
NAŠE ŘEŠENÍ 
SCOTT®  MAX Systém 
Nové 350m SCOTT®  MAX Papírové 
ručníky v roli a AQUARIUS* Zásobník na 
papírové ručníky v roli dávkující 25cm 
útržky byly navrženy k tomu, aby pomohly 
optimalizovat spokojenost zákazníka, 
požadavky na hygienu účinnou a 
udržitelnou cestou.  

DOSTUPNÉ NA TRHU OD 
BŘEZNA 2015 
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Když dojde produkt = obvyklý problém všech segmentů 

Vyhnout se tomu, aby došly papírové 
ručníky, je klíčové… 
• Prázdný zásobník znamená zpoždění při nástupu do výrobní linky a případně i snížení hygienických 

podmínek pro stovky pracovníků v procesu VÝROBY POTRAVIN.  

• Zaměstnanci v KANCELÁŘÍCH věří, že je jejich umývárna jasným znakem toho, v jaké míře jejich společnost 

investuje do potřeb svého personálu a jak moc si váží svých lidí.  

• Prázdný zásobník znamená zpoždění v zajištění péče o pacienta a potenciálně vrhá pacienta v riziko  

      infekce v oblasti PÉČE O ZDRAVÍ. 

 

…ale úklidoví pracovníci nemohou 
vyměňovat zásobníky celý den 
• Nedostatečné množství produktu k dispozici může vést k zanedbávání hygieny rukou u pracovníků a v 

důsledku toho ke kontaminaci.  

• Čekání na doplnění znamená zdržení a zmaření produktivního času, což může vést ke snížení pracovní 

výkonnosti.  

• Nedostatečné množství produktu k dispozici vede k nespokojenosti zaměstnanců a stížnostem 

vzhledem k Facility manažerům. 

 

Navýšení počtu usušených rukou 1 rolí je řešení  
• Pomůže vyhovět požadavkům na hygienu. 

• Zajistí úspěch u auditu při současné maximalizaci efektivity směny 

• Zvyšuje míru spokojenosti návštěvníků toalet. 

• Snižuje časové nároky na kontrolu toalet pracovníky úklidu. 
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SCOTT® MAX System 
Efektivita,spokojenost zákazníka,  

hygiena a udržitelnost 

1400 útržků 
v roli. 
SCOTT®  MAX Papírové ručníky v roli jsou 350 m 
dlouhé a pomocí AQUARIUS* Zásobníku na papírové 
ručníky v roli natrhané na 25 cm útržky. Přinášejí tak 
více útržků a více osušených rukou než jiné manuální 
systémy ručníků na trhu*. 

Méně časté vypotřebování produktu = 

zvyšuje spokojenost uživatelů a  

dodržování standardů hygieny 

Snižuje potřebu výměny a častých návštěv 

umýváren = zvyšuje časovou produktivitu 

Snížené nároky na skladování a 
přepravu = efektivně šetří prostor  

Produktová 
kvalita 
díky AIRFLEX* a technologii komprese 

Ručníky vyráběné pomocí AIRFLEX* 
Technologie vstřebávají vodu rychleji než běžné 
papírové ručníky = efektivní vysoušení a 
zvýšená spokojenost uživatelů 

Ručníky vyráběné pomocí AIRFLEX* Technologie 
jsou pevné, i když jsou mokré = snáze se 
dávkují a netrhají se v rukou uživatele = 
snadnější používání a zvýšená spokojenost 
uživatelů 

Ručníky vyráběné pomocí AIRFLEX* Technologie 
mají textilní vzhled a jsou jemné na dotek = 
zvýšená spokojenost uživatelů 

Ocenění GIO Design - 
vítězný systém 
Zásobník AQUARIUS* v kombinaci se SCOTT® 

Papírovými ručníky v roli tvoří výjimečnou kombinaci 

estetiky, funkčnosti a hygieny. 

Uhlazený design zásobníku AQUARIUS* je 
charakteristický možností rychlého čištění 
jedním tahem, minimalizicí ploch 
zachytávajících nečistoty = zajistí větší 
hygienu, nižší nároky na servis 

Systém se užívá dvakrát snadněji než některé 
konkurenční systémy* = preference 
konečnými spotřebiteli a zlepšení podmínek 
pro dodržování standardů hygieny 

Vynikající dávkovací systém, díky němuž 
dochází k ucpání 2,5 krát méně častěji* = 
výjimečný výkon jednoho vydaného útržku = 
lepší image toalet, vyšší efektivita služeb 
úklidového personálu, snížené riziko 
křížové kontaminace 

Výsledky výzkumu Hall Test research provedeného Redshift Research Agency v 
roce 2014, Commotion House, Morley Road, Tonbridge, Kent, TN9 1RA 3 



ROZDÍLY S AQUARIUS* 
ZÁSOBNÍKEM NA 
PAPÍROVÉ RUČNÍKY V 
ROLI 6959: 

  Zelený držák role pro 6989 vs. modrý 
držák role pro 6959 

  Diskrétní barevné kódování: 
černý otáčecí knoflík místo bílého na 
straně zásobníku 
     
    
   Do zásobníku 6989 pasují pouze 
produkty s plastovou zástrčkou 

PRVNÍ NÁMI NAVRŽENÝ 
ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ 
RUČNÍKY V ROLI 

Používá inovativní systém zacvaknutí 
jádra, vytvořený k tomu, aby vylepšil 
dávkování za pomoci nižšího tření a 
tažné síly potřebné na vytažení 
jednoho ručníku 
 
Systém navržená pro maximalizaci 
užitku SCOTT®  papírových ručníků v 
roli 

Informace o produktu: 
AQUARIUS* Zásobník na papírové ručníky v roli, délka útržku 25 cm (6989) 
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1 ZÁKLADNÍ ZÁSTRČKA V ROLI 

 

SCOTT®  MAX Bílé 
papírové ručníky v roli 
350m (6691) 

SCOTT®  MAX Modré 
papírové ručníky v roli 
350m (6692) 

Informace o produktu: 

MODRÁ 
BARVA 

SPLŇUJE 
POŽADAVKY 

POTRAVINÁŘ-
SKÉHO 

PRŮMYSLU 

SCHVÁLENO PRO KONTAKT S 

POTRAVINAMI  

25 GSM 

1400 RUČNÍKŮ V ROLI 
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AQUARIUS* Zásobník na papírové ručníky v roli, délka útržku 25 cm 6989 1 x (43.80cm (L) x 33.80 cm(W) x 25.30cm (D)) 

SCOTT®  MAX Bílé papírové ručníky v roli 350m, 25 gsm 6691 6 x (350m (L) x 198mm (W)) 

SCOTT®  MAX Modré papírové ručníky v roli 350m, 25 gsm 6692 6 x (350m (L) x 198mm (W)) 



Instrukce pro instalaci role 

Krátké instruktážní video naleznete zde 
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https://www.youtube.com/watch?v=xzHf981vwEE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xzHf981vwEE&feature=youtu.be


VÝHOD PRO UDRŽITELNOST  
Protože vyžaduje až o 17% méně vlákna jako 
zdrojové suroviny (v porovnání s tradičními 
procesy), vytváří tato technologie absorbující ručníky, 
které vám pomáhají snižovat použité množství a 
neplýtvat. Je to důraz na snížení spotřeby zdrojů v 
každé fázi výrobního cyklu, který nám umožňuje 
nabídnout Vám vysoce výkonnou volbu šetrnou k 
životnímu prostředí. 

Běžné papírové ručníky mají stlačená vlákna, což způsobuje, že se na 
jejich povrchu usazuje voda. Tento fakt zpomaluje vstřebávání a může 
způsobit větší spotřebu ručníků. 
Unikátní Kimberly-Clark AIRFLEX* technologie vytváří absorpční buňky 
v každém ručníku a umožní tím rychlejší pohlcení vody. Díky tomu jsou 
vaše ruce osušeny rychleji a navíc to napomáhá snížení použitého 
množství ručníků. 

RUČNÍKY VYROBENÉ POMOCÍ AIRFLEX* 

TECHNOLOGIE 

Mají jemné, luxusní strukturu 
pro větší zážitek z návštěvy toalet 

Jsou pevné i za mokra, takže se 
snadněji dávkují a nerozpadají se v 
rukou uživatele 

Mají zvýšenou absorpční schopnost 
pro efektivnější vysoušení rukou 

+ 
Úspora místa ve 
skladu  

Snížení obalového 
odpadu 

Slisované 
AIRFLEX* Látkové 

ručníky budou i 
nadále nabízet 

zvýšenou absorpční 
schopnost, pevnost a 
mimořádně vysokou 

úroveň hygieny a 
pohodlí, spolu s 

dalšími výhodami: 

+ + 
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Více runčíků v 1 kamionu 

znamená méně kamionů na silnici 



SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA 

VÝKONNOST 

UDRŽITELNOST 

HYGIENU 

SCOTT® MAX System 

Výkon  

Image 

Zajištění hygieny rukou 

ŘEŠENÍ PRO 
UMÝVÁRNY,
KTERÉ 
USPOKOJÍ 
VAŠE 
NÁROKY NA: 

Náklady na použití 

Četnost a dobu doplňování 

Přeprava 

Kontrola kontaminace 

Plýtvání 
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AQUARIUS* Zásobník na papírové ručníky je 
součástí ucelené řady zásobníků 

Zásobníky na papírové ručníky a průmyslové utěrky 

AQUARIUS* 
Zásobník na skládané 

papírové ručníky  
kód 6945 

AQUARIUS* 
Zásobník na tekuté 

mýdlo – kazeta 
kód 6948 

AQUARIUS* 
Zásobník na tekuté 

mýdlo  
kód  6955 

AQUARIUS* 
Zásobník na 
dezinfekci 

rukou 
kód 7124 

AQUARIUS* 
Zásobník na 
osvěžovač 
vzduchu 
ód 6994 

AQUARIUS* 
Zásobník na 
jednorázové 

podložky na WC 
kód 6957 

AQUARIUS* 
Odpadkový koš 

kód 6993 

AQUARIUS* 
Slimroll Zásobník na 

papírové ručníky v roli   
kód 6953 

AQUARIUS* Zásobník 
na skládané papírové 

ručníky  
kód 6956 

AQUARIUS* Bezdotykový 

zásobník na papírové 

ručníky v roli  
kód 6959 

AQUARIUS* 
Zásobník na papírové ručníky 

 v roli s útržky 25cm  
kód 6989 

AQUARIUS* 
Zásobník na skládané 

papírové ručníky 
kód 6954 

AQUARIUS* Zásobník 
na utěrky v roli - role s 

centrálním odvinem 
Kód 7017 

AQUARIUS* 
Zásobník na utěrky 
 v roli - Roll Control 

Kód 7018 

Zásobník na toaletní papír 

Zásobníky na mýdlo a dezinfekci Doplňky koupelen 

AQUARIUS* AQUARIUS*  AQUARIUS* AQUARIUS*  AQUARIUS*  AQUARIUS* 

Zásobník na  toaletní Zásobník na toaletní papír Zásobník na toaletní Zásobník na toaletní papír  Zásobník na toaletní papír Zásobník na toaletní  

papír Mini Jumbo Roll Twin papír Mini Jumbo Roll Velké balení Jumbo Non-Stop papír – malá  role 

kód 6946 kód 6947 kód 6958 

 

kód  6990 kód 6991 kód 6992 

9 



VYTVÁŘÍME VÝJIMEČNÁ PRACOVIŠTĚ* 
Nový SCOTT®  MAX Systém byl vytvořen s cílem spokojenosti zákazníků a 

dodržování vysokých standardů hygieny, doručen efektivně a udržitelně 
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