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עופר טוביס
מנהל תחום היגייניה, שירותי מזון
Kimberly-Clark Professional



השינויים שחלו באורח החיים שלנו מניעים 
צמיחה גדולה במגזר המזון. אנו עסוקים 

יותר מתמיד ולכן יש ביקוש גדול יותר מאי 
פעם למזון שעובד או בושל על ידי אחרים. 

אדם מבוגר יוצא לאכול בחוץ פעמיים 
בשבוע בממוצע וארוחות מוכנות תופסות אחיזה גדלה 

והולכת.

תשומת לב להיגיינה היא היבט חיוני בשירותי המזון. היגיינה מפחיתה 
התפשטות חיידקים ומסייעת ללקוחותיכם להישאר בריאים. מחקר 
מכל  שאחד  מראה   )2016( העולמי  הבריאות  ארגון  ידי  על  שבוצע 
ו-  מזוהם  מזון  מאכילת  שנה  בכל  למשכב  נופל  אדם  בני  עשרה 

420,000 בני אדם מתים בכל שנה כתוצאה מכך.
זה יותר מ-80 שנים ש- ™ Kimberly-Clark Professional היא ספקית 
יום אנו  מובילה של פתרונות היגיינה חדשניים לעסקים רבים. בכל 
ברחבי  משתמשים  ממיליארד  ליותר  קיימא  בני  פתרונות  מספקים 

העולם.

הרשו לנו להציע לכם נקודת מבט רעננה, באמצעות ניתוח 
כל האזורים במסעדה, בבר, או במטבח שלכם על מנת:

-   למזער את סיכוני זיהום המזון
-  להגדיל את מודעות עובדיכם לסיכוני היגיינה

-   להניע ציות לכללי ההיגיינה בכל הנקודות הרגישות ברחבי המתקן 
מטרתנו היא לתמוך בכם ביצירת תרבות של בטיחות מזון במסעדה 

ולהניע סטנדרט היגייני גבוה יותר.

עופר טוביס





1. Jensen DA, Danyluk MD, Harris LJ, Schaffner DW, “Quantifying the effect of hand wash 
duration, soap use, ground beef debris, and drying methods on the removal of Enterobacter 
aerogenes on hands” J of Food Protection, 2015.Ki

tc
he

n האם עובדיכם 
מקפידים על נוהלי 
רחצת ידיים נכונים,

על מנת להפחית את 
סכנות זיהומי המזון?

במצב שבו 82% ממקרי הרעלות המזון  נגרמים 
על ידי הרגלים גרועים של העובדים,

במטבח.  הנכונים  במוצרים  להשתמש  חיוני 
בחרנו עבורכם חבילה בעלת אישורי מזון, אשר 
תסייע לכם בהשגת תקני ההיגיינה העולמיים.



 WYPALL® X50 

17441  17442   17443  17444 

נייר ממותג

מטליות Wypall* X לשימוש חוזר סופגות ועמידות בפני ממסים
הן חזקות מספיק כדי להתמודד עם משימות קשוחות

עיצוב יעיל החוסך עלויות וזמן
אריזות נפרדות נוחות

סופגות שמן במשקל גבוה פי 6 ממשקלן
ללא דבקים או חומרים מקשרים, להקטנת שרידי ניגוב על משטחים

מטליות ניקוי – מקופלות

WypAll* X50 מטליות צץ-רץ
טכנולוגיית Hydroknit* X50 מוגנת פטנט

יתרונות

מגבות ידיים
Scott®

Aquarius*
מתקן לגליל מגבות 

ידיים
73750   
73760 

374 x 297 x 248

אחריות לכל החיים
אצלנו אתם מכוסים

יתרונות המוצר

•  אריג בטכנולוגיית Airflex* הייחודית שלנו, מספק מגבות ידיים המצטיינות בספיגה גבוהה 
וחוזק מיוחד. משמעות הדבר צריכה נמוכה יותר של מגבות שלא נקרעות כשהן רטובות 

•  לניקיון ללא פשרות בכל שימוש, מגבת הידיים Slimrol* עובדת עם מתקן היגייני יותר משל 
כל המתחרים על מנת להשיג היגיינה משופרת

•  המיתוג המוטבע המצטיין על מגבות הידיים בגלילים שלנו מגדיל את שביעות הרצון של 
המשתמשים ומחזק את אכפתיות העובדים 

•  היגיינה ברמה גבוהה מבלי להתפשר על היעילות
•  חוויית ייבוש ידיים היגיינית וממותגת
•  שליפה מבוקרת של גיליונות בודדים

•  מתאים למקומות שבהם שטיפת ידיים תכופה הכרחית 

ההישג

 SCOTT®
ESSENTIAL

מגבות ידיים –
גליל / לבן וכחול

6691  6692 

SCOTT® 
CONTROL

מגבות ידיים –
גליל / לבן

66200  



  WypAll* X80 4-מטליות ניקוי מקופלות ל
19139   19154   19164   19127 

גליל
WypAll® 
Reach™ 

62230 

WypAll* Reach™

מטליות  WypAll* X לשימוש ממושך, סופגות ועמידות בפני ממסים
ספיגה משופרת בעזרת PowerPockets ייחודיים ויכולת קרצוף משופרת

PowerPockets לוכדים לכלוך ושומן במהירות ויעילות רבות יותר
מטליות WypAll* X80 שוקלות פי 5 פחות מסמרטוט ממוצע, ולכן הן מפחיתות בזבוז

WypAll* X80 מטליות צץ רץ
טכנולוגיית Hydroknit* X80 מוגנת פטנט

יתרונות

יתרונות המוצר

•  סבון קצף ליעילות מוגברת בשימוש עם מים
•  מספק הגנה נוספת נגד התפשטות חיידקים

•  סבון קצף ליעילות מוגברת בשימוש עם מים
•  מספק הגנה נוספת נגד התפשטות חיידקים

ההישג

מתקן
 WypAll® Reach™

62210

 סבון לניקוי
ידיים

Scott®
Aquarius*

מתקן לנוזל לניקוי 
ידיים

לבן ושחור

6948 
71730 

235 x 116 x 114

SCOTT® 
ESSENTIAL

קצף לשימוש יום יומי
לניקוי ידיים

6340

KLEENEX® 
סבוני בוטניקס

Energy- 6385 קוד
Fresh – 6386 קוד

Joy - 6387 קוד
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מוצר
חדש

כל מה שנמצא במסעדות 
שלכם נבחר בקפידה

על מנת לספק את החוויה 
הנכונה!

והתחושה  המראה  את  ליצור  כדי  ימים  משקיעים  אתם 
הנכונים,

אך אתם ממקמים את המטליות והמגבונים במקומות בהם 
הסיכון לזיהום גדול וכמו כן לא ניתן לשלוט על כמות הנייר 

המשמשת את העובדים בעת ביצוע המשימה,
המתקן החדש WypAll Reach מעוצב במיוחד כדי לענות 

על צורכיכם:

מתקן בעל תדמית מושכת שעיצובו משלים את מראה חזית 
המקום

צולבים  זיהומים  סיכוני  המקטינה  לחלוטין  סגורה  מערכת 
מנייר חשוף במטבחים

נגיש תמיד – נוח ונייד לניקיון שולחנות
שליפה      בעזרת  בזבוז  ופחות  נייר  של  מופחתת  צריכה 

מבוקרת

-

-

-
-



נייר ממותג

מגבות ידיים
Scott®

Aquarius*
מתקן לגליל מגבות 

ידיים
73750   
73760 

374 x 297 x 248

אחריות לכל החיים
אצלנו אתם מכוסים

יתרונות המוצר

•  אריג בטכנולוגיית Airflex* הייחודית שלנו, מספק מגבות ידיים המצטיינות בספיגה גבוהה 
וחוזק מיוחד. משמעות הדבר צריכה נמוכה יותר של מגבות שלא נקרעות כשהן רטובות 

•  לניקיון ללא פשרות בכל שימוש, מגבת הידיים Slimrol* עובדת עם מתקן היגייני יותר משל 
כל המתחרים על מנת להשיג היגיינה משופרת

•  המיתוג המוטבע המצטיין על מגבות הידיים בגלילים שלנו מגדיל את שביעות הרצון של 
המשתמשים ומחזק את אכפתיות העובדים 

•  היגיינה ברמה גבוהה מבלי להתפשר על היעילות
•  חוויית ייבוש ידיים היגיינית וממותגת
•  שליפה מבוקרת של גיליונות בודדים

•  מתאים למקומות שבהם שטיפת ידיים תכופה הכרחית 

ההישג

 SCOTT®
ESSENTIAL

מגבות ידיים –
גליל / לבן וכחול

6691  6692 

SCOTT® 
CONTROL

מגבות ידיים –
גליל / לבן

66200  

 WYPALL® X50 

17441  17442   17443  17444 

מטליות Wypall* X לשימוש חוזר סופגות ועמידות בפני ממסים
הן חזקות מספיק כדי להתמודד עם משימות קשוחות

עיצוב יעיל החוסך עלויות וזמן
אריזות נפרדות נוחות

סופגות שמן במשקל גבוה פי 6 ממשקלן
ללא דבקים או חומרים מקשרים, להקטנת שיירי ניגוב על משטחים

HACCP קידוד לפי צבעים לפי דרישות
אידאלי לניקוי משטחים, ידיים וניגוב מכשירים ומכונות

מטליות ניקוי – מקופלות

WypAll* X50 מטליות צץ-רץ
טכנולוגיית Hydroknit* X50 מוגנת פטנט

יתרונות



מוצר
חדש

SCOTT® 
CONTROL

מגבות ידיים –
גליל / לבן

66200  

גליל
WypAll® 
Reach™ 

62230 

WypAll* Reach™

יתרונות המוצר

•  סבון קצף ליעילות מוגברת בשימוש עם מים
•  מספק הגנה נוספת נגד התפשטות חיידקים

•  סבון קצף ליעילות מוגברת בשימוש עם מים
•  מספק הגנה נוספת נגד התפשטות חיידקים

ההישג

יתרונות המוצר

•  צריכה מופחתת של נייר והקטנת בזבוז בעזרת צריכה מבוקרת
•  מערכת סגורה לחלוטין המקטינה סיכוני זיהומים צולבים מנייר חשוף במטבחים

•  מתקן בעל תדמית מושכת שעיצובו משלים את מראה 
חזית המקום

•  נוח ונייד לניקוי שולחנות

ההישג

מתקן
 WypAll® Reach™

62210

 סבון לניקוי
ידיים

Scott®
Aquarius*

מתקן לנוזל לניקוי 
ידיים

לבן ושחור

6948 
71730 

235 x 116 x 114

SCOTT® 
ESSENTIAL

קצף לשימוש יום יומי
לניקוי ידיים

6340

KLEENEX® 
סבוני בוטניקס

Energy- 6385 קוד
Fresh – 6386 קוד

Joy - 6387 קוד





W
as

hr
oo

m הלקוחות חשובים לכם 
ולכן חשוב שתספקו להם 
חוויה טובה ככל האפשר 

במסעדה שלכם.

כשתציעו את מוצרי ®Kleenex ו- ®Scott תוכלו לספק 
אותו ניקיון עדין שהם אוהבים בבית.

בצעו מהפכה בחוויית מקום העבודה שלכם בעזרת מוצרים 
יום יומיים חיוניים אלה המגנים ומנקים את לקוחותיכם, תוך 
השירותים  חדרי  יעילות  את  למקסם  לכם  עוזרים  שהם 

שלכם.



נייר ממותג

יתרונות המוצר

•  אריג בטכנולוגיית Airflex* הייחודית שלנו, מספק מגבות ידיים המצטיינות בספיגה גבוהה 
וחוזק מיוחד. משמעות הדבר צריכה נמוכה יותר של מגבות שלא נקרעות כשהן רטובות 

•  לניקיון ללא פשרות בכל שימוש, מגבת הידיים Slimrol* עובדת עם מתקן היגייני יותר משל 
כל המתחרים על מנת להשיג היגיינה משופרת

•  המיתוג המוטבע המצטיין על מגבות הידיים בגלילים שלנו מגדיל את שביעות הרצון של 
המשתמשים ומחזק את אכפתיות העובדים 

•  היגיינה ברמה גבוהה מבלי להתפשר על היעילות
•  חוויית ייבוש ידיים היגיינית וממותגת
•  שליפה מבוקרת של גיליונות בודדים

•  מתאים למקומות שבהם שטיפת ידיים תכופה הכרחית 

התוצאה

יתרונות המוצר

•  פתרון לחדרי שירותים בקיבולת גבוהה 
•  מעוצב במיוחד לאזורים שיש בהם תנועה ערה

•  שחרור גיליונות בודדים לבקרת שימוש

•  היגיינה ברמה גבוהה מבלי להתפשר על היעילות
•  שליפה מבוקרת של גיליונות בודדים מתוך מתקן סגור

התוצאה

Aquarius*
מתקן לגליל מגבות 

ידיים
73750   
73760 

374 x 297 x 248

אחריות לכל החיים
אצלנו אתם מכוסים

מגבות ידיים
Scott®

נייר טואלט
Scott®

 SCOTT®
ESSENTIAL

מגבות ידיים –
גליל / לבן וכחול

6691  6692 

SCOTT® 
CONTROL

מגבות ידיים –
גליל / לבן

66200  

SCOTT® 
CONTROL

נייר טואלט – גליל 
Centrefeed / לבן / 

314 מ'

8569  

 ®SCOTT
מתקן לגליל
נייר טואלט

374 x 297 x 248

70460  

אחריות לכל החיים
אצלנו אתם מכוסים



יתרונות המוצר

•  סבון קצף ליעילות מוגברת בשימוש עם מים
•  מספק הגנה נוספת נגד התפשטות חיידקים

•  סבון קצף ליעילות מוגברת בשימוש עם מים
•  מספק הגנה נוספת נגד התפשטות חיידקים

תוצאה

יתרונות המוצר

Kleenex® איכות ואמינות כמצופה מהמותג  •
•  פורמטים מקופלים מציעים קיבולת גבוהה יותר לאזורים שיש בהם תנועה רבה

•  שחרור גיליונות בודדים הוא החסכוני ביותר בשימוש

•  היגיינה ברמה גבוהה מבלי להתפשר על היעילות
•  חוויה היגיינית וממותגת בחדר השירותים

תוצאה

 סבון לניקוי
ידיים

Scott®

 סבון לניקוי
ידיים

Kleenex®

Aquarius*
מתקן לנוזל לניקוי 

ידיים
לבן ושחור

6948 
71730 

235 x 116 x 114

SCOTT® 
ESSENTIAL

קצף לשימוש יום יומי
לניקוי ידיים

6340

KLEENEX® 
סבוני בוטניקס

Energy- 6385 קוד
Fresh – 6386 קוד

Joy - 6387 קוד

SCOTT® 
CONTROL

מגבות ידיים –
גליל / לבן

66200  

נייר טואלט

KLEENEX®
חבילה בתפזורת /

לבן / 200
2 שכבות

84080  

Aquarius*
מתקן לנייר טואלט

לבן ושחור
399 x 265 x 136

6946 

71720 



קיימות
שאנחנו  מה  כל   ,Kimberly-Clark Professional* ב-  אצלנו 
סיוע  ועד  במשפחותיהם  לטפל  לאנשים  מסיוע  החל   - עושים 
לקהילות ודאגה לכדור הארץ – קשור לחזון שלנו להוביל את העולם 
היא   2022 קיימות  יותר.  טובים  לחיים  החיוניים  המוצרים  בתחום 
אסטרטגיית הקיימות שלנו והיא אבן דרך משמעותית כשאנו חוגגים 

150 שנים בעסקים.

EU Ecolabel Certification -ו Forest Stewardship Council® (FSC(

מוצרים רבים של ®Kleenex ו- ®Scott הם בעלי אישורים של FSC או 

Ecolabel, עובדה המדגימה את מחויבותנו למיקור אחראי של סיבים 

ולהקטנת ההשפעה הסביבתית של תהליכי הייצור שלנו.

האסטרטגיה שלנו סדרי העדיפויות שלנו יעדינו ל- 2022



הטכנולוגיות המתקדמות
שלנו

*Airflex
טכנולוגיית Airflex הרשומה כפטנט 

מבטיחה שנספק ייבוש ידיים יעיל.

- ספיגה מהירה יותר לייבוש ידיים היגייני 

יותר

- חזקה כשהיא רטובה, משתחררת בקלות 

רבה יותר

- תחושה רכה דמויית בד, עדינה יותר לידיים

דחיסה 
טכנולוגיית הדחיסה מבטיחה עד 18% 

הפחתה במקום אחסון ושינוע לעומת 

מגבות ידיים מקופלות של המתחרים.

מגבות הידיים שלנו בגליל מספקות עד 

23% יותר ייבושי ידיים לגליל מכל מגבת 
ידיים אחרת בשוק 1

הטבעת חותמת 
הטכנולוגיה הייחודית שלנו להטבעת חותמת 

במגבות הידיים בגליל עבור ®Scott מגדילה 

את העדפת המשתמש ביותר
מ- 40% 2

 Sapio 1 תוצאות בדיקה על קבוצת מיקוד שבוצעה על ידי

Research Agency, ינואר 2017
 Parker Insights ידי  על  שבוצע  שוק  מחקר  תוצאות   2

Agency, במאי 2015
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המגוון המלא של המוצרים 
המתאימים לעסק שלכם 

פתוח לקבלת הזמנות ברגע 
זה ממש.

שנו את העסק שלכם היום.

צלצלו או שלחו הזמנה בדוא”ל:
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6x250m=6,000
גיליונות, מגבות ידיים לבן, שכבה 

1, בגליל )סה”כ 1,500 מ’(
19.8 25 1000 6 מגבות 

ידיים
SCOTT® PLUS –  מגבות 

ידיים - גליל / לבן
66200

6x350m=8,400
גיליונות, מגבות ידיים, לבן, 

שכבה 1, בגליל
)סה”כ 2,100 מ’(

19.8 25 1400 6 מגבות 
ידיים

 SCOTT® ESSENTIAL
מגבות ידיים – גליל / לבן

6691

6x350m=8,400
גיליונות, מגבות ידיים, כחול, 

שכבה 1, בגליל
)סה”כ 2,100 מ’(

19.8 25 1400 6 מגבות 
ידיים

SCOTT® ESSENTIAL
מגבות ידיים – גליל / כחול 

N/A
6692

6 גלילים X 1,280 לבן, גיליונות 
דו שכבתיים )7,680 גיליונות(

10.6 25 1280 6 נייר 
טואלט

SCOTT® CONTROL
נייר טואלט – גליל 

Centrefeed / לבן / 314 מ'
8569

36 חבילות X 200, לבן, גיליונות 
דו שכבתיים )7,200 גיליונות(

11 18.6 200 36 נייר 
טואלט

®KLEENEX
נייר טואלט – חבילה 

בתפזורת / לבן / 200 
מקופלים לשתיים

84080

6 מחסניות של קצף לניקוי 
ידיים, ורוד, 1 ליטר )סה”כ 6 

ליטר(
X X 1 ליטר 6 סבון

SCOTT® ESSENTIAL
קצף לניקוי ידיים לשימוש 
יום יומי – מחסנית / ורוד / 

1 ליטר

6340

6 מחסניות של קצף לניקוי 
ידיים, ורוד, 1 ליטר )סה”כ 6 

ליטר(
X X 1 ליטר 6 סבון Kleenex® סבון בוטניקס 6385

6 מחסניות של קצף לניקוי 
ידיים, ורוד, 1 ליטר )סה”כ 6 

ליטר(
X X 1 ליטר 6 סבון Kleenex® סבון בוטניקס 6386

6 מחסניות של קצף לניקוי 
ידיים, ורוד, 1 ליטר )סה”כ 6 

ליטר(
X X 1 ליטר 6 סבון Kleenex® סבון בוטניקס 6387

6 חבילות של 50 מטליות צץ 
רץ, שכבה אחת, כחול )סה”כ 

)300
24.5 41.6 50 6 מגבונים

WYPALL® 50 מטליות ניקוי 
– מקופלות / כחול

17441

6 חבילות של 50 מטליות צץ 
רץ, שכבה אחת, ירוק )סה”כ 

)300
24.5 41.6 50 6 מגבונים

WYPALL® 50 מטליות ניקוי 
– מקופלות / ירוק

17742

6 חבילות של 50 מטליות צץ 
רץ, שכבה אחת, צהוב )סה”כ 

)300
24.5 41.6 50 6 מגבונים

WYPALL® 50 מטליות ניקוי 
– מקופלות / צהוב

17743

6 חבילות של 50 מטליות צץ 
רץ, שכבה אחת, אדום )סה”כ 

)300
24.5 41.6 50 6 מגבונים

WYPALL® 50 מטליות ניקוי 
– מקופלות / אדום

17744

8 חבילות של 30 מטליות 
מקופלות ל-4, כחול )סה”כ 240(

33.5 34.5 30 8 מגבונים
WYPALL® 80 מטליות ניקוי 
N/A מקופלות ל-4 / כחול –

19139

8 חבילות של 30 מטליות 
מקופלות ל-4, ירוק )סה”כ 240(

33.5 34.5 30 8 מגבונים
WYPALL® 80 מטליות ניקוי 
N/A מקופלות ל-4 / ירוק –

19154

8 חבילות של 30 מטליות 
מקופלות ל-4, צהוב )סה”כ 240(

33.5 34.5 30 8 מגבונים
WYPALL® 80 מטליות ניקוי 
N/A מקופלות ל-4 / צהוב –

19164

8 חבילות של 30 מטליות 
מקופלות ל-4, אדום )סה”כ 

)240
33.5 34.5 30 8 מגבונים

WYPALL® 80 מטליות ניקוי 
N/A מקופלות ל-4 / אדום –

19127

6 גלילים X 430 גיליונות, שכבה 
אחת, כחול )בסה”כ 2,580(

18.3 38 430 6 מגבונים
WypAll® Reach™ C/F

גליל כחול 62230
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