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Wij richten ons op de behoeften 
van uw onderneming en leveren 
geavanceerde gezondheids- en 
hygiëneoplossingen voor mensen op 
de werkplek of onderweg. 

Door de gezondheid en het 
welzijn van u en uw werknemers 
te beschermen, is de werkplek 
niet slechts een plaats waar uw 
werknemers komen werken, maar een 
plek waar ze zich veilig en gezond 
voelen en geïnspireerd worden om zo 
productief mogelijk te zijn. 

Vertrouw op KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* om een gezondere 
en schonere werkplek te creëren: een 
Exceptional Workplace*.
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Wij helpen u een 
gezonde werkplek 
te creëren
Meer dan ooit opereren organisaties 
in onzekere en uitdagende 
economische tijden, waarbij ook nog 
met minder mensen moet worden 
gewerkt. Daarom is het essentieel 
dat organisaties het welzijn en de 
gezondheid van hun werknemers 
beschermen en bevorderen, 
zodat hun mensen gezond, 
gemotiveerd en betrokken blijven. 

Het HEALTHY WORKPLACE PROJECT* 

van KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
is een innovatieve benadering 
van hand- en toilethygiëne die 
werknemers helpt de verspreiding 
van ziektekiemen op de werkplek 
tegen te gaan en te voorkomen.

Dit project biedt bedrijven advies 
en praktische ondersteuning 
bij het installeren van optimale 
hygiënesystemen op de werkplek 
en helpt bovenal medewerkers te 
inspireren deze systemen regelmatig 
te gebruiken – stappen die de 
verspreiding van ziekteverwekkende 
bacteriën helpen voorkomen.

Grotere inzet werknemers

Minder ziekteverzuim

Hogere productiviteit

Controleren
Beoordeel de werkplek: ons locatie-
onderzoeksteam heeft alle expertise 
die nodig is om onmiddellijke 
resultaten te verkrijgen

Leveren
Lever het juiste product: op basis van 
de resultaten uit stap 1 adviseren wij 
u hoe u de juiste producten op de 
juiste plaatsen brengt en hoe u de 
drie stappen voor het creëren van een 
gezondere werkplek introduceert: 
wassen, poetsen en ontsmetten

Enthousiasmeren
Ons introductiepakket is gericht 
op iedereen die werkt en de 
werkplekken bezoekt

HET HEALTHY WORKPLACE PROJECT*: 
Een simpel proces van 3 stappen om mensen 
te helpen een betere gezondheid te delen

Ga voor verdere informatie naar www.kcprofessional.com/nl
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Onze nieuwe lijn 
AQUARIUS* Dispensers

Onze meest hygiënische 
dispenserlijn ooit  

Er zijn gekleurde 
ringen verkrijgbaar 
om uw assortiment 
uniek te maken

Zeven redenen om voor 
AQUARIUS* te kiezen
01:  Een hygiënische oplossing die geschikt is voor elke 

werkplek

02:  Een nieuw, volledig op elkaar afgestemd assortiment 
van 18 dispensers

03:  Het gepatenteerde anti-overvulmechanisme voor 
gevouwen producten voorkomt dat de dispenser te vol 
wordt gevuld en zorgt voor een makkelijke uitgifte

04:  Een uniek ontworpen assortiment dat de uitstraling van 
uw toiletruimte verbetert

05:  Een duurzame oplossing

06: Aan te passen aan persoonlijke voorkeur 

07:  Makkelijk te onderhouden

Ga voor verdere informatie naar www.kcprofessional.com/nl



Het unieke gepatenteer-
de anti-overvulmecha-
nisme voor gevouwen 
producten zorgt voor 
gemakkelijke uitgifte en 
minder afval, waardoor 
de kosten zo laag moge-
lijk worden gehouden
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Uw complete 
AQUARIUS* Lijn
Een compleet assortiment hoogwaardige dispensers 
om een gezonde werkplek te helpen creëren

Handdoek- en Poetsdoek Dispensers

AQUARIUS* 
Gevouwen 
Handdoeken 
Dispenser

AQUARIUS* 
Handdoeken  
op rol Dispenser

AQUARIUS*  
Slimroll 
Handdoeken 
Dispenser

AQUARIUS* 
Gevouwen 
Handdoeken 
Dispenser, 1 wikkel

AQUARIUS* 
Combirol 
Dispenser

AQUARIUS* 
Handdoeken 
Dispenser, C-vouw

AQUARIUS* Roll 
Control Dispenser

Ga voor verdere informatie naar www.kcprofessional.com/nl



† AQUARIUS* Gevouwen Handdoeken Dispenser voor 1 wikkel is niet afsluitbaar.

Toilettissue Dispensers

Dispensers voor 
Handreiniger en 
Handontsmetter

Accessoires voor 
de toiletruimte 

AQUARIUS* Duo 
Mini Jumborol 
Toilettissue 
Dispenser     

AQUARIUS* 
Jumborol Non-
stop Toilettissue 
Dispenser

AQUARIUS* 
Gevouwen 
Toilettissue 
Dispenser, grote 
capaciteit

AQUARIUS* 
Gevouwen 
Toilettissue 
Dispenser

AQUARIUS* Duorol 
Toilettissue 
Dispenser, kleine 
rollen

AQUARIUS* 
Mini Jumborol 
Toilettissue 
Dispenser

AQUARIUS* 
Dispenser voor 
Handreiniger en 
Handontsmetter

AQUARIUS* 
Dispenser voor 
Handreiniger en 
Handontsmetter met 
elleboogbediening

AQUARIUS* 
Persoonlijke 
Brildekjes 
Dispenser

Gepatenteerd anti-
overvulmechanisme
Voorkomt overmatig vullen, zorgt 
voor gemakkelijke uitgifte

Stijlvol geïntegreerd 
kijkvenster
Eenvoudig te zien wanneer 
bijvullen noodzakelijk is

Overzicht van de belangrijkste kenmerken

Compact ontwerp
Vereist minder wandruimte 
in uw toiletruimte

Verborgen 
afsluitmechanisme
Afsluitbaar – met of zonder sleutel†. 
Eenvoudig onderhoud 
en beperkte kosten

Deksel van de 
dispenser verbergt 
de achterplaat
Geen verbindingspunten waar 
stof of vuil zich kan ophopen

AQUARIUS* 
Afvalbak
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*  Handontsmetters niet verkrijgbaar in Nederland, KLEENEX® Ontsmettingsdoeken niet verkrijgbaar in België en Nederland; 
alternatieve KLEENEX® en SCOTT® Producten zijn beschikbaar, raadpleeg ons volledige toiletruimte assortiment.

AQUARIUS* Gevouwen 
Handdoeken Dispenser

SCOTT® Xtra Gevouwen 
Handdoeken

AQUARIUS* Handdoeken op rol 
Dispenser

SCOTT® Xtra Handdoeken op rol

SCOTT® XL Handdoeken op rol

AQUARIUS* Dispenser 
voor Handreiniger en 
Handontsmetter

KLEENEX® Foam Handreiniger

KLEENEX® Instant 
Handontsmetter

Elektronische Handdoek Dispenser 
SCOTT® Xtra Handdoeken op rol

SCOTT® XL Handdoeken op rol

Drukbezochte 
toiletruimten
Ontwikkeld voor drukbezochte openbare 
ruimten en werkomgevingen, van luchthavens 
tot voedselverwerkende bedrijven. 

Standaard voor 
Handontsmetter en 
Elektronische Dispenser

KLEENEX® Foam 
Handreiniger

KLEENEX® Instant 
Handontsmetter

Elektronische Foam 
Handreiniger Dispenser

KLEENEX® Foam Handreiniger 
voor veelvuldig gebruik

KLEENEX® Instant Handontsmetter

Ga voor verdere informatie naar www.kcprofessional.com/nl



Minder onderhoud
Gemakkelijk te vullen en 
minder tijd kwijt aan navullen. 
Gecontroleerde uitgifte helpt de 
gebruikskosten te verminderen.

Minimaal afval
Onze unieke dispensersystemen zijn 
ontwikkeld om precies die hoeveelheid 
product af te geven die u nodig 
heeft. Hierdoor wordt het verbruik 
verminderd en afval geminimaliseerd.

Systemen met 
grote capaciteit
Dispensers hoeven nooit leeg te zijn.

Hygiënische uitgifte 
zonder aanraken
Afzonderlijke vellen en No Touch 
Dispensers helpen de verspreiding 
van ziektekiemen tegen te gaan en 
bieden een complete hygiënische 
ervaring voor de gebruiker.

AQUARIUS* Jumborol Non-stop 
Toilettissue Dispenser

SCOTT® Jumborol Toilettissue

AQUARIUS* Gevouwen 
Toilettissue Dispenser, grote 
capaciteit

SCOTT® Gevouwen 
Toilettissue

11



AQUARIUS* Persoonlijke 
Brildekjes Dispenser

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
Persoonlijke brildekjes 

Elektronische Handdoek  
Dispenser

SCOTT® Xtra Rolhanddoeken

AQUARIUS* Slimroll 
Handdoeken Dispenser

SCOTT® Slimroll Handdoeken

AQUARIUS* Gevouwen 
Toilettissue Dispenser

SCOTT® Gevouwen 
Toilettissue

AQUARIUS* Gevouwen 
Handdoeken Dispenser

SCOTT® Xtra 
Handdoeken

Optimaal hygiënische 
toiletruimten
Onze oplossingen voor optimaal hygiënische 
toiletruimten zijn ontwikkeld om de 
verspreiding van ziektekiemen tegen te gaan 
en kruisbesmetting te reduceren.

KLEENEX® Facial 
Tissues standaarddoos

Roestvrijstalen deksel 
verkrijgbaar

Ga voor verdere informatie naar www.kcprofessional.com/nl



*  Handontsmetters niet verkrijgbaar in Nederland, KLEENEX® Ontsmettingsdoeken niet verkrijgbaar in België en Nederland; 
alternatieve KLEENEX® en SCOTT® Producten zijn beschikbaar, raadpleeg ons volledige toiletruimte assortiment.

AQUARIUS* 
Dispenser voor 
Handreiniger en 
Handontsmetter

KLEENEX® Foam 
Handreiniger

KLEENEX® Instant 
Handontsmetter

Elektronische Foam 
Handreiniger Dispenser

KLEENEX® Luxe Foam 
Handreiniger voor 
veelvuldig gebruik

KLEENEX® Instant 
Handontsmetter

Ziektekiemen 
elimineren
De dispensers zijn voorzien van 
een gladde, afgesloten, hoogglans 
afwerking die gemakkelijk kan 
worden gereinigd en vuil- en 
stofophoping voorkomt.

Betere hygiëne
De effectieve uitgifte van afzonderlijke 
vellen zorgt ervoor dat elk vel alleen 
door de gebruiker wordt aangeraakt.

Efficiënte 
gebruikskosten
Al onze systemen zijn ontwikkeld met 
het oog op gebruiksregulering, wat 
resulteert in optimale gebruikskosten.

KLEENEX® Luxe 
Foam Instant 
Handontsmetters

Verkrijgbaar in 
50 ml en 480 ml

KLEENEX® 
Ontsmettingsdoeken

Bus en zak
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Roestvrijstalen 
Gevouwen 
Toilettissue 
Dispenser  

KLEENEX® 
Gevouwen 
Toilettissue

Roestvrijstalen 
Handreiniger 
Dispenser  

KLEENEX® 
Handreinigers

Roestvrijstalen Mini Jumborol Dispenser  

SCOTT® Performance Toilettissues 

Roestvrijstalen Afvalbak  

Roestvrijstalen No Touch Rolhanddoek 
Dispenser  

KLEENEX® Ultra Handdoeken

Roestvrijstalen Intergevouwen Handdoeken 
Dispenser 

KLEENEX® Premier Handdoeken

KLEENEX® Ultra Super Soft Handdoeken

KLEENEX® Ultra Handdoeken

Representatieve 
toiletruimten
De beste hoogwaardige oplossingen en systemen voor de toiletruimte, 
waarmee een sfeer van aandacht en comfort wordt gecreëerd. Ideaal 
voor representatieve toiletruimten in kantoren en hotels.

Chromen Slimroll Rolhanddoek 
Dispenser  

SCOTT® Slimroll Handdoeken

Ga voor verdere informatie naar www.kcprofessional.com/nl



*  Handontsmetters niet verkrijgbaar in Nederland, KLEENEX® Ontsmettingsdoeken niet verkrijgbaar in België en Nederland; 
alternatieve KLEENEX® en SCOTT® Producten zijn beschikbaar, raadpleeg ons volledige toiletruimte assortiment.

Een blijvende indruk 
Elegante, kwalitatief hoogwaardige 
en duurzame ‘roestvrijstalen’ 
dispensers geven de toiletruimte 
een luxe uitstraling.

Innovatieve 
oplossingen
Ontsmettingsystemen verkrijgbaar 
voor gemeenschappelijke ruimten.

KLEENEX® Ultra Soft 
Handdoeken in 
pop-up doos

Roestvrijstalen deksel 
verkrijgbaar

Standaard voor 
Handontsmetter 
en Elektronische 
Dispenser

KLEENEX® Foam 
Handreiniger

KLEENEX® Instant 
Handontsmetter

KLEENEX® Facial 
Tissues kubus

KLEENEX® Facial 
Tissues standaarddoos

Roestvrijstalen deksel 
verkrijgbaar

KLEENEX® 
Hygiënische 
Handrub

Verkrijgbaar in 50 ml 
en 480 ml

KLEENEX® 
Ontsmettingsdoeken, 
bus en zak 

Het vertrouwde 
KLEENEX® Merk
Het logo van KLEENEX® in luxe 
reliëf staat voor hoogwaardig 
comfort en gegarandeerde 
kwaliteit voor uw gebruikers.

FSC- en Ecolabel 
Certificering 

Veel hoogwaardige KLEENEX® 
producten zijn voorzien van het 
FSC- en/of Ecolabe keurmerk, als 
teken van onze ambitie ten aanzien 
van een verantwoord gebruik van 
grondstoffen en het verminderen 
van de gevolgen voor het milieu 
van onze productieprocessen.
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Handhygiëne –
Handdoeken

Als hygiëne 
belangrijk voor u 
is, zijn papieren 
handdoeken de 
juiste, hygiënische 
keuze. 
Een studie van de 
Universiteit van 
Westminster (feb. 2009) 
wijst uit dat papieren 
handdoeken de bacteriën 
op de handen met 
77% verminderen ten 
opzichte van warme-
luchthanddrogers 
(waarbij de bacteriën 
met 254% toenemen) en 
koude-luchthanddrogers 
(waarbij de bacteriën 
met 42% toenemen).1Met onze gepatenteerde 

AIRFLEX* Technologie wordt een 
superieure absorptiecapaciteit 
en stevigheid gerealiseerd

AIRFLEX* Materiaal
De geavanceerde UCTAD 
technologie achter AIRFLEX* 
Materiaal zorgt voor sterk 
absorberende handdoeken voor 
onze KLEENEX® en SCOTT® series. 

• Superieure absorptiecapaciteit 
en stevigheid, dus minder 
handdoeken nodig

• Zachte, textielachtige 
uitstraling en gevoel

• Scheurt niet als het nat is

• Optimale droogprestaties

• In ons AIRFLEX* Materiaal wordt 
17% minder houtvezels gebruikt 
dan in standaard materiaal. Dit 
levert sterker absorberende 
handdoeken op zodat u minder 
gebruikt en minder weggooit. 

Gecomprimeerde 
handdoeken
Dankzij compressietechnologie 
kunnen we tot 50% meer 
handdoeken in een doos 
verpakken, zodat er minder 
vrachtwagens de weg op 
hoeven en de CO2-uitstoot 
die met het transport gepaard 
gaat wordt gereduceerd. 

1 Universiteit van Westminster, studie februari 2009.  
De gebruikte cijfers voor het gemiddelde 
percentage laten de verandering 
in het aantal bacteriën zien.

Ga voor verdere informatie naar www.kcprofessional.com/nl



Eenvoudige merkkeuze
Kies een handdoek, formaat en dispensersysteem 
die precies zijn afgestemd op uw situatie.

KLEENEX® Handdoeken 
bieden de kwaliteit 
en zorg die u van een 
gevestigd merk verwacht.

• Meer keuze uit luxe 
U kunt kiezen uit KLEENEX® 
Premier, Ultra Super Soft en Ultra 
handdoeken om aan te sluiten bij 
de behoeften van uw gebruikers

• Sneller droge handen 
De superzachte KLEENEX® 
Premier en Ultra Super Soft 
Handdoeken bestaan uit drie 
lagen en bieden superieure 
droogcapaciteit en zachtheid 

• Draagbare, innovatieve 
oplossingen  
KLEENEX® Ultra Soft Handdoeken 
in pop-up doos zijn verpakt in een 
moderne, spatbestendige doos en 
maken een einde aan rommelige 
stapels handdoeken op de wastafel

SCOTT® Handdoeken zijn 
betrouwbaar en voordelig.

• SCOTT® Performance Handdoeken 
Vervaardigd van AIRFLEX* Materiaal 
en individueel verpakt, zorgt voor een 
verbeterde hygiëne in de toiletruimte

• SCOTT® Xtra Handdoeken 
Alle facetten van de productiecyclus 
zijn geoptimaliseerd om 
handdoeken te kunnen leveren 
met de laagste gebruikskosten

• SCOTT® Gecomprimeerde 
Rolhanddoeken 
Met behulp van compressie- 
technologie kunnen er 
meer handdoeken op een 
rol worden gewikkeld
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Gevouwen 
Handdoeken 
De beste keuze wanneer comfort 
en hygiëne belangrijk zijn. 
Kies de juiste gevouwen handdoek 
die past bij uw situatie:

• Intergevouwen – voor het 
hygiënisch verstrekken van 
afzonderlijke handdoeken

 Ons populairste formaat gevouwen 
handdoeken: individuele 
handdoeken worden geopend en 
klaar voor gebruik gepresenteerd en 
alleen door de gebruiker aangeraakt

• Innovatief Slimfold-
systeem met in zessen 
gevouwen handdoeken

 Met dit innovatieve ontwerp waarbij 
de handdoek in zessen is gevouwen, 
kan een standaard formaat 
handdoek worden gepresenteerd in 
onze compacte Slimfold Dispenser

• Klassieke formaten
 Onze C- en S-vouw 

handdoeken zijn verkrijgbaar 
tegen concurrerende 
kosten per vel, ideaal voor 
drukbezochte toiletruimten

• Doorspoelbaar, dus 
minder kans op 
verstoppingen

 SCOTT® Performance 
Doorspoelbare Gevouwen 
Handdoeken zijn ideaal voor 
ruimten met afvoerproblemen

Structuur van 
intergevouwen 
handdoeken

Uniek gepatenteerd  
anti-overvulmechanisme

Ga voor verdere informatie naar www.kcprofessional.com/nl



Handdoeken op rol

Ontwikkeld voor drukbezochte toiletruimten. 
U hoeft alleen nog maar uw gewenste 
kosteneffectieve dispensersysteem te kiezen.

SCOTT® XL
354 meter op één rol, voor 
meer handdroogcapaciteit

• Systemen met grote 
capaciteit hoeven minder 
vaak te worden nagevuld

 Dit systeem met rollen van 354 en 304 meter 
lengte heeft een grote capaciteit zodat er 
minder vaak hoeft te worden nagevuld

• Maximale hoeveelheid 
product op een rol

 SCOTT® Handdoeken op rol zijn 
gecomprimeerd, waardoor er minder 
opslagruimte nodig is en er minder 
verpakkingsafval wordt geproduceerd

Kies uw gewenste dispensersysteem 
voor rolhanddoeken

AQUARIUS* 
Slimroll 
Handdoeken 
Dispenser

Onze zeer 
compacte 
dispenser 
die toch een 
ongeëvenaarde 
capaciteit biedt

AQUARIUS* 
Handdoeken op rol 
Dispenser

Deze dispensers 
zijn ideaal voor 
het presenteren 
van een nieuwe, 
individuele 
handdoek 
die klaar voor 
gebruik is en 
alleen door de 
gebruiker wordt 
aangeraakt

Elektronische 
Handdoeken 
Dispenser

De handdoek 
wordt 
automatisch 
verstrekt, zonder 
dat de dispenser 
hoeft te worden 
aangeraakt

• Hoogwaardige 
hygiënesystemen

 Hygiënische, gemakkelijk 
te reinigen dispensers
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Het correct wassen en drogen van de 
handen is essentieel om de verspreiding 
van ziektekiemen tegen te gaan. 

Handhygiëne – 
Handreinigers

Vloeibare 
Handreiniger

• Afgestemd op de 
behoefte van de 
gebruiker 
Ruime keuze handreinigers: 
Dagelijks Gebruik, 
Veelvuldig Gebruik, Ultra 
en Antibacterieel

• Geuropties 
Geparfumeerde en 
ongeparfumeerde 
samenstellingen verkrijgbaar

Foam 
Handreiniger

• Minder vaak navullen 
Vullingen met grote 
capaciteit

• Efficiënter 
Kortere wastijd,  
minder waterverbruik

• Aangename ervaring 
Luxe foam handreiniger

Onze foam 
handreiniger biedt 
tweemaal zoveel 
handwasdoseringen 
per liter als 
conventionele 
vloeibare 
handreiniger.

Ga voor verdere informatie naar www.kcprofessional.com/nl



Luxe 
Foam

Vloei-
baar

KLEENEX® Handreiniger voor dagelijks gebruik – 1l

• Voordelige oplossing voor dagelijks gebruik � �

KLEENEX® Handreiniger voor veelvuldig gebruik – 1l

• Zacht voor veelvuldig wassen

• Geen kleur- of geurstoffen, dus minder kans op huidreacties
� �

KIMCARE* Antibacteriële Handreiniger – 1l*

• Effectieve bacterie- en schimmeldodende werking

• Beschermt de gebruiker door de verspreiding van ziektekiemen tegen te gaan
� �

KLEENEX® Ultra Handreiniger – 1l

• Bevat aloë vera

• Subtiel geparfumeerd en rijk schuim
�

KLEENEX® Douchegel voor Lichaam & Haar – 1l

• Verfrissende douchegel voor het hele lichaam �

 KLEENEX® Luxe Foam Handreiniger voor veelvuldig gebruik

• 1200 ml schuimcapaciteit

• Gedoseerd met behulp van het elektronische huidverzorgingssysteem
�

 KLEENEX® ‘Compacte’ Handreiniger

• KLEENEX® Luxe Foam Formule voor dagelijks gebruik

• 200 ml capaciteit = 500 doseringen per navulling
�

* Niet verkrijgbaar in Nederland.

Productwijzer

Gemakkelijk te vullen

Probleemloze 
dosering: één 
dosering is genoeg

Dankzij de 
aangename formule 
voelt de huid 
schoon en fris aan
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Handhygiëne – Instant 
Handontsmetters en 
doeken

KLEENEX® Instant 
Handontsmetter 
zonder alcohol:

• Vriendelijk voor de handen 
zonder de huid uit te drogen

• Uitstekend geschikt voor 
toepassingen waarin 
alcohol niet gewenst is 

• Zeer zuinige foamformule

 

KLEENEX® Hand 
en Oppervlakte 
Ontsmettingsdoeken:

•  Kunnen worden gebruikt voor 
het ontsmetten van de handen, 
werkplekken en andere oppervlakken

 • Werkt snel tegen veelvoorkomende 
micro-organismen in 
slechts 30 seconden

 • Geschikt voor meerdere toepassingen 
van de eindgebruiker waar een 
alcoholhoudend product niet gewenst is 

 • Verschillende uitvoeringen 
inclusief wanddispenser, 
meeneemverpakking en bus

KLEENEX® Instant 
Handontsmetter 
met alcohol:

• Vriendelijk voor de handen – dankzij 
de sneldrogende formule met aloë 
vera, vitamine E en vitamine B 
voelt de huid zacht en glad aan 

• Ons assortiment handontsmetters 
met alcohol bevat biologisch ethanol 
dat verkregen wordt uit duurzame 
grondstoffen. De flessen zijn 
recyclebaar. 

Onze handontsmetters en oppervlakteontsmettingsdoeken 
werken snel en kunnen in slechts 30 seconden tot 99,999% 
van veelvoorkomende bacteriën doden die infectie, 
besmetting en ziekte kunnen veroorzaken. Al onze 
ontsmettingsproducten zijn vrij van kleur- en geurstoffen.

Bureauhouders en houders voor vergaderruimten 

De houders bevatten: KLEENEX® Facial Tissues, KLEENEX® Hygiënische 
Handrub en KLEENEX® Oppervlakte Reinigingsdoeken in een nette en 
praktische houder.

Een unit met uitstekende hygiëne voor kantoor, kantine, vergaderruimte of 
receptieruimte.

*  Handontsmetters niet verkrijgbaar in Nederland, KLEENEX® Ontsmettingsdoeken niet verkrijgbaar in België en Nederland; 
alternatieve KLEENEX® en SCOTT® Producten zijn beschikbaar, raadpleeg ons volledige toiletruimte assortiment. 

*  Op dit moment zijn alleen de groene bureauhouders voor de Benelux beschikbaar met de volgende producten: KLEENEX® 
Facial Tissues, KLEENEX® Hygiënische Handrub en SCOTT® Oppervlakte Reinigingsdoeken.

Ga voor verdere informatie naar www.kcprofessional.com/nl



30 seconden
Werkt snel tegen 
veelvoorkomende 
micro-organismen in 
slechts 30 seconden

99,9%
Doodt 99,999% van 
veelvoorkomende 
bacteriën die infectie, 
besmetting of ziekte 
kunnen veroorzaken

Bekroonde hygiëne 
op kantoor
Onze bureauhouders 
en houders voor 
vergaderruimten 
werden bekroond op 
de European Office 
Product Awards als 
"Facilities Management 
Product 2013"

AQUARIUS* Dispenser 
voor Handreiniger en 
Handontsmetter

Hygiënisch, 
gemakkelijk te reinigen 
dispenserassortiment

KLEENEX® 
meeneemverpakking 
50 ml

Voor gebruik 
onderweg

Standaard voor 
Handontsmetter 
en Elektronische 
Dispenser

Geschikt voor gebruik 
in drukbezochte 
gemeenschappelijke 
ruimtes

Elektronische 
Foam Handreiniger 
Dispenser

Dispensers met een 
grote capaciteit, 
lage gebruikskosten

KLEENEX® fles 
480 ml

Flexibele plaatsing 
door het gebruik 
van flessen. Steun 
verkrijgbaar 

Ontsmettingdispensersystemen 
voor elke situatie:

Dispenser voor 
ontsmettingsdoeken

KLEENEX® 
Ontsmettingsdoeken 
Navulling en zakje
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Toilettissue
In ons complete aanbod 
marktleidende toiletpapiermerken, 
formaten en efficiënte 
dispensersystemen kunt u altijd 
een combinatie vinden die perfect 
is voor uw situatie en omgeving. 

Het vertrouwde 
merk 

•  Een extra vleugje luxe 
Comfortabel zacht en absorberend

•  Zichtbare kwaliteit 
Het KLEENEX® logo staat in reliëf 
op geselecteerde producten

•  Op verantwoorde wijze 
geproduceerde onbewerkte en 
gerecyclede vezels 
Producten vervaardigd met behulp 
van duurzaam geproduceerde 
vezels. Een groot aantal is 
voorzien van het FSC keurmerk

Met ons gevouwen 
toiletpapier wordt 
tot 40% minder 
product gebruikt dan 
met de jumborollen 
en kleine rollen 
toiletpapier. Dat 
betekent ook 
minder afval.

Alle SCOTT® 
Toilettissue 
producten worden 
vervaardigd van 
100% gerecyclede 
vezels

40%

100%

Minder verbruik

Gerecyclede 
vezels

Kwalitatief 
toilettissue 
voor dagelijks 
gebruik

•  Duurzame grondstoffen 
Alle SCOTT® Toilettissue 
is vervaardigd van 100% 
gerecyclede vezels

•  FSC (Forest Stewardship 
Council) 
Geselecteerde producten 
zijn voorzien van het 
FSC keurmerk

AQUARIUS* Duo 
Mini Jumborol 
Toilettissue Dispenser 

Ga voor verdere informatie naar www.kcprofessional.com/nl



Kies het formaat toiletpapier 
dat aansluit bij uw situatie: 

Gevouwen 
Toilettissue 
Systeem

•  Het meest hygiënische formaat 
Effectieve dosering van afzonderlijke 
vellen die alleen door de 
gebruiker worden aangeraakt

•  Minder papierverbruik 
Tot 40% minder dan bij 
gebruik van rollen

•  Bijzonder efficiënt 
Weinig onderhoud, minder 
vrachtwagens op de weg, 
lagere transportkosten en 
minder opslagruimte nodig

Jumborol 
toilettissue

 • Voor drukbezochte ruimten 
Biedt een grote capaciteit 
met minimaal onderhoud

Kleine rollen 
toilettissue

 • Huiselijk comfort 
Geschikt voor hotels en 
kleinere kantoren

AQUARIUS* Gevouwen Toilettissue 
Dispenser is voorzien van het 
gepatenteerde anti-overvulmechanisme.

Intelligente dispensertest. Intergevouwen toilettissue Euro. Kimberly-Clark 
Europe, oktober 2000. De cijfers hebben betrekking op gebruik door mannen.

40% 
BESPARING bij 
gebruik van gevouwen 
toilettissue

Gevouwen Toilettissue – 
minder verbruik, minder afval

30% 
BESPARING bij 
gebruik van gevouwen 
toilettissue

Jumborollen 
Toilettissue
1,40 m per keer gebruikt

Kleine rollen 
Toilettissue
1,65 m per keer gebruikt

Gevouwen 
Toilettissue
Slechts 0,97 m per keer gebruikt
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De toiletruimte 
optimaliseren
Met deze kleine extraatjes laat u 
zien dat u de hygiënebehoeften 
en persoonlijke standaards van 
de gebruiker belangrijk vindt. 

KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* Facial 
Tissue Dispenser

100%
SCOTT® Facial 
Tissues zijn 100% 
gerecycled en 
voorzien van het 
FSC kenmerk, 
zodat u erop kunt 
vertrouwen dat de 
grondstoffen volgens 
de strengste normen 
worden verwerkt

14%
Navulverpakkingen 
voor de dispenser
Geen buitenverpakking, 
dus minder afval 
en 14% meer 
product per doos

AQUARIUS* 
Persoonlijke 
Brildekjes

• Persoonlijk comfort en 
extra bescherming

• Hygiënisch en doorspoelbaar 
Voor de moderne 
hygiënebewuste toiletgebruiker

• Fraaie platte dispenser

KLEENEX®  
Facial Tissues

 • Hoogwaardige luxe 
Vertrouwde zachtheid en prestaties 
voor de gebruiker

 • Past in elk interieur  
Elegante tafelkubussen

 • Platte doos 
Ideaal voor fraaie wanddispensers

SCOTT®  
Facial Tissues

• Kwalitatieve tissues voor 
dagelijks gebruik

 • Duurzaam assortiment 100% 
gerecycled papier

KLEENEX® en SCOTT® Facial Tissues zijn tevens verkrijgbaar in 
navulverpakkingen voor de dispenser. Geen buitenverpakking, dus 
minder afval en 14% meer product per doos

Ga voor verdere informatie naar www.kcprofessional.com/nl
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Onze visie op duurzaamheid – 

100%
van onbewerkte vezels

afkomstig van
gecertificeerde bronnen

minder
waterverbruik

25%

Sociale

programma's

in alle

maatschappijen

waar

Kimberly-Clark

actief is

broeikasgas-reductie

geenafval naastortterrein

geen
dodelijke

ongelukken op

de werkplek

250miljoen
nieuwe klanten

bereikt

afname van
de gevolgen van
verpakkings-

materiaal voor
het milieu

20%

25van de nettoverkoop in
2015 afkomstig van

milieutechnisch innovatieve
producten

%

voldoening aan de sociale

standaards van Kimberly-Clark100% 5%

Onze visie op duurzaamheid
HET CREËREN VAN EEN BETERE 

WERELD VOOR U
Bij KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* vinden we dat duurzaamheid essentieel 
is voor elk bedrijf. Daarom werken we toe naar een aantal basisdoelstellingen 

op het gebied van duurzaamheid. U kunt erop vertrouwen dat wanneer u onze 
producten koopt u niet alleen de gezondheid van uw werknemers verbetert, 

maar ook een duurzamere wereld ondersteunt. 

Ga voor verdere informatie naar www.kcprofessional.com/nl



€620

17%
x2

45%1

People Product

Biedt de hulpmiddelen 
die nodig zijn om de 
verspreiding van bacteriën 
die ziekten verwekken 
terug te dringen. 

Hulpbronnen zijn eindig, 
dus we zijn voortdurend 
bezig om bij elke fase 
van de levenscyclus 
van een product, vanaf 
het ontwerp tot de 
uiteindelijke afvoer de 
impact op het milieu te 
verminderen.

Wij streven ernaar het 
welzijn van de gebruikers 
van onze producten 
te verbeteren en de 
hoeveelheid die nodig 
is van een product voor 
een bepaalde taak te 
verminderen om de 
economie van uw bedrijf 
te verbeteren.

Onze KLEENEX® en 
SCOTT® Handdoeken 
zijn gemaakt met 
absorbency pockets*, 
dus u heeft minder 
handdoeken nodig om 
uw handen af te drogen.

Het Healthy Workplace Project* kan u 
helpen absenteïsme te verminderen 
met wel

wat u een gemiddelde besparing 
oplevert van

per werknemer, per jaar.

1 2010 KCP Case Study,  Noord-Amerika

Onze foamzeep biedt 
tweemaal zoveel 
handwasdoseringen per 
liter als conventionele 
vloeibare zeep. 

We gebruiken compressietechnologie 
zodat er meer in een doos past, 
waardoor broeikasgassen worden 
teruggedrongen. 

Veel van onze producten zijn FSC 
en/of Ecolabel gecertificeerd.

minder

minder

Planet

Onze handontsmetters zijn ge-
maakt van hernieuwbare bio-

ethanol

Gezonde
werknemers

blije=

=

=

werknemers

betrokkenheid
grotere

productiviteit
verbeterde

Onze handdoeken worden gemaakt 
met de AIRFLEX* Technologie, 
waardoor 17% minder vezels worden 
gebruikt dan bij standaard materiaal. 
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Meer essentiële 
veiligheidsvereisten van 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*

Voor een veiligere en schonere werkplek levert 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* tevens de 
volgende oplossingen:

 Poetsdoeken
Wij weten dat het 
verbeteren van efficiëntie 
belangrijk voor u is. Dit 
is en blijft dan ook onze 
hoogste prioriteit. 

Als wij samenwerken 
kunnen onze hygiënische, 
voordelige en duurzame 
poetsoplossingen de 
uitdagingen op uw werkplek 
effectiever aanpakken.

Veiligheid
Onze overalls, maskers en 
gehoorbescherming bieden 
essentiële oplossingen 
om de huidige kritieke 
veiligheidsproblemen 
de baas te blijven. 
Hoogwaardige bescherming 
met de merken JACKSON 
SAFETY* en KLEENGUARD*.

Ga voor verdere informatie naar www.kcprofessional.com/nl



www

Plaats vandaag nog uw bestelling bij uw plaatselijke distributeur

Zoek uw plaatselijke distributeur op  
www.kcprofessional.com/nl

Bezoek onze website voor een overzicht van ons complete 
productassortiment www.kcprofessional.com/nl



Bij ons gaat het om mensen.  
Want mensen zijn het belangrijkste 
bedrijfsmiddel.

Zij leveren het werk op de werkplek.  
En wij maken hun werkplekken uitzonderlijk.

Exceptional Workplaces* 
gezonder, veiliger, productiever.

Onze belofte

www
Plaats vandaag nog uw bestelling bij uw plaatselijke distributeur
Zoek uw plaatselijke distributeur op www.kcprofessional.com/nl

Ga voor meer informatie over Exceptional Workplaces* naar: 
www.kcprofessional.com/nl
®/*Handelsmerken van Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ©2012 KCWW Publicatiecode ID4721.03 NL 12.12.


