköst
Betri

Handþurrkurnar okkar eru framleiddar 
úr AIRFLEX*-pappír sem notar 17% 
minni pappírstre�ar en venjulegur 
pappír. . 
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Fleiri lausnir frá 
KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL*

Fyrir öruggari og þrifalega vinnustaði getur 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* einnig veitt 
liðveislu með:

Hreinlætislausnir 
fyrir iðnaðinn: 
Við vitum að það er 
mikilvægt fyrir þig að stuðla 
að skilvirkni . Þetta hefur 
verið og heldur áfram að 
vera ein af aðaláherslunum 
okkar. Með því að vinna 
saman getum við gert 
vinnuumhverfið þitt skilvirkt, 
þrifalegt, hagkvæmt og 
ekki síst - öruggt! 

Öryggislausnir
Vertu ,,updated” þegar 
kemur að öryggismálunum.  
Við getum aðstoðað með 
alklæðnað, öndunargrímur 
og eyrnhlífar og margt 
fleira  frá JACKSON 
SAFETY* og KLEENGUARD* 
úrvalinu okkar. 
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Hjá okkur snýst starfsemin um fólk  
Því mannauðurinn er okkur mikilvægastur.

Það er mannauðurinn sem skapar verðmæti.  

Exceptional Workplaces* 
Heilsusamlegri, öruggari og afkastameiri.

Okkar loforð

www
Hafðu samband við Olís-Rekstrarland strax í dag
www.rekstrarland.is

Nánari upplýsingar um Einstaka vinnustaði* á: www.
kcprofessional.is
®/*Varemærker, der tilhører Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ©2012 KCWW Publication Code ID4721.10 DK 12.12.

34



Við sköpum 
verðmæti fyrir þig: 
með heilsusamlegri 
og auknu hreinlæti 
á vinnustað þínum. 
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www

Sendu inn pöntun í síma til Olís-Rekstrarland 

Nánari upplýsingar á www.rekstrarland.is

Skoðaðu allt vöruúrval Kimberly Clark Professional  
www.kcprofessional.co.uk
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