
Hygiena & Priemysel – systémové riešenia
Kvalita, pohodlie a vaše náklady 
pod kontrolou



Zaujala vás naša ponuka a radi by ste vyskúšali naše hygienické riešenia?
Kontaktujte prosím niektorého z distribučných partnerov alebo pracovníkov obchodného tímu Lotus 
Professional® alebo navštívte www.lotusprofessional.eu. Veľmi radi vám vyjdeme v ústrety a poradíme 
s voľbou optimálneho hygienického riešenia pre váš podnik či inštitúciu.

Hygiena a kvalita Pohodlie Vaše náklady pod kontrolou
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Vitajte vo svete 
Lotus Professional®

Značka Lotus Professional® je vaším partnerom pre oblasť inovatívnych hygienických riešení pre toalety, umyvárne, priemyslové 
prevádzky a pracovisko a segment HoReCa. Starostlivo načúvame vašim potrebám a našou odpoveďou sú originálne, praktické 
a štýlové systémy hygienických zásobníkov a výber kvalitných produktov z hygienického papiera. Hygienické riešenia Lotus 
Professional® sme teraz ešte zdokonalili a jednotlivé výrobky rozdelili do troch kategórií. Z našich skúseností vieme, že tieto 
kategórie sú najdôležitejšie z hľadiska kvalitného, hygienického, moderného a efektívneho vybavenia vašich toaliet, umyvární, 
kuchýň či iných pracovísk.

• Hygiena a kvalita

• Pohodlie

• Vaše náklady pod kontrolou

Hygiena a kvalita
Pri vybavovaní vašich toaliet, umyvární, kuchýň či iných pracovísk 
je hygiena jedným z najpodstatnejších aspektov. Prevencia 
krížovej kontaminácie prostredia, jednoduché čistenie a údržba 
sú tu prioritou. Svieža a dobre vyzerajúca a udržovaná toaleta či 
pracovisko majú veľký vplyv na celkový dojem a imidž vášho 
podniku. Aj preto je tu enMotion. Rad hygienických systémov 
na umývanie a utieranie rúk, ktorý patrí k špičke vo svojom 
odbore. Bezdotyková technológia hygienických zásobníkov 
enMotion znižuje riziko krížovej kontaminácie, minimalizuje prenos 
baktérií a pomáha tak nielen vašim zákazníkom a hosťom, ale 
tiež vášmu personálu udržať si dobré zdravie.

Pohodlie
Jednoduchosť použitia je vedľa hygieny druhým veľmi 
podstatným hľadiskom. Na túto jednoduchosť je možné 
nazerať jednak z vášho uhla pohľadu ako vlastníka hygie-
nického systému – potrebujete ľahko a rýchlo doplňovať 
zásobníky a udržovať ich v čistote, a druhým hľadiskom je 
komfort samotných užívateľov.  Lotus Professional vám ponúka 
riešenie v podobe systémov nextTurn a penových mydiel. Tieto 
systémy boli vyvinuté tak, aby zodpovedali moderným 
potrebám zákazníkov a užívateľov, vynikali jednoduchým 
dizajnom, ľahko sa udržovali, používali a dopĺňali.

Vaše náklady pod kontrolou
Je pre vás najdôležitejším kritériom znižovanie prevádzkových 
nákladov? Lotus Professional vám ponúka systémy ako 
SmartOne, Reflex a mydlá v spreji, ktoré boli špeciálne vyvinuté 
pre tento účel. To znamená: menej odpadu, nižšie náklady 
a jednoduchšia a rýchlejšia údržba. Samozrejme bez 
akéhokoľvek kompromisu v oblasti špičkovej kvality.

Trvalo udržateľný rozvoj
Spoločnosť SCA poskytuje svojim zákazníkom trvalo 
udržateľné riešenia založené na vysokej pridanej hodnote 
výrobkov a bezpečnej a k životnému prostrediu ohľadupl-
nej správe výrobných zdrojov. Tieto snahy SCA boli opa-
kovane ocenené mnohými medzinárodnými inštitúciami 
a externými organizáciami.

Lepší pre životné prostredie...
•	 	Vyrobené	z	recyklovaných	vlákien	alebo	z	čistej	celulózy	pochádzajúcej	z	lesov	spravovaných	trvalo	udržateľným	
spôsobom

•	 	Počas	výroby	boli	výrazne	znížené	emisie	síry	a	skleníkových	plynov	do	vzduchu
•	 	Počas	výroby	prišlo	k	výraznému	zníženiu	znečistenia	vodných	zdrojov	vďaka	zníženiu	organického	odpadu	
a	zníženiu	emisií	na	báze	chlóru

...lepší pre vás.
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Hygiena a kvalita 
enMotion® – špičkové bezdotykové systémy hygienických zásobníkov

enMotion zásobník na papierové utierky v kotúči
enMotion Impulse zásobník na papierové utierky v kotúči
enMotion zásobník na papierové utierky v kotúči – vodeodolný
enMotion zásobník na papierové utierky v kotúči – zabudovateľné riešenie
enMotion papierové utierky v kotúči
enMotion zásobník na penové mydlo
enMotion penové mydlo
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Hygiena a kvalita 
enMotion® – špičkové bezdotykové systémy hygienických zásobníkov

Najdôležitejším znakom nášho radu enMotion® je špičková hygiena – 
ide o bezdotykový systém. Stačí iba pohnúť rukou pred elektronickým 
senzorom a papierová utierka alebo mydlo sú vydávané automaticky, 
bez nutnosti dotýkať sa tela zásobníka. Dotýkate sa teda iba tej 
utierky, ktorú skutočne sami použijete. Mizne teda riziko krížovej 
kontaminácie a prenosu baktérií medzi jednotlivými užívateľmi. 
Systém je tiež úplne uzavretý, čo znamená, že hygienický materiál 
je chránený pred vplyvmi okolitého prostredia ako je vlhkosť, prach 
a špina. Zásobníky enMotion® sú špičkovou kombináciou hygieny, 
pohodlia a úspory nákladov.

EnMotion® papierové utierky v kotúči sú vyrobené zo silného 
materiálu. Papier je jemný a veľmi dobre absorbuje vodu. Hodí sa tiež 
veľmi dobre do oblasti potravinárskeho priemyslu a podnikov, kde 
sa spracováva jedlo. Sú totiž certifikované pre styk s potravinami. 

Užívatelia ocenia rýchlosť a príjemný pocit pri umývaní a sušení rúk. 
Ďalšou inteligentnou funkciou zásobníka enMotion® na papierové 
utierky v kotúči je priestor pre zbytkový kotúč, ktorý umožňuje 
umiestnenie nového kotúča do zásobníka ešte pred spotrebovaním 
pôvodného. Zároveň to znamená, že všetky utierky z každého kotúča 
môžu byť spotrebované, čo minimalizuje odpad a šetrí vaše peniaze 
(výnimkou sú zásobníky enMotion® Impulse™, ktoré vďaka menším 
rozmerom túto funkciu nemajú) a doplňovanie zásobníka nemusí byť 
tak časté, čo šetrí vzácny čas vášho personálu.
Zásobníky umožňujú nastavenie dĺžky dávkovaných utierok (útržkov), 
rovnako ako vzdialenosť od senzora (jeho citlivosť) a časový interval 
medzi dávkovaním jednotlivých útržkov. Vďaka týmto nastaveniam 
budete mať vždy kontrolu nad spotrebou, čo vám umožní šetriť 
prevádzkové náklady. ...a naviac nepotrebujete ani prívod elektriky! 
Zásobníky fungujú na klasické alkalické batérie. 
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Hygiena a kvalita 
Rad enMotion® – hygienické zásobníky 
pre potreby modernej toalety

enMotion® Classic 
zásobník na papierové utierky 
v kotúči modrý

enMotion® Impulse™ 
zásobník na papierové utierky v kotúči 
modrý

enMotion® vodeodolný
zásobník na papierové utierky 
v kotúči modrý

enMotion® zásobníky na papierové utierky v kotúči Classic Impulse Vodeodolný

•  Automatické dávkovanie utierok – žiadne riziko krížovej kontaminácie 4 4 4

•  Možnosť nastavenia dĺžky utierok – kontrola spotreby papiera a úspora vašich 
nákladov 4 4 4

•  Možnosť nastavenia rozsahu senzora – maximálna kontrola spotreby papiera  
a úspora vašich nákladov 4

•  Možnosť nastavenia časového intervalu medzi dvoma útržkami pri automatickom 
dávkovaní – kontrola spotreby papiera a úspora nákladov 4 4 4

•  Funkcia zbytkového kotúča – žiadny odpad, úspora nákladov, utierky neustále  
k dispozícii 4 4

•  Prevádzka na batérie – bez nutnosti pripojenia na elektriku 4 4 4

• Kompaktné rozmery – ideálne do menších priestorov 4

•  Veľmi tichý chod – ideálne do prostredia, kde hluk obťažuje 4

•  Hladký dizajn – ľahko sa čistí a umýva 4 4 4

•  Náplň je chránená vo vnútri – zásobník odolný proti vniknutí vlhkosti, prachu a špiny 
z vonkajšieho prostredia (vhodný na časté umývanie a čistenie napr. v kuchyniach 
alebo potravinárskych prevádzkach)

4
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enMotion® zásobník na penové mydlo

•  Bezdotykové dávkovanie – bez rizika kontaminácie

•  Nastaviteľná veľkosť dávky – pre účinnú kontrolu vašich nákladov

•  Tlačidlo pre údržbu – deaktivuje senzor zásobníka po dobu čistenia

•  Veľmi rýchla odozva senzora – minimalizuje spotrebu a odpad

•  Dlhá životnosť batérií – až 90 000 dávok

•  Hladký dizajn – ľahko sa čistí a umýva

enMotion® 
zásobník na penové mydlo 
modrý

enMotion® 
penové mydlo 
zvlhčujúce

enMotion® 
penové mydlo 
extra jemné

enMotion® penové mydlá – náplne

•  Efektívne proti väčšine baktérií, vírusom a ďalším mikroorganizmom  
– špičková hygiena rúk bez kompromisov

•  Jednorazové náplne so zvláštnou pumpičkou u každej novej náplne  
– žiadne odkvapkávanie či usadeniny

•  Špeciálne zjemňujúce zložky – zanechávajú pokožku vašich rúk jemnú 
a ošetrenú

•  Objemná a bohatá pena – ľahko sa roztiera po pokožke rúk a zaisťuje 
kvalitné umytie

• Dlhá životnosť náplne – 1l = až 2 500 dávok (umytia rúk)
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Hygiena a kvalita 
Rad enMotion® hygienické zásobníky 
pre potreby modernej toalety

enMotion® nerez oceľ – zabudovateľný zásobník na papierové utierky v kotúči

•  Bezdotykové dávkovanie – žiadne riziko krížovej kontaminácie

•  Možnosť nastavenia dĺžky útržka a časového intervalu medzi automatickým dávkovaním 
dvoch utierok – kontrola spotreby papiera a úspora vašich nákladov

•  Funkcia zbytkového kotúča – žiadny odpad, úspora nákladov, utierky stále k dispozícii

•  Prevádzka na batérie alebo možnosť napojenia na elektrickú sieť – flexibilné možnosti 
inštalácie

•  Elegantný dizajn a materiál z nerez ocele – ideálny pre luxusnejšie priestory alebo tam, 
kde je vyžadovaná extrémna odolnosť zásobníka

•  Možnosť inštalácie do zabudovateľnej steny s odpadkovým košom

•  Možnosť inštalácie do elegantného nerezového rámu

enMotion® 
nerez oceľ
zabudovateľný zásobník 
na papierové utierky v kotúči

enMotion® 
nerez oceľ
AC súprava na zapojenie 
do siete

enMotion® 
nerez oceľ
rám pre umiestnenie 
na stenu

enMotion® 
nerez oceľ
stena a odpadkový kôš
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enMotion® 
papierové utierky v kotúči 24,7 cm
2–vrstvové – recykel – biela

enMotion® 
papierové utierky v kotúči 24,7 cm
2–vrstvové – recykel – modrá

enMotion® 
papierové utierky v kotúči 19,5 cm
2–vrstvové – recykel – biela

enMotion® zásobníky na papierové utierky v kotúči
enMotion®  papierové utierky 

v kotúči 24,7 cm
enMotion®  papierové utierky 

v kotúči 19,5 cm

•  Vhodné do zásobníkov enMotion® Classic a enMotion® 

vodeodolný 4

•  Vhodný do zásobníkov enMotion® Impulse™ a enMotion® 
zabudovateľný z nerez ocele 4

•  2–vrstvový, silný, jemný a absorpčný papier – pre rýchle, 
príjemné osušenie rúk 4 4

•  Ražba lotosového kvetu – pre štýlový vzhľad 4 4

•  Certifikácia pre styk s potravinami – obzvlášť vhodné na 
použitie v kuchyniach a potravinárskych prevádzkach 4 4
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Pohodlie 
Vaša komfortná hygiena každý deň

Rad hygienických zásobníkov nextTurn™ 
a penové mydlo značky Lotus Professional 
ponúkajú jednoduché a efektívne riešenie 
pre každého – či už sa jedná o užívateľa 
alebo obsluhujúci personál, ktorý ich 
čistí a dopĺňa. Sú ideálnym riešením pre 
miesta, kde obzvlášť záleží na pohodlí, 
jednoduchosti a spoľahlivosti.
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nextTurn™: pohodlné a a elegantné riešenie
Systém papierových utierok nextTurn dodá vašej toalete či umyvárni 
imidž kvality a elegancie. Je to spoľahlivý, mechanický dávkovací 
systém papierových utierok v kotúči, ktorý sa nielen ľahko používa, 
ale aj veľmi ľahko udržiava a dopĺňa. Zásobník má veľmi štíhly 
a elegantný dizajn, napriek tomu je však veľmi odolný a pevný. 
Papierové utierky nextTurn sú dekorované elegantnou ražbou 
lotosového kvetu a sú vyrobené z jemného a silného materiálu 
príjemného pre vaše ruky. Tento systém sa perfektne hodí do 
prostredia veľmi frekventovaných toaliet, ideálne v kombinácii s 
nextTurn toaletným papierom v kompaktných kotúčoch.
Zásobník na kompaktné kotúče toaletného papiera z radu nextTurn 
bol vyvinutý špeciálne pre bezdutinkové kotúče toaletného papiera 
značky Lotus Professional. Žiadna dutinka v kotúči, to znamená 
žiaden odpad, žiadny neporiadok na podlahe toalety. NextTurn 

kompaktné kotúče toaletného papiera majú veľmi silný a pevný návin, 
takže obsahujú trikrát až štyrikrát viac papiera ako bežné (konvenčné) 
kotúče. Priestor pre druhý, náhradný kotúč znamená, že spotrebný 
materiál pre užívateľa je vždy k dispozícii a obsluhujúci personál má 
menej práce s doplňovaním. 
 
Penové mydlo: efektívne a účinné
Penové mydlo Lotus Professional – to je dlaň plná jemnej peny na 
jedno ľahké stlačenie. Je to ďalšie plus pre perfektnú hygienu vašich 
rúk. Naše penové mydlo veľmi jemne odstraňuje nečistoty, príjemne 
vonia a nezanecháva žiadne stopy po použití v umývadlách.
Každá náplň je vybavená vlastnou pumpičkou, čo zabraňuje kumulácii 
a rastu baktérií v zásobníku. Tento vysoko efektívny a úsporný systém 
pre hygienu rúk je skvelým doplnkom každej modernej toalety.

11



Pohodlie 
Jednoduché používanie, dokonalosť 
v každom detaile

nextTurn™ zásobník na papierové utierky v kotúči

•  Zásobník je vybavený efektívnym rezacím mechanizmom – utierky 
sú dávkované veľmi rýchlo aj po veľmi jemnom zatiahnutí. Ľahké 
doplňovanie, používanie i údržba

•  Extrémne pevný, robustný a odolný, napriek tomu však veľmi elegantný 
a kompaktný – vhodné riešenie pre akýkoľvek priestor

•  Optimálna veľkosť utierky s dávkovaním po jednotlivých útržkoch  
– pre maximálnu úsporu vašich nákladov

•  Kotúče papierových utierok sú úplne chránené vo vnútri zásobníka 
pred vlhkosťou, prachom a špinou – záruka špičkovej hygieny 
kdekoľvek a kedykoľvek

nextTurn™  
zásobník na papierové utierky v kotúči
modrý

nextTurn™  
papierové utierky v kotúči 19,5 cm
2–vrstvové – recykel – biela

nextTurn™ papierové utierky v kotúči

•  2–vrstvový pevný a veľmi dobre absorbujúci materiál – príjemné  
a efektívne používanie

•  S ražbou lotosového kvetu na každom útržku – pre štýlový vzhľad  
a komfort

•  Optimálna veľkosť utierky (19,5 x 25 cm) – pohodlie pre úžívateľa, 
kontrolovaná spotreba a úspora nákladov pre vás
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Pohodlie 
Jednoduché používanie, dokonalosť 
v každom detaile

nextTurn™ zásobník na toaletný papier – kompaktný kotúč

•  Zásobník s priestorom pre dva kotúče – vždy rezervný kotúč = vždy 
dostatok papiera a menej časté doplňovanie

•  Priehľadné okienko = jednoduché zistenie stavu náplne, šetrí čas

•  Robustný, uzavretý zásobník – hygienické riešenie; odolný proti 
vandalizmu a ohňu

nextTurn™ 
zásobník na toaletný papier  
– kompaktný kotúč
modrý

nextTurn™ 
zásobník na toaletný papier 
– kompaktný kotúč (vertikálny)
nerez oceľ

nextTurn™ 
zásobník na toaletný papier  
– kompaktný kotúč (vertikálny)
modrý

nextTurn™ 
toaletný papier
kompaktný kotúč

nextTurn™ toaletný papier – kompaktný kotúč

•  Systém bezdutinkových kotúčov – menej odpadu, maximálny návin 
papiera

•  Veľmi pevne navinutý papier – trikrát až štyrikrát viac metrov ako  
u bežných konvenčných kotúčov; ušetrí až 65% miesta v sklade
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Zásobník na penové mydlo

•  Moderný dizajn – perfektná kombinácia s nextTurn zásobníkom  
na papierové utierky v kotúči

•  Plná dlaň mydla na jedno stlačenie – pre precízne umytie a čistotu 
vašich rúk

Penové mydlo

•  Jemné mydlo s príjemnou parfemáciou, čistí vaše ruky s maximálnou 
starostlivosťou, príjemné pre užívateľov aj obsluhujúci personál – ľahko 
sa doplňuje, nezanecháva stopy na umývadle po použití

•  Každá náplň s vlastnou pumpičkou – zakaždým 100% hygienická nová 
náplň bez rizika krížovej kontaminácie a prenosu baktérií na užívateľa

Zásobník 
na penové mydlo 
modrý

Penové mydlo
obsah 800 ml

Zásobník 
na penové mydlo 
nerez oceľ
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Vaše náklady pod kontrolou
Získajte viac, spotrebujte menej

Všetci môžeme ušetriť. Je ale možné 
šetriť a pritom nerobiť žiadne kompromisy 
týkajúce sa kvality? Táto otázka bola pre 
nás v Lotus Professional® vždy výzvou. 
Výsledok? Rad inovatívnych a úsporných 
hygienických zásobníkov, ktoré vám 
ponúkajú viac a vy spotrebúvate menej.

SmartOne®: premyslený a ekonomický 
Luxusný toaletný papier dávkovaný zo zásobníkov po útržkoch. 
Veľký formát útržku pre plnú spokojnosť a pohodlie užívateľov. 
Pre vás to znamená menšiu spotrebu papiera a menej doplňovania. 
To je SmartOne® systém.
Európske prieskumy dokazujú, že pri použití systému SmartOne 
dochádza až ku 40%* úspore oproti tradičným Jumbo kotúčom 
toaletného papiera. V kombinácii s vysokou kapacitou zásobníka 
to tiež znamená, že ušetríte až 30% času spojeného s doplňovaním.

*  Štatistické údaje z prieskumu uskutočneného v európskych krajinách na 7 729 užívateľoch.  
Porovnanie štandardný Lotus Professional Maxi Jumbo kotúč vs. SmartOne Mini Double systém. 
Úspora bola kalkulovaná v m2. 
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Mydlo v spreji: trvalo udržateľné riešenie 
s maximálnou úsporou
Systém nášho mydla v spreji vám umožní definitívne zabudnúť na 
všetky škvrny od mydla na zásobníku, na umývadle a jeho okolí. 
Zásobník na sprejové mydlo s veľmi úsporným dávkovaním pokryje 
vašu dlaň veľmi jemnými kvapôčkami mydla, ktoré sa potom 
ľahko roztierajú a efektívne odstránia nečistoty z vašich rúk. Tento 
hygienický systém je rovnako účinný ako klasické mydlo, zároveň 
však vysoko efektívny a úsporný – až o 60% menej spotrebovaného 
mydla v porovnaní s klasickými systémami! 

Reflex®: čistota a úspora
S našim systémom papierových utierok Reflex hravo splníte každú 
úlohu spojenú s utieraním vo vašom podniku, kancelárii alebo 
inštitúcii. Praktický Reflex zásobník vydáva utierky po jednotlivých 
útržkoch: ľahko, hygienicky a predovšetkým úsporne. Dávkovanie po 
jednotlivých útržkoch znamená, že vo veľmi krátkom čase môžete 
dosiahnuť úspory spotreby papiera až o 37%**. A naviac – budete 
menej často doplňovať spotrebný materiál.
Zvoľte napr. bezdutinkové kotúče Reflex Comet a znížte množstvo 
vzniknutého odpadu na minimum!

**  Štatistika z interného výskumu uskutočneného v priebehu 4 týždňov. 
Štandardný Lotus Professional® kotúč so stredovým odvíjaním 157 m vs. Reflex® Midi 157 m.  
Reflex® Midi vydrží o 37% dlhšie ako štandardný kotúč so stredovým odvíjaním Lotus Professional ®.
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Vaše náklady pod kontrolou
Ušetrite na spotrebe, nešetrite na kvalite

SmartOne® zásobník na toaletný papier

•  Luxusný toaletný papier dávkovaný po útržkoch – nižšia spotreba 
papiera, menej časté doplňovanie

•  Kompaktný zásobník s vysokou kapacitou – menej manipulácie  
a doplňovania spotrebného materiálu

•  Uzavretý zásobník – žiadna kontaminácia obsahu

• Veľmi silný materiál zásobníka – odolný proti ohňu a vandalizmu

•  Perfektný pre vysoko frekventované miesta – ideálny pre prostredia ako 
napr. verejná doprava, školstvo, zdravotníctvo, reštaurácie a kaviarne

SmartOne® 
zásobník na toaletný 
papier
modrý

SmartOne® Mini Double 
zásobník na toaletný papier 
(dva kotúče)
modrý

SmartOne® Mini 
zásobník na toaletný 
papier
modrý

SmartOne® 
toaletný papier

SmartOne® toaletný papier

•  2–vrstvový, veľmi jemný toaletný papier s výbornou absorpciou

•  Veľké útržky – optimálny komfort a nižšia spotreba

SmartOne® 
zásobník na toaletný 
papier
nerez oceľ
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Reflex® zásobník na papierové utierky

•  Dávkuje utierky po jednotlivých útržkoch – hygienické, jednoduché  
a úsporné

•  Jednoduché doplňovanie – priehľadným okienkom kontrolujete stav 
náplne – šetrí váš čas

•  Reflex® prenosný zásobník pomáha znižovať spotrebu i v prípade,  
že potrebujete mať svoje papierové utierky stále po ruke

Zásobník na mydlo v spreji

•  Veľmi hygienický, efektívny a maximálne úsporný systém dávkujúci 
mydlo v jemnom spreji priamo na vašu dlaň

•  Uzavretý systém s pumpičkou = žiadne odkvapkávanie mydla zo 
zásobníka

•  Zásobník vhodný do každého interiéru – odolný a silný biely plast

Reflex® 
zásobník na midi kotúč

Reflex® 
zásobník na mini kotúč

Zásobník na mydlo 
v spreji

Mydlo v spreji
obsah 800 ml

Mydlo v spreji

•  3 200 dávok v jednej náplni – to je zníženie spotreby mydla o 60%!

•  K dispozícii rôzne druhy mydla

•  Priaznivé k životnému prostrediu – až 90% zložiek mydla je biologický 
odbúrateľných

Reflex® papierové utierky

• Certifikované pre styk s potravinami

•  K dispozícii v rôznych kvalitách – od základných jednovrstvových  
až po silné a extra absorbujúce dvojvrstvové utierky

Reflex® 
prenosný zásobník

Reflex® 
papierové utierky midi kotúč
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Hygiena

Papierové utierky v kotúči enMotion (bezdotykový systém)
NOVÉ Ecolabel

471040 K90000 enMotion zásobník na papierové utierky v kotúči – plast – – 41,9x37,6x24,9 1x1 8x4 4 4
471020 403099 enMotion zásobník na papierové utierky v kotúči vodeodolný – plast – – 41,9x37,6x24,9  1x1 6x7 4 4
471174 K90225 enMotion papierové utierky v kotúči 24,7 cm 2 recykel 143 715 24,7x20 1x6 4x8 4 4 4 4
471187 590224 enMotion papierové utierky v kotúči 24,7 cm 2 recykel 143 715 24,7x20 1x6 4x8 4 4 4

Papierové utierky v kotúči enMotion Impulse (bezdotykový systém)
NOVÉ Ecolabel

471007 291000 enMotion Impulse zásobník na papierové utierky v kotúči – plast – – 33,3x33,6x24,1 1x1 8x5 4 4
471161 403171 enMotion papierové utierky v kotúči 19,5 cm 2 recykel 143 572 19,5x25 1x6 4x10 4 4   4 4

Papierové utierky v kotúči enMotion – zabudovateľné riešenie (bezdotykový systém)
NOVÉ Ecolabel

471014 402996 enMotion zabudovateľný zásobník na papierové utierky v kotúči – nerez oceľ – – 41,7x33,8x21 1x1 4x8 4 4
471161 403171 enMotion papierové utierky v kotúči 19,5 cm 2 recykel 143 572 19,5x25 1x6 4x10 4 4 4 4
471018 402999 enMotion stena a odpadkový kôš – nerez oceľ – – 142,2x43,7x19,7 1x1 2x9 4 4
471016 402997 enMotion rám pre umiestnenie na stenu – nerez oceľ – – 43,2x34x11 1x1 4x8 4 4
471017 402998 enMotion AC súprava na zapojenie do siete – plast – – – 1x1 500x6 4 4

Toaletní papír nextTurn compact
NOVÉ Ecolabel

472056 502225 nextTurn zásobník na toaletný papier – kompaktný kotúč – plast – – 20x33,5x14,5 1x1 11x14 4 4
472033 404471 nextTurn zásobník na toaletný papier – kompaktný kotúč (vertikálny) – plast – – 34x15,4x17,5 1x1 24x5 4 4
472019 294015 nextTurn zásobník na toaletný papier – kompaktný kotúč (vertikálny) – nerez oceľ – – 32x15x15 1x1 10x8 4 4
472136 502081 nextTurn toaletný papier – kompaktný kotúč 2 recykel 112,5 900 12,5x9,5 1x36 3x11 4 4 4 4

Papierové utierky v kotúči nextTurn
NOVÉ Ecolabel

471050 589000 nextTurn zásobník na papierové utierky v kotúči – plast – – 42,4x30,2 x21,9 1x1 50 4 4
471184 589229 nextTurn papierové utierky v kotúči 19,5 cm 2 recykel 160 640 19,5x25 1x6 4x11 4 4 4 4
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Papierové utierky v kotúči enMotion (bezdotykový systém)
NOVÉ Ecolabel

471040 K90000 enMotion zásobník na papierové utierky v kotúči – plast – – 41,9x37,6x24,9 1x1 8x4 4 4
471020 403099 enMotion zásobník na papierové utierky v kotúči vodeodolný – plast – – 41,9x37,6x24,9  1x1 6x7 4 4
471174 K90225 enMotion papierové utierky v kotúči 24,7 cm 2 recykel 143 715 24,7x20 1x6 4x8 4 4 4 4
471187 590224 enMotion papierové utierky v kotúči 24,7 cm 2 recykel 143 715 24,7x20 1x6 4x8 4 4 4

Papierové utierky v kotúči enMotion Impulse (bezdotykový systém)
NOVÉ Ecolabel

471007 291000 enMotion Impulse zásobník na papierové utierky v kotúči – plast – – 33,3x33,6x24,1 1x1 8x5 4 4
471161 403171 enMotion papierové utierky v kotúči 19,5 cm 2 recykel 143 572 19,5x25 1x6 4x10 4 4   4 4

Papierové utierky v kotúči enMotion – zabudovateľné riešenie (bezdotykový systém)
NOVÉ Ecolabel

471014 402996 enMotion zabudovateľný zásobník na papierové utierky v kotúči – nerez oceľ – – 41,7x33,8x21 1x1 4x8 4 4
471161 403171 enMotion papierové utierky v kotúči 19,5 cm 2 recykel 143 572 19,5x25 1x6 4x10 4 4 4 4
471018 402999 enMotion stena a odpadkový kôš – nerez oceľ – – 142,2x43,7x19,7 1x1 2x9 4 4
471016 402997 enMotion rám pre umiestnenie na stenu – nerez oceľ – – 43,2x34x11 1x1 4x8 4 4
471017 402998 enMotion AC súprava na zapojenie do siete – plast – – – 1x1 500x6 4 4

Toaletní papír nextTurn compact
NOVÉ Ecolabel

472056 502225 nextTurn zásobník na toaletný papier – kompaktný kotúč – plast – – 20x33,5x14,5 1x1 11x14 4 4
472033 404471 nextTurn zásobník na toaletný papier – kompaktný kotúč (vertikálny) – plast – – 34x15,4x17,5 1x1 24x5 4 4
472019 294015 nextTurn zásobník na toaletný papier – kompaktný kotúč (vertikálny) – nerez oceľ – – 32x15x15 1x1 10x8 4 4
472136 502081 nextTurn toaletný papier – kompaktný kotúč 2 recykel 112,5 900 12,5x9,5 1x36 3x11 4 4 4 4

Papierové utierky v kotúči nextTurn
NOVÉ Ecolabel

471050 589000 nextTurn zásobník na papierové utierky v kotúči – plast – – 42,4x30,2 x21,9 1x1 50 4 4
471184 589229 nextTurn papierové utierky v kotúči 19,5 cm 2 recykel 160 640 19,5x25 1x6 4x11 4 4 4 4
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Hygiena & Priemysel

Toaletný papier SmartOne
NOVÉ Ecolabel

472024 294020 SmartOne zásobník na toaletný papier – plast – – 27x27x17 1x1 16x8 4 4
472054 294030 SmartOne zásobník na toaletný papier – nerez oceľ – – 27x27x17 1x1 14x6 4 4
472025 294022 SmartOne zásobník na toaletný papier – Mini – plast – – 22,5x22,5x18 1x1 21x9 4 4
472027 294024 SmartOne zásobník na toaletný papier – Mini Double (dva kotúče) – plast – – 23x40x18 1x1 12x9 4 4
472115 297493 SmartOne toaletný papier 2 recykel 207 1150 18x13,4 1x6 16x4 4 4 4 4
472114 297492 SmartOne toaletný papier – Mini 2 recykel 111,6 620 18x13,4 1x12 6x8 4 4 4 4

Penové mydlo enMotion (bezdotykový systém)
NOVÉ Ecolabel

470213 403589 enMotion zásobník na penové mydlo (1000 ml) – plast – – 27,5x16,8x9,5 1x1 36x5 4 4  
470033 404389 enMotion penové mydlo extra jemné 1000 ml jemné a neparfémované – ± 2500 dávek 25x20x5,5 1x4 15x6 4 4
470034 404390 enMotion penové mydlo zvlhčujúce 1000 ml luxusná parfemácia – ± 2500 dávek 25x20x5,5 1x4 15x6 4 4

Penové mydlo
NOVÉ Ecolabel

470210 401795 Zásobník na penové mydlo (800 ml) – plast – – 26x13x12 1x1 60x7 4 4
470205 294018 Zásobník na penové mydlo (800 ml) – nerez oceľ – – 27x10x13 1x1 30x9 4 4
470022 401796 Penové mydlo luxusné 800 ml jemná parfemácia – ± 2250 dávek 21x11x5,5 1x6 26x7 4 4

Mydlo v spreji
NOVÉ Ecolabel

470215 E02230 Zásobník na mydlo v spreji (800 ml) – plast – – 30,5x10,5x10,5 1x1 96x6 4 4
470037 J95816 Mydlo v spreji luxusné 800ml jemná parfemácia – ± 3200 dávek 17,5x8x8 1x6 26x7 4 4
470041 J95846 Mydlo v spreji – extra čistota 800ml bez farbív, s jemnou parfemáciou – ± 3200 dávek 17,5x8x8 1x6 26x7 4 4

Papierové utierky Reflex (dávkovanie po útržkoch)
NOVÉ Ecolabel

473137 E02239 Reflex zásobník na mini kotúče – plast – – 30x19x21 1x1 20x7 4 4
473133 E02237 Reflex zásobník na midi kotúče – plast – – 30x25x26 1x1 10x8 4 4
473126 502202 Reflex prenosný zásobník – štartovací balíček 2 plast 150 450 28x22x22 1x1 15x9 4 4 4
473246 401095 Reflex papierové utierky mini kotúče 1 recykel 120 343 35x19,8 473137 (E02239) 1x12 4x10 4 4 4 4
473242 401094 Reflex papierové utierky midi kotúče 1 recykel 300 857 35x19,8 473133 (E02237) 1x6 4x10 4 4 4 4
473474 578843 Reflex papierové utierky mini kotúče 2 recykel 67 200 33,5x19,4 473137 (E02239) 1x9 6x5 4 4 4 4
473468 578500 Reflex Comet papierové utierky midi kotúče 2 recykel 150 450 33,5x19,4 473133 (E02237) 1x6 4x6 4 4 4 4
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Toaletný papier SmartOne
NOVÉ Ecolabel

472024 294020 SmartOne zásobník na toaletný papier – plast – – 27x27x17 1x1 16x8 4 4
472054 294030 SmartOne zásobník na toaletný papier – nerez oceľ – – 27x27x17 1x1 14x6 4 4
472025 294022 SmartOne zásobník na toaletný papier – Mini – plast – – 22,5x22,5x18 1x1 21x9 4 4
472027 294024 SmartOne zásobník na toaletný papier – Mini Double (dva kotúče) – plast – – 23x40x18 1x1 12x9 4 4
472115 297493 SmartOne toaletný papier 2 recykel 207 1150 18x13,4 1x6 16x4 4 4 4 4
472114 297492 SmartOne toaletný papier – Mini 2 recykel 111,6 620 18x13,4 1x12 6x8 4 4 4 4

Penové mydlo enMotion (bezdotykový systém)
NOVÉ Ecolabel

470213 403589 enMotion zásobník na penové mydlo (1000 ml) – plast – – 27,5x16,8x9,5 1x1 36x5 4 4  
470033 404389 enMotion penové mydlo extra jemné 1000 ml jemné a neparfémované – ± 2500 dávek 25x20x5,5 1x4 15x6 4 4
470034 404390 enMotion penové mydlo zvlhčujúce 1000 ml luxusná parfemácia – ± 2500 dávek 25x20x5,5 1x4 15x6 4 4

Penové mydlo
NOVÉ Ecolabel

470210 401795 Zásobník na penové mydlo (800 ml) – plast – – 26x13x12 1x1 60x7 4 4
470205 294018 Zásobník na penové mydlo (800 ml) – nerez oceľ – – 27x10x13 1x1 30x9 4 4
470022 401796 Penové mydlo luxusné 800 ml jemná parfemácia – ± 2250 dávek 21x11x5,5 1x6 26x7 4 4

Mydlo v spreji
NOVÉ Ecolabel

470215 E02230 Zásobník na mydlo v spreji (800 ml) – plast – – 30,5x10,5x10,5 1x1 96x6 4 4
470037 J95816 Mydlo v spreji luxusné 800ml jemná parfemácia – ± 3200 dávek 17,5x8x8 1x6 26x7 4 4
470041 J95846 Mydlo v spreji – extra čistota 800ml bez farbív, s jemnou parfemáciou – ± 3200 dávek 17,5x8x8 1x6 26x7 4 4

Papierové utierky Reflex (dávkovanie po útržkoch)
NOVÉ Ecolabel

473137 E02239 Reflex zásobník na mini kotúče – plast – – 30x19x21 1x1 20x7 4 4
473133 E02237 Reflex zásobník na midi kotúče – plast – – 30x25x26 1x1 10x8 4 4
473126 502202 Reflex prenosný zásobník – štartovací balíček 2 plast 150 450 28x22x22 1x1 15x9 4 4 4
473246 401095 Reflex papierové utierky mini kotúče 1 recykel 120 343 35x19,8 473137 (E02239) 1x12 4x10 4 4 4 4
473242 401094 Reflex papierové utierky midi kotúče 1 recykel 300 857 35x19,8 473133 (E02237) 1x6 4x10 4 4 4 4
473474 578843 Reflex papierové utierky mini kotúče 2 recykel 67 200 33,5x19,4 473137 (E02239) 1x9 6x5 4 4 4 4
473468 578500 Reflex Comet papierové utierky midi kotúče 2 recykel 150 450 33,5x19,4 473133 (E02237) 1x6 4x6 4 4 4 4
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SCA HYGIENE PRODUCTS SLOVAKIA, s. r. o.  
Away From Home Professional Hygiene Europe
049 12 Gemerská Hôrka
Tel.: (+421) 587 860 212
Fax: (+421) 587 860 333
IČ: 36590941 / DIČ: SK2021976946
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, 
oddiel: Sro, vložka č.: 16322/V. 

 
www.lotusprofessional.eu

Lotus Professional®
Špecialista na dekoráciu stolov a hygienu
Značka Lotus Professional® ponúka komplexný sortiment systémov osobnej hygieny 
a jednorazových papierových produktov pre toalety, umyvárne, pracoviská a stravovacie zariadenia. 
Načúvame potrebám našich zákazníkov a prinášame nové a inovatívne riešenia.

Viac informácií?  
Ak potrebujete viac informácií 
o našich produktoch alebo 
akúkoľvek radu, kontaktujte prosím 
svojho distribútora a dodávateľa 
výrobkov Lotus Professional®, 
spojte sa s našim zákazníckym 
servisom alebo navštívte 
www.lotusprofessional.eu

O spoločnosti SCA
Lotus Professional® je značkou spoločnosti 
SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget. 
Skupina SCA je globálnou spoločnosťou 
pôsobiacou v oblasti hygieny a lesníctva. 
Vyrábame a dodávame produkty osobnej 
hygieny a starostlivosti, papierové výrobky 
a výrobky z dreva. Pôsobíme vo viac 
ako 100 krajinách sveta. V portfóliu SCA 
nájdete mnoho známych obchodných 
označení, vrátane globálnych značiek 
TENA a Tork. Ročný obrat SCA dosiahol 
v roku 2012 85 miliárd SEK (cca 9,8 
miliardy EUR). Skupina SCA zamestnáva 
približne 37 000 ľudí.

Pre viac informácií o SCA, hygiene a trvalo 
udržateľnom rozvoji, navštívte prosím
www.sca.com.

O trvalo udržateľnom rozvoji
SCA dlhodobo ponúka a uskutočňuje 
trvalo udržateľné riešenia s maximálnou 
pridanou hodnotou. Pri čerpaní zdrojov, 
výrobe i vývoji produktov využívame 
maximálne bezpečné, efektívne 
a k životnému prostrediu ohľaduplné 
metódy. V poslednom období boli tieto 
snahy SCA ocenené, mimo iné v rámci 
indexu Dow Jones Sustainability 2012 
– 2013, WWF indexu papierenských 
spoločností 2011 a Etisphere inštitútu 
– indexu Najetickejšie jednajúcich 
spoločností sveta 2012.
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