
Citlivý přístup k životnímu prostředí  
v každé vývojové fázi výrobku

Snažíme se používat méně světových zdrojů, aby jich bylo 
ponecháno více pro budoucnost.
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Návrh výrobků
Navrhujeme výrobky tak, abychom omezovali spotřebu v 

průběhu celého životního cyklu výrobku.

Použití
Cílem našich vysoce účinných výrobků a systémů je napomoci 

zákazníkům omezit jejich spotřebu.
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Výroba
Investujeme do nových technologií, abychom snížili spotřebu 

přírodních zdrojů a odpadu z výroby.
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Doprava
Neustále se snažíme vyvíjet efektivnější způsoby balení 

našich výrobků, manipulace s nimi a jejich dopravy, abychom 
omezili vliv jejich distribuce na životní prostředí.

Likvidace
Inovační výrobky v kombinaci se spolehlivým dávkováním 

znamenají, že můžete snížit množství, které je použito, 
vyplýtváno a vyhozeno.
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Suroviny
Prosazujeme odpovědné zajišťování zdrojů surovin a trvalou 

udržitelnost vlákna, které používáme.
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www.kimberly-clark.com/aboutus/sustainability

Šetřme dnes
Respektujme zítřek



1. Ocenění North American Frost and Sullivan Award za inovaci výrobků v roce 2008. 2. Údaje Kimberly-Clark za Evropu. 3. Údaje KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* za Evropu. 4. Údaje Kimberly-Clark za celý svět. 5. Ručníky v roli SCOTT® 6667 a 6668.  
® a * jsou ochranné známky společnosti Kimberly-Clark Worldwide, Inc. © 2008 KCWW. Kód publikace: 4507
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Použití
•  Ručníky SCOTT® Xtra omezují množství vlákna 

potřebného pro sušení rukou a snižují množství 
odpadního „suchého“ vlákna vyhozeného do koše o 
28%.

•  Ve srovnání s klasickým tekutým mýdlem umožňuje 
naše nové pěnové mýdlo dvakrát vyšší počet umytí 
rukou na jeden litr.

•  Utěrky WYPALL* L mají dvojnásobnou savost ve 
srovnání s jinými lehkými krepovými utěrkami. 
Znamená to, že pro stejný účel jich spotřebujete 
o 15 % méně.
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Výroba
•  V roce 2008 jsme ušetřili 1,3 milionů m3  vody, což 

odpovídá  520 Olympijským plaveckým bazénům.4

•  Naše evropské závody jsou certifikovány podle ISO 
14001 a FSC.

•  Vytápění našeho závodu v Koblenci v Německu je 
zajištěno recyklací odpadního tepla, které závod vytváří.

•  V roce 2008 jsme snížili množství odpadu, který 
končí na skládkách, o 1,2 tun - což odpovídá 
odpadu vytvořenému 2,3 miliony Evropanů za 
rok..4
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Doprava
•  SCOTT® ručníky v roli jsou stlačeny, proto jich lze do 

kartonu uložit o 50% více, naložit více kartonů na naše 
kamiony a vyslat na silnici méně nákladních aut. 

•  Inovativní design obalu znamená, že ve srovnání se 
standardním počtem 1000kusů, můžeme do každé 
krabice zabalit 2000kusů KLEENGUARD* G10 Arkticky 
modrých rukavic. Výsledkem je, že se až o 50 % sníží 
počet dodávek, které potřebujete.

•  Díky tomu, že jsme rekonstruovali železnici k 
naší továrně v Koblenz v Německu, jsme ze silnic 
stáhli 2 500 kamionů.
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Suroviny
•  Snažíme se zajistit, aby naše suroviny pocházely z 

trvale udržitelných zdrojů a byly používány odpovědně:

  -  100 % našich dodavatelů čisté celulózy je 
certifikováno, 2

  -  80% je průměrný obsah recyklovaných vláken v našich 
výrobcích z papíru3

•  Jsme členem organizace FSC International a podílíme 
se tedy na hodnotícím procesu tvorby nových 
standardů a postupů FSC.

•  Naše tkanina Airflex* s unikátní technologií 
UCTAD snižuje ve srovnání se standardní 
tkaninou spotřebu vlákna o 15 %.
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Likvidace
•  Naše dávkovače s kontrolou spotřeby na ručníky v roli 

v kombinaci s utěrkami WYPALL* L20 vám pomohou 
ušetřit až 20% výrobku díky individuálnímu dávkování 
po jednom ručníku, čímž se snižuje množství odpadu, 
který musíte likvidovat.

•  Průmyslové utěrky WYPALL* X váží pětkrát méně než 
standardní hadry a pomáhají tak snižovat náklady a 
množství odpadu vyváženého na skládku.

•  Náš systém skládaného toaletního papíru šetří 
až 40% výrobku ve srovnání s toaletním papírem 
ve velkých rolích, proto je nižší spotřeba, 
plýtvání i množství odpadu.
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Návrh výrobků
•  Náš program “Design pro životní prostředí”přináší 

trvalé inovace od fáze návrhu až po likvidaci

•  Naše nitrilové rukavice KIMTECH* PURE G3 & G5 
STERLING  pro čisté prostory získaly cenu pro 
inovační výrobky za obal i snížení odpadu.1

Vedoucí společnost v oblasti trvalé udržitelnosti 
Ceníme si společenské odpovědnosti firem (CSR), tj. zohledňování ekologických, společenských a ekonomických hledisek při každodenních 
obchodních rozhodnutích.

Společnost Kimberly-Clark je již čtvrtým rokem hodnocena 
jako č. 1 v kategorii osobních výrobků podle světového indexu 
Dow Jones Sustainability, který určuje vedoucí společnosti v 
jednotlivých sektorech se zaměřením na ekologii. Pro zařazení 
do tohoto žebříčku se kvalifikuje pouze 10 % z 2 500 největších 
společností na celém světě. 

Od roku 2001 společnost Kimberly-Clark poskytla více než 3,8 
milionů eur organizaci UNICEF a zajistila tak životní potřeby, 
zdravotní péči, vzdělání a výuku dovedností pro více než 350 
000 dětí ve 24 zemích.
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