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Dystrybutor

SOFIDEL
Endless Care, Innovative Life.

Sofidel, jako grupa zintegrowanych zakładów papierniczych, zajmuje drugie 
miejsce w Europie pod względem wielkości oraz szóstą pozycję w 
klasyfikacji światowej pod względem zdolności produkcyjnej.
Osiąga skonsolidowany obrót w wysokości 1,511 miliardów Euro, zatrudnia 
ponad 4800 pracowników i prowadzi działalność w 13 krajach.
Firma zdobył pozycję lidera w kanale konsumenckim, sprzedając produkty 
pod markami Regina, Softis, Le Trèfle, Sopalin, Yumy, Soft&Easy, Volare, 
Onda i Nicky.
Na rynku produktów profesjonalnych obecna jest poprzez marki Papernet 
„Sustainable Hygiene”, Heavenly Choice, Heavenly Soft i Confidence.

POTENCJALNI ODBIORCY.

Obiekty użyteczności 
publicznej
(hotele, restauracje, 
kempingi, biura) które 
miewają problemy z 
kanalizacją oraz borykają 
się z nieprzyjemnymi 
zapachami.

Miejsca o dużym 
przepływie 
użytkowników
(stadiony, kina, teatry, sale 
koncertowe, wystawy) 
również w tych miejscach 
Bio Tech pomaga uniknąć 
problemów związanych z 
kanalizacją

Obiekty niepodłączone do 
kanalizacji miejskiej 
(prywatne domy lub 
ośrodki wczasowe), 
wyposażone w systemy 
przechowywania ścieków 
(szambo). W tym wypadku 
Bio Tech jest w stanie 
zmniejszyć koszty 
serwisowania i 
oczyszczania ścieków 
nawet do 40%.

MUSEUMMUSEUM
CAMPING
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IM CZĘŚCIEJ UŻYWASZ TYM
 WIĘCEJ OSZCZĘDZASZ

1 DLACZEGO BIO TECH

Zmniejsza koszt remontów instalacji nawet 
o 40%  w stosunku do kosztów remontów w 
przypadku używania tradycyjnego papieru 
toaletowego.

Eliminuje ryzyko zatkania kanalizacji i 
utrzymuje w czystości rury oraz sieci 
kanalizacyjne.

Zmniejsza częstotliwość opróżniania lub 
wykonywania innych zabiegów chemicznych 
lub mechanicznych w obrębie kanalizacji.

Usuwa nieprzyjemne zapachy oraz 
eliminuje inne skutki gromadzenia 
nieczystości (szczury i insekty).

Zmniejsza stres związany z obsługą kanalizacji 
oraz upraszcza wykonywanie prac 
konserwacyjnych w jej obrębie.

Testowany dermatologicznie.

Przekształca codzienną czynność, jaką jest 
wrzucanie papieru toaletowego do muszli 
klozetowej, w działanie skutkujące 
ochroną środowiska.

INNOWACYJNY PRODUKT KTÓRY 
OSZCZĘDZA TWÓJ CZAS I PIENIĄDZE. 

4 PRODUKTY

2

TECHNOLOGIA BATP.

CO TO JEST
Jest to innowacyjny papier toaletowy,
w którym wykorzystano technologię
„Biologic Active Tissue Paper”, przyznaną 
na wyłączność firmie Sofidel
na terenie Europy.

Zawiera pięć różnych szczepów korzystnych 
mikroorganizmów, całkowicie 
nieszkodliwych dla człowieka i dla 
środowiska, które usuwają z rur 
kanalizacyjnych kamień osadowy oraz 
substancje wytwarzające nieprzyjemne 
zapachy.

3 JAK DZIAŁA
AKTYWNE MIKROORGANIZMY.
W momencie, gdy papier toaletowy wchodzi 
w kontakt z wodą, korzystne 
mikroorganizmy aktywują się i zaczynają 
wytwarzać enzymy, które rozkładają 
nieczystości obecne w rurach i kanalizacji.

Mikroorganizmy mnożą się z szybkością 
wykładniczą, potęgując swoje 
działanie również w miejscach, w których 
nie można zastosować zabiegów 
chemicznych lub mechanicznych.

Korzystne mikroorganizmy 
zwalczają również szkodliwe 
bakterie i przyczyniają się do 
usuwania środków 
powierzchniowo czynnych, 
wprowadzanych do ścieków wraz 
z detergentami.

Po zakończeniu swojego działania, 
mikroorganizmy ulegają 
całkowitej biodegradacji, nie 
pozostawiając żadnych resztek.

Po upływie średnio ok. 4 tygodni 
następuje całkowite 
oczyszczenie rur i kanalizacji.
Aby utrzymać powyższy rezultat, 
należy używać produktów 
BioTech w sposób ciągły.

Produkt jest bezpieczny dla skóry, 
oczu oraz części intymnych 
dorosłych i dzieci.
Testowany dermatologicznie.

Kod 407574

szt. 2White
Virgin

Mikro szt./cm
48/231szt. 459

Mini Jumbo
Papier toaletowy Superior Mini Jumbo

Kod 407569

szt. 2White
Virgin

Mikro szt. 165
szt./cm
12x2/258

Rolki
Papier toaletowy Superior

Kod 407576

szt. 2Recycled
Honey
Comb szt. 250

szt./cm
33/227

Rolki
Papier toaletowy Superior

Kod 409045

 3szt.White
Virgin

szt. 250
Flower
Terra

szt./cm
18/215

Rolki
Papier toaletowy Superior

Kod 409040

szt. 2White
Virgin

szt. 250Mikro szt./cm
12x2/258

Rolki
Papier toaletowy Superior

Kod 407573

szt. 2White
Virgin

Mikro szt. 810
szt./cm
48/243

Maxi Jumbo
Papier toaletowy Superior Maxi Jumbo

Kod 406900

szt. 3White
Virgin

Mikro 250szt. szt./cm
18/215

Rolki
Papier toaletowy Superior

Kod 407572

szt. 2White
Virgin

Wave szt./cm
20x2/260szt. 210

RĘCZNIKI SKŁADANE
Ręczniki
Ręczniki składane V Flushy Superior

Kod 407575

szt. 2White
Virgin

Mikro szt./cm
12x2/258szt. 180

Rolki
Papier toaletowy Superior

Kod 407571

szt. 2White
Virgin

Wave szt./cm
20x2/249szt. 224

PAPIER TOALETOWY
W składce
Papier toaletowy Superior w składce


