
Hogere productiviteit
Producten en systemen die ontwikkeld zijn om tijd 
en geld te besparen

Gezondere werkplekken 
Oplossingen die u helpen om uzelf te 
onderscheiden van de concurrentie

Schoonmaakbedrijven 
& facility management 
bedrijven



Ga voor meer informatie over Exceptional Workplaces* naar:  
www.kcprofessional.com/nl



Samen creëren 
we Exceptional 
Workplaces*

Bij KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
begrijpen we dat de huidige 
marktomstandigheden sterk van 
invloed zijn op schoonmaak- en 
facility management bedrijven. 
Klanten vragen om product- en 
serviceoplossingen van een 
hogere kwaliteit voor dezelfde 
prijs. De sterk concurrerende 
omgeving waarin u werkt maakt 
het moeilijker om klanten vast te 
houden. Stijgende personeelskosten 
betekenen dat de productiviteit 
en efficiëntie gemaximaliseerd 
moeten worden om de afgekalfde 
winstmarges te compenseren.

Daarom hebben wij onze producten 
opnieuw ontwikkeld tot schoonmaak- 
en systeemoplossingen die beter 
werken en uw winstgevendheid 
helpen verbeteren, een betere 
service bieden en een gezondere 
omgeving creëren voor uw 
klanten. Wij hebben tevens twee 
nieuwe programma's ontwikkeld 
waarmee u zich onderscheidt van 
de concurrentie en u die u helpen 
om klanten te werven en vast te 
houden, terwijl u efficiënter wordt. 

Onze volledige serviceoplossingen 
bieden u iets wat veel waardevoller 
is dan alleen producten: 
gezondere, veiligere en 
productievere werkplekken. 

Wij noemen 
dat Exceptional 
Workplaces*



Wij helpen u een 
gezonde werkplek 
te creëren
Bedrijven moeten steeds vaker werken 
met minder personeel; hierdoor is het 
van essentieel belang geworden om 
het welzijn en de gezondheid van hun 
werknemers in de gaten te houden 
door hygiënischere werkruimtes die:

 –  De inzet van werknemers 
verhogen

 – Ziekteverzuim terugdringen

 – Productiviteit verhogen

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
introduceerde onlangs het Healthy 
Workplace Project*, met als doel u te 
onderscheiden van uw concurrenten 
en u te helpen klanten te werven 
en vast te houden. Het biedt een 
voorsprong op de concurrentie die uw 
relatie met uw klanten zal versterken 
en uw klantenbinding zal vergroten. 

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

Grotere inzet 
werknemers

Minder ziekteverzuim

Hogere 
productiviteit

Stap 

01:
Stap 

02:
Stap 

03:



Gebruik het 
budget dat u 
besteedt aan 
producten om 
uw klanten 
een wellness 
programma aan 
te bieden dat 
communicatie 
en tevredenheid 
verbetert

Verbeter de 
winstmarges door 
het gesprek niet 
meer over kosten 
per verpakking 
te laten gaan, 
maar over het 
leveren van meer 
waarde, wat helpt 
om klanten aan 
te trekken en 
vast te houden

Gezondere, 
blijere klanten 
die tevredener 
zijn en graag hun 
contract met 
u verlengen

Pas het Healthy 
Workplace 
Project* toe bij uw 
eigen personeel 
en verhoog de 
productiviteit 
door minder 
ziekteverzuim 
en toegenomen 
motivatie

Voordelen van het Healthy Workplace Project*

01 02 03 04

Ga voor verdere informatie over het Healthy Workplace Project* naar:  
www.kcprofessional.com/nl



KLEENEX® Hand 
& Oppervlak 
Ontsmettingsdoeken

Een praktische en 
multifunctionele 
ontsmettingsoplossing 
in een compact formaat 

Code 7784

KLEENEX® Luxe 
Foam Instant 
Handontsmetters

Onmiddellijk hoge 
bescherming en 
hygiëne

Code 6351

Een complete hygiënebundel om werknemers gezond 
te houden tijdens het werk

Beter werkende producten 
voor kantoren en kantines

minder ziekteverzuim 
kan bereikt worden door 
een betere hygiëne*

45%

KLEENEX® Facial 
Tissues

Het allerhoogste 
comfort en 
kwaliteitsgarantie 
voor uw gebruikers

Code 8839

Houder voor 
vergaderruimtes

Een unit met 
uitstekende hygiëne 
voor kantoor, kantine, 
vergaderruimte 
of receptieruimte. 
Verkrijgbaar met 
houtafwerking / 
metalen effect 

Code 7937 / 7938

Bureauhouder 

Code 7939 / 7940

* 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 in een groene houder.



Een goede hygiëne is van 
essentieel belang in kantoren 
en kantineomgevingen: 

Ziekteverzuim kost bedrijven jaarlijks een 
schrikbarend bedrag. Voortbouwend op 
onze 135 jaar ervaring hebben wij reinigings- 
en systeemoplossingen ontworpen en 
ontwikkeld die een hoog niveau van hygiëne 
leveren, daar waar dit het allerbelangrijkst is.

Hygiënische 
uitgiftesystemen
Vel-voor-vel en no-touch afgiftesystemen 
helpen de verspreiding van ziektekiemen 
tegen te gaan, verminderen kruisbesmetting 
en bieden een complete hygiënische 
ervaring voor de gebruiker.

Grotere 
gebruikerstevredenheid
Absorberende en kwalitatief sterke vellen: 
onze unieke AIRFLEX* Materiaal technologie 
levert uitstekende droogprestaties en 
een superieure gebruikerservaring.

Merken waarop u 
kunt vertrouwen
KLEENEX® Producten leveren superieure 
prestaties en de hoogste kwaliteit.

SCOTT® Producten zijn gerenommeerd 
om hun betrouwbaarheid, constante 
prestaties en uitstekende gebruikskosten. Het 
praktische merk waarop u kunt vertrouwen.

KIMCARE* Systemen van hoge kwaliteit die 
reinigen en verzorgen, de hygiënestandaards 
verhogen en een gezonde huid bevorderen.

*  Bron: HWP onderzoeksgegevens. Verzameld 
tussen oktober 2010 – april 2011

‡  Bron: Dr. Charles Gerba, Professor, Division of 
Environmental Health, University of Arizona, 
Tucson, Arizona (VS)

AQUARIUS* 1 liter 
Handreiniger & 
Handontsmetter 
Dispenser

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

Code 6948

AQUARIUS* Afvalbak

Vloer- of 
muurbevestiging, 
weggooien zonder 
aanraken

Code 6993

AQUARIUS* Slimroll 
Handdoek Dispenser

Ons meest compacte 
en hygiënische 
systeem tot nu toe, 
dat uitgifte met een 
hoge capaciteit en 
uitstekende hygiëne 
biedt

Code 6953

Roestvrijstalen 
Afvalbak

Code 8975

Roestvrijstalen 
Rolhanddoek 
Dispenser

Code 8976

Roestvrijstalen 
Handreiniger 
Dispenser

Code 8973

KLEENEX® Ultra Soft 
Handdoeken in pop-
up doos

Een vleugje luxe voor 
toiletruimtes met een 
chique uitstraling

Code 1126

AQUARIUS* 
Rolhanddoek 
Dispenser

Code 6959

Standaard voor 
Handontsmetter* en 
Elektronische Dispenser

Perfect uitgiftesysteem 
om handhygiëne op 
belangrijke locaties te 
bevorderen

Code 11430 

Dispenser verkrijgbaar in 
wit / zilver

Code 92147 / 11329

van de virusinfecties die 
verkoudheid en griep 
veroorzaken onder werknemers 
kan worden voorkomen door een 
betere hygiëne‡

80%



Toiletruimte 
producten
Ons meest hygiënische 
dispenserassortiment ooit

Er zijn gekleurde ringen verkrijgbaar 
om uw assortiment uniek te maken

Het unieke gepatenteerde 
overvulmechanisme voor gevouwen 
producten zorgt voor gemakkelijke 
uitgifte en minder afval, waardoor 
de kosten zo laag mogelijk worden 
gehouden

01:  Een hygiënische oplossing die geschikt is voor elke 
werkplek

02:  Een volledig op elkaar afgestemd assortiment van 18 
dispensers

03:  Gepatenteerd overvulmechanisme voor gevouwen 
producten om overvullen te voorkomen en makkelijke 
uitgifte mogelijk te maken

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

05:  Een duurzame oplossing

06:  Persoonlijk aanpasbaar 

07:  Makkelijk te onderhouden 

ZEVEN redenen om AQUARIUS* te gebruiken



Toilettissue Dispensers

Handdoek- en Poetsdoek Dispensers

Dispensers voor Handreiniger en 
Handontsmetter

Toiletruimte Accessoires

Ga voor meer informatie over het AQUARIUS* Assortiment naar:  
www.kcprofessional.com/nl

AQUARIUS* Duo 
Mini Jumborol 
Toilettissue 
Dispenser

Code 6947

AQUARIUS* 
Gevouwen 
Handdoek Dispenser

Code 6945

AQUARIUS* 
Combirol Dispenser

Code 7017

AQUARIUS* 
Gevouwen 
Handdoek Dispenser

C-vouw

Code 6954

AQUARIUS* Roll 
Control Dispenser

Code 7018

AQUARIUS* No 
Touch Rolhanddoek 
Dispenser

Code 6959

AQUARIUS* Slimroll 
Handdoek Dispenser

Code 6953

AQUARIUS* 
Gevouwen 
Handdoek 
Dispenser, 1 wikkel

Code 6956

AQUARIUS* 
Jumborol Non-
stop Toilettissue 
Dispenser

Code 6991

AQUARIUS* 
Gevouwen 
Toilettissue 
Dispenser, grote 
capaciteit

Code 6990

AQUARIUS* 
Gevouwen 
Toilettissue 
Dispenser

Code 6946

AQUARIUS* 
Duorol Toilettissue 
Dispenser, kleine 
rollen

Code 6992

AQUARIUS* 
Mini Jumborol 
Toilettissue 
Dispenser

Code 6958

AQUARIUS* 
Dispenser voor 
Handreiniger en 
Handontsmetter

Code 6948

AQUARIUS* Dispenser 
voor Handreiniger en 
Handontsmetter met 
elleboogbediening

Code 6955

AQUARIUS* 
Persoonlijke 
Brildekjes Dispenser

Code 6957

AQUARIUS* 
Luchtverfrisser

Code 6994

AQUARIUS* 
Afvalbak

Code 6993



Met onze staat van dienst begrijpen 
we maar al te goed hoe belangrijk 
het is voor schoonmaak- en facility 
management bedrijven om manieren 
te vinden om de kosten te verlagen en 
de winstmarges te verbeteren. Vanuit 
deze gedachte zijn onze producten 
en systemen ontwikkeld om:

 – makkelijk onderhouden te worden

 – makkelijk bijgevuld te worden

 – efficiënter te zijn

 – papierafval te verminderen

 – opslagruimte te verminderen 

Dit alles bespaart u tijd en helpt u 
om de kosten te verminderen. 

Wij kunnen met u samenwerken om 
u te helpen afval tegen te gaan en uw 
processen en efficiëntie te verbeteren.

 –  Intelligente uitgiftesystemen 
voor toiletruimtes die uw 
productiviteit verhogen

 –  Verbeterde oplossingen 
voor het reinigingsproces, 
die u een voorsprong op 
de concurrentie geven

 –  Sneller en minder vaak 
bijvullen = minder arbeidstijd 
van schoonmaakpersoneel 
nodig = besparingen voor u 

Wij helpen u afval te 
verminderen en uw 
productiviteit te verhogen

verminder 
verspilling 

van tijd

verminder  
papierafval

verminder 
verspilling 

van 
opslagruimte



Intelligente 
uitgifteoplossingen 
die uw productiviteit 
verhogen

Door intelligente toiletruimte 
oplossingen te installeren, kunt u 
enorme kosten besparen doordat u 
minder uren schoonmaakpersoneel 
nodig heeft.

Al onze producten zijn ontworpen 
om verspilling te verminderen, of dat 
nu verspilling van opslagruimte of 
verspilling van tijd is, terwijl tegelijkertijd 
een superieure ervaring wordt geboden 
aan uw personeel en uw klanten. 

Een gecontroleerd uitgiftesysteem 
betekent dat er slechts één handdoek 
tegelijk wordt uitgegeven: minder afval, 
lagere gebruikskosten

Gevouwen toilettissue: minder 
verbruikt product en minder afval

Dispensers met een hoge capaciteit 
en weinig onderhoud. Makkelijk te 
reinigen en bij te vullen, zodat ze nooit 
op zijn

Ontsmettingsdoekjes waarmee uw 
klanten hun bureau de hele dag schoon 
kunnen houden, zelfs op plaatsen die 
buiten uw contract vallen

AQUARIUS* Slimroll Handdoek 
Dispenser

Code 6953

AQUARIUS* Dispenser 
voor Handreiniger en 
Handontsmetter

Code 6948

AQUARIUS* Toilettissue 
Dispenser 

Een intelligent, 
hygiënisch, compact en 
ruimtebesparend systeem 
dat geen concessies doet 
ten aanzien van capaciteit of 
kwaliteit.

Code 6990

AQUARIUS* No Touch 
Rolhanddoek Dispenser

Code 6959

Hand en Oppervlakte 
Ontsmettingsdoeken 
Dispenser & 
Ontsmettingsdoeken

Code 7936 / 7786

AQUARIUS* Mini 
Jumbo Tissue 
Dispenser

Code 6958



Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om het risico van een bepaalde taak in te schatten en te bepalen welke persoonlijke 
beschermingsmiddelen hiervoor nodig zijn. De fabrikant, Kimberly-Clark, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een onjuiste keuze of 
misbruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen die hier genoemd worden.

Producten die zorgen 
voor een efficiënt en veilig 
schoonmaakproces

Een uitgebreid 
assortiment 
schoonmaak- & 
veiligheidsproducten 
en oplossingen die u 
een voorsprong op de 
concurrentie geven

WYPALL* X50 & X80 Werkdoeken

Kwalitatief hoogwaardige, herbruikbare 
werkdoeken, verkrijgbaar in 4 kleuren 
voor gescheiden taken

KIMTECH* 
WETTASK*

Een alles-in-
één emmer en 
uitgiftesysteem 
om morsingen 
en ongelukjes te 
voorkomen, wat 
een besparing van 
reinigingsmiddelen 
oplevert

Wij kunnen uw schoonmaakprocessen 
evalueren om vast te stellen wat 
de meest geschikte producten / 
oplossingen zijn om de efficiëntie te 
verbeteren en kosten te verlagen

JACKSON SAFETY* 
Veiligheidsbrillen

Combineer comfort 
en prestaties 
voor de ultieme 
bescherming

JACKSON 
SAFETY* Maskers

Een uitgebreid as-
sortiment maskers 
om uw personeel 
te beschermen 
tegen verschil-
lende gevaren bij 
schoonmaak en 
werken met chemi-
caliën

JACKSON 
SAFETY* 
Beschermende 
handschoenen

Een uitgebreid 
assortiment 
handschoenen 
om uw personeel 
in alle soorten 
omgevingen te 
beschermen

WYPALL* 
Microfibre 
Poetsdoeken

Efficiënt, 
herbruikbaar en 
kunnen tot  8 maal 
hun eigen gewicht 
in vloeistof 
absorberen

WYPALL* 
Poetsdoeken

Tweemaal zo 
absorberend 
als andere 
gewone tissue 
poetsdoeken

KLEENGUARD * 
Beschermende 
kleding

Een assortiment 
comfortabele 
en zeer 
beschermende 
kleding, 
ontwikkeld 
voor specifieke 
situaties en 
gevaren

JACKSON SAFETY* 
Gehoorbescherming

Keuze uit een ruim 
assortiment innovatieve 
en traditionele 
producten voor 
Gehoorbescherming, 
ontworpen voor 
maximaal comfort



† Voor een volledige lijst met producten van KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
met Europees Ecolabel en aanvullende informatie over onze programma's voor 
duurzaamheid gaat u naar www.kcpreducetoday.com/nl

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 

Onze essentiële 
wereld beschermen

Het Europese 
Ecolabel voor 
meer dan 100 
handdoek-, 
tissue-, poets- 
doeken en 
huidverzorgings-
producten †

100% van onze 
onbewerkte 
vezels is 
afkomstig van 
gecertificeerde 
bronnen

Lang gevestigde 
samenwerking 
met het WWF, 
Greenpeace 
en FSC om de 
bossen van de 
wereld te helpen 
beschermen

Zorgen voor 
mensen door 
middel van 
platforms die 
veiligere, 
gezondere en 
productievere 
werkomgevingen 
creëren

Productontwerp 

Wij ontwikkelen 
producten die 
het verbruik 
gedurende de 
hele levenscyclus 
verminderen

Grondstoffen 

Wij zetten 
ons in voor 
verantwoordelijk 
gebruik van 
grondstoffen en 
het garanderen 
van de 
duurzaamheid 
van de vezels die 
we gebruiken

Productie 

Wij investeren 
in nieuwe 
technologie 
om het gebruik 
van natuurlijke 
bronnen en 
productieafval te 
verminderen

Transport 

Wij blijven 
efficiëntere 
manieren voor 
het verpakken, 
behandelen en 
transporteren van 
onze producten 
ontwikkelen, om 
de negatieve 
effecten van 
distributie te 
verminderen

Gebruik 

Onze 
hoogwaardige 
producten en 
systemen zijn 
erop gericht om 
klanten te helpen 
hun verbruik te 
verminderen

Afval 

Innovatieve 
producten in 
combinatie met 
betrouwbare 
uitgifte betekenen 
dat u kunt 
verminderen 
hoeveel er wordt 
gebruikt en 
als afval wordt 
weggegooid

Van mensen, tot planeet, tot producten: 
wij hebben een passie voor duurzaamheid



Complete 
oplossingen van 
één leverancier

Drukbezochte 
toiletruimten

Weinig bezochte 
toiletruimten

KantinesKleine 
toiletruimtes

Producten voor 
een gezond 
en hygiënisch 
kantoor

Wat uw vereisten ook zijn, 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
kan u een totaaloplossing voor al 
uw behoeften op het gebied van 
producten en services bieden

Hogere productiviteit
Een assortiment producten en oplossingen dat ontworpen is 
om optimale resultaten te leveren en afval te minimaliseren 
voor u en uw klanten.

Ga voor meer informatie over Exceptional Workplaces* naar:  
www.kcprofessional.com/nl

Gezondere, veiligere en 
productievere werkplekken.
Beter werkende producten die u helpen om uzelf te 
onderscheiden van de concurrentie en Exceptional 
Workplaces* te creëren voor u en uw klanten



Innovatieve oplossingen die constante prestaties en 
waarde bieden aan u en uw klanten

Merken waarop u kunt 
vertrouwen

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 onafhankelijke FSC keurmerk

Hoge kwaliteit, elke dag weer
Duurzame grondstoffen
Alle SCOTT® Toilettissue producten worden vervaardigd van 
100% gerecyclede vezels

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

Veiligheidsoplossingen
Onze beschermende kleding, maskers, industriële 
handschoenen, gehoorbescherming en 
veiligheidsbrillen bieden essentiële oplossingen om de 
huidige kritieke veiligheidsproblemen de baas te blijven. 
Hoogwaardige uitrusting van de merken KLEENGUARD* 
en JACKSON SAFETY* om te zorgen voor een optimale 
productiviteit, terwijl uw veiligheid beschermd wordt.

 Poetsoplossingen
Wij weten dat het verbeteren van efficiëntie belangrijk voor u 
is. Dat 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.



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




