Rollpap - úspěšný výrobce toaletního
papíru a hygienického zboží
Společnost Rollpap vznikla v roce 1995 a patří k nejvýznamnějším výrobcům toaletního a sanitárního papíru v ČR. Nabízí pestrou škálu hygienických produktů, které jsou v centru každodenní
pozornosti spotřebitelů. Pomáhá také s prodejem vstupních surovin pro výrobu toaletního papíru, s pořízením technologií a ostatních zařízení na výrobu toaletního papíru včetně zprovoznění
a zaškolení personálu.

Kompletní sortiment
hygienického zboží
Již dvě desetiletí se ﬁrma Rollpap
úspěšně zabývá výrobou jednovrstvého a dvouvrstvého recyklovaného toaletního papíru, průmyslových utěrek
a Jumbo rolí. Díky inovacím v papírenském odvětví se toaletní a sanitární papír vyrábí nejen v klasické šedé
a bílé barvě, ale také v moderní zelené, modré, žluté nebo růžové.

Z vlastní produkce ﬁrma nabízí
skládané ručníky ZZ jednovrstvé,
dvouvrstvé, recyklované a 100% tisue. Nabídka je rozšířena o sortiment
sáčků, odpadových pytlů a kosmetických kapesníků s privátním logem
zákazníka. Díky použitým novým
technologiím je právě potisk na přání
zákazníka velmi oblíbený a žádaný.
S ﬁremními výrobky se tak setkáte
např. při návštěvě umýváren či kuchyní, veřejných toalet, restaurací,
hotelů, nebo zdravotnických zařízení.

palety. Na každém balení toaletního
papíru najdete údaje o počtu vrstev,
ústřižků a většinou i metráž, která určuje, jak dlouho nám role vystačí.
Společnost Rollpap nabízí jedinečné roličky toaletního papíru o rozměru XXL (24 roliček), který přináší
významnou úsporu. Šetří vaši kapsu
i přírodu. Toaletní papír XXL má
utažené roličky s návinem 65 - 70 m.
Zatímco v běžné 4členné domácnosti
spotřebujete malou roličku i za jeden
den, balení XXL vydrží minimálně
dva měsíce. Další úspora je na dopravě zboží. Když výrobce nebo prodejce přepravuje toaletní papír v malých
roličkách, vozí především vzduch.
Roličky jsou nafouklé do objemu,
aby působily velkým dojmem, ale
metrů pro spotřebu je minimum.

Výrobky Rollpap můžete pohodlně
nakupovat přes e-shop. Více informací o sortimentu společnosti Rollpap
najdete na www.rollpap.cz.

Zajímavá nabídka práce!
Firma Rollpap se v průběhu 20 let
stala jednou z nejvýznamnějších dodavatelů hygienického papíru a zaměstnává více než 50 zaměstnanců
ve dvou provozech. Ve výrobním,
skladovém a expedičním v Doksích
a v kladenském výrobním a technickém provoze v Americké ulici.

Pokud máte zájem o perspektivní
a trvalé zaměstnání, ﬁrma Rollpap
hledá např. spolehlivé a šikovné mistry výroby, obsluhu papírenských
strojů, skladníky, pracovníky balení a expedice. Pracovní provoz je
týdenní směnný. Samozřejmostí jsou
dobré pracovní a ﬁnanční podmínky,
bezpečnost práce, ochranné pomůcky, zaškolení na příslušnou pracovní
pozici. Díky dobrým hospodářským
výsledkům ﬁrma dopřává spolehli-

Na jedno balení XXL toaletních
papírů, které má 24 roliček, se spotřebuje jeden igelitový obal, zatímco na
malé balení, kde je 20 i méně metrů
papíru, je zapotřebí folie 20x více.
Rollpap dodává svůj XXL toaletní
papír již 15 let do ekologicky smýš- vým pracovníkům ﬁnanční bonusy,
lejících skandinávských zemí, kde je stravenky a vánoční prémie. Výhodou zaměstnání ve ﬁrmě Rollpap je
velmi oblíben.
výborná dostupnost z celého regionu. V případě zájmu kontaktujte
náborového pracovníka pro bližší
informace o nabízených pracovních
pozicích.

Potřeba dodržování hygieny je stále standardem doby, a proto se ﬁrma
specializuje na profesionální dodávky
hygienického zboží a veškerého droToaletní papír je výrobek na jedno
gistického sortimentu, včetně kompoužití,
a proto je ideálním produkpletní dodávky zásobníků na toaletní
tem pro poslední fázi koloběhu papípapír i ručníků a jejich montáže.
ru. Koupě recyklovaných toaletních
Kvalita, úspora, ekologie papírů je jedním ze způsobů, jak podToaletní papír je balen ve folii po pořit třídění odpadů. Pro životní pro4, 6, 8, 9, 24 kusech nebo v papíro- středí je také obecně nejlepší, když
vém přebalu. Doprava je zajištěna dle budeme nakupovat toaletní papír nedohody vlastními auty na 16, 8, 6, 3 barvený a neparfemovaný.
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tel.: 312 691 871, 602 149 619,
724 575 018, e-mail: rollpap@
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