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Mycie ciała
Asortyment Abena do mycia ciała został opracowany w ścisłej współpracy z końcowymi 
użytkownikami, pracownikami opieki oraz z naszymi specjalistycznymi pielęgniarkami. Gama 
produktów jest oparta na  potrzebach poszczególnych grup klientów i obejmuje wszystkie 
rozwiązania dla utrzymania higieny, od lekkiego mycia po mycie całego ciała. 

Asortyment do mycia ciała oferuje 5 grup produktowych.

 Rękawice do mycia z 4 różnych materiałów: molton, airlaid, airlaid z folią PE oraz nonwoven.  

 Chusteczki z 2 różnych materiałów: bibułka oraz  airlaid. 
 
 Chusteczki nawilżane łącznie z chusteczkami nawilżanymi do podgrzewania 

 Czepki do mycia włosów
 
 Produkty specjalne łącznie z ręcznikami airlaid oraz podajnikami.
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Domek konceptów Abena
Domek konceptów Abena  jest podstawą naszej koncepcji biz-
nesowej.  Oferujemy szeroką gamę inter-operacyjnych produk-
tów, które połączone razem oferują łatwe i opłacalne 
rozwiązanie "one-stop shopping" dla klientów 
branżowych. Razem z konceptami Abena dla 
inkontynencji, ochrony łóżka, odzieży ochro-
nnej, pielęgnacji ciała oraz opatrun-kami, 
koncept mycia ciała oferuje wszech-
stronne rozwiązanie "one-stop shop-
ping" dla instytucji ochrony zdrowia, 
takich jak: szpitale, domy opieki 
oraz kliniki. 

Kiedy nasi klienci zdecydowali 
się dodać nowe produkty Abeny 
do swojej oferty, już znali nasze 
usługi. Dlatego nie musieli martwić 
się o regulacje, dokumentację, cer-
tyfikaty, wyniki badań, wpływ na 
środowisko. W zamian nasi klienci 
mogli skupić się na dodaniu dodatkowej 
wartości do swoich firm. Największym 
atutem Abeny jest specjalistyczna wiedza 
o produkcie.
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Mycie ciała
Abena i środowisko

 ¡ Asortyment mycie ciała jest opracowany, aby mieć  
minimalny wpływ na środowisko 

 ¡ Kilka z produktów Abena do mycia ciała są sklasyfikowane przez 
 ¡ Skandynawski Znak Ekologiczny jako produkty zielone o niskim  

wpływie na środowisko  

 ¡ Zoptymalizowane pakowanie oraz logistyka są  
gwarancją niskiej emisji odpadów oraz CO2 

 ¡ Papier oraz tworzywa sztuczne stosowane w produkcji  
oraz opakowania mogą być poddawane recyklingowi  

 ¡ Abena posiada certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 

 ¡ Abena wspiera United Nations Global Compact w obszarach  
praw człowieka, pracy, środowiska oraz zapobiegania korupcji. 

C E R T I F I C AT I O N

Właściwy produkt –
właściwa cena
Abena jest źródłem własnego zaopatrzenia tworząc 
szeroką gamę produktów od wiodących producentów, 
takich jak: Chiny, Wietnam, USA itd. Nasi pracowni-
cy egzekwują ścisłe procedury wysokiej jakości na 
miejscu od lokalnie wybranych producentów. Abena 
zobowiązała się do zapewnienia właściwych produk-
tów dla naszych klientów we właściwej cenie. 

Unikalne punkty sprzedaży dla naszego 
asortymentu do mycia ciała 

 ¡ Gotowe do łatwego użycia
 ¡ "One-stop shopping"
 ¡ Łatwa utylizacja, bez potrzeby prania
 ¡ Kilka poziomów chłonności
 ¡ Pokrywa wszystkie potrzeby dla mycia ciała
 ¡ Bardzo trwałe – redukcja ogólnych kosztów
 ¡ Inteligentne pakowanie
 ¡ Higieniczna konstrukcja i logistyka
 ¡ Kolorowy kod oznaczający jakość
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 Rękawice do mycia nonwoven

Produkt Rozmiar (cm) PakowanieNr Kat. Materiał

491913 Rękawice do mycia 16x23 50/1000Nonwoven 

 Rękawice do mycia airlaid

Produkt Rozmiar (cm) PakowanieNr Kat. Materiał

491911 Rękawice do mycia 16x23 50/1000Airlaid

 Rękawice do mycia molton

Produkt Rozmiar (cm) PakowanieNr Kat. Materiał

491912 Rękawice do mycia 16x23 50/1000Molton 

491914 Rękawice do mycia 16x23 50/1000Airlaid, PE

Rękawice do mycia

Rękawice do mycia są dostępne w 4 różnych materiałach: molton, airlaid, airlaid 
z folią PE oraz nonwoven.

  Rękawice do mycia z moltonu mają tekstylopodobną powierzchnię oraz są 
 bardzo miękkie.

 Rękawice do mycia z airlaid mają bardzo dobrą chłonność oraz nadają 
 uczucie miękkości. 
 Mogą być bez lub z warstwą PE wewnątrz rękawic powodując większą 
 wytrzymałość.

 Rękawice do mycia z nonwoven są cienkie i mają dobry kontakt z 
 ciałem podczas mycia. 
 

Chusteczki
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 Chusteczki airlaid

Produkt Rozmiar (cm) PakowanieNr Kat. Materiał

246006 Rozłożone 17x20 250/2500Airlaid
4923 Poprzecznie złożone w "Z" 20x20 100/1500Airlaid
246004 Rozłożone 20x26 150/1200Airlaid
246005 Złożone w "C" 20x26 125/1000Airlaid
4924 Poprzecznie złożone w "Z" 20x30 100/1500Airlaid
4926 Poprzecznie złożone w "Z" 29x38 50/600Airlaid

 Chusteczki papierowe, bibułka

Produkt
Pasujący       
podajnik PakowanieNr Kat. Rozmiar (cm)Materiał

246050 Rozłożone 2640, 2645 125/250019x193-warstwy
246051 Rozłożone 2640, 2645 1500/150019x193-warstwy
246060 Rozłożone 2640, 2645 1000/100019x196-warstw
246062 Złożone w "C" 2561 125/100019x256-warstw
246061 Rozłożone 200/120019x266-warstw
4936 Złożone w 1/2 75/90019x269-warstw

Rękawice do mycia Chusteczki
Chusteczki są dostępne w dwóch różnych materiałach: papier oraz airlaid.

   Chusteczki papierowe mogą być stosowane do wielu czynności, mają dobrą 
 absorbcję, są również przyjazne dla środowiska.

   Chusteczki airlaid mogą być stosowane do wielu czynności, dobrze wchłaniają
 oraz są bardzo miękkie dla ciała. 
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 Chusteczki nawilżane do podgrzewania

Produkt Rozmiar (cm) PakowanieNr Kat. Perfumowane

491915 8 pcs./opak. 20x22 14/84Nie

 Czepek do mycia włosów

Produkt Rozmiar (cm Ø) PakowanieNr Kat. Perfumowany

491917 Czepek z odżywką 32 1/30Nie

491916 4 pcs./opak. 20x22 24/144Nie

 Chusteczki nawilżane

Produkt Wkład PakowanieNr Kat. Rozmiar (cm)Perfumowane

6595 80 pcs./opak. 1/1220x27Nie
6597 80 pcs./pudełko 6598 1/1218x20Nie
6598 80 pcs./wkład 1/1218x20Nie

Chusteczki nawilżane

Nawilżane chusteczki są podzielone na dwie grupy produktów: 
Chusteczki nawilżane oraz chusteczki nawilżane do podgrzewania.

 ¡ Do różnych czynności, przyjazne dla ciała
 ¡ Do stosowania bez użycia wody

Produkty specjalne
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 Podajnik

Materiał
Rozmiar (cm) 
dł./szer./wys. PakowanieNr Kat. Kolor

2561 Plastik 30x13x30 1/1Przezroczysty

 Podajnik

Materiał
Rozmiar (cm) 
dł./szer./wys. PakowanieNr Kat. Kolor

2640 Metal powlekany plastikiem 23x13,5x23 1/10Biały

 Ręcznik, airlaid

Produkt Rozmiar (cm) PakowanieNr Kat. Materiał

246011 Ręcznik 80x140 100/1001-warstwa

2645 Metal powlekany plastikiem 23x23x30 1/16Biały

246010 Ręcznik 27x60 400/4001-warstwa

Chusteczki nawilżane

Nawilżane chusteczki są podzielone na dwie grupy produktów: 
Chusteczki nawilżane oraz chusteczki nawilżane do podgrzewania.

 ¡ Do różnych czynności, przyjazne dla ciała
 ¡ Do stosowania bez użycia wody

Produkty specjalne



8

Overskrift

Abena Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów, tel. 91 419 43 20, fax. 91 419 43 44
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