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ECONOMIC
Produkty wytwarzane z makulatury. 
Przeznaczone do sektorów z niskim 
budżetem, a także przy ofertach   
przetargowych, w których kryterium 
jest cena.

STANDARD
Linia produktów wykonanych z wysok-
iej jakości makulatury. Produkty        
Standard przeznaczone są dla sek-
torów, w których następuje duże zuży-
cie przy ograniczonym budżecie.

PRESTIGE
Najwyższa jakość produktów, stwo- 
rzona z włókien celulozy o dosko- 
nałych parametrach chłonnych.      
Produkty z tej serii są wytrzymałe oraz      
delikatne dla skóry.

Pozostali producenci
W naszej ofercie znajdziesz także towary innych producentów, które dostępne są na zamówienie. Czas sprowadzenia danego 
produktu zależny jest od jego ilości i często nie wynosi dłużej niż 48 godzin.

Opis marki
Stworzyliśmy markę gotową odpowiedzieć na każdą indywidualną potrzebę klienta. Oferujemy szeroki wachlarz asortymentu w 
różnych wariantach cenowych i jakościowych. W naszej ofercie znajdziesz produkty stworzone z czystej celulozy, z przetworzonej 
makulatury, a także włókniny. Dzięki zastosowaniu unikatowej kolorystyki oznaczeń ułatwiliśmy identyfikację produktów w kata-
logu, na stronie internetowej oraz w magazynie. Marka AD Grupa wkracza w nową erę, oferując innowacyjność w wyborze       
produktów kreowanych pod Twój biznes. Kupując nasze produkty wspierasz polską gospodarkę.

AD GRUPA
INNOWACYJNE 
SPOJRZENIE NA BIZNES

Lamix
Polski producent istniejący na rynku od 1991 roku,  działający na rynku europejskim. Swoje produkty 
dzieli według konkretnych marek: Ellis Professional, Ellis Ecoline, Cliver. 

Tork
Producent profesjonalnych rozwiązań higienicznych w Europie. Produkuje między innymi czyściwa, 
ręczniki w roli oraz papiery toaletowe.

Katrin
Produkty i rozwiązania marki Katrin tworzone są przez Firmę Metsa Tissue, jednego z większych pro-
ducentów artykułów higienicznych na rynku europejskim.
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* - Produkt dostępny na zamówienie. Minimalna ilość 1 paleta.

Papiery higieniczne
Czyściwa przemysłowe, podkłady medyczne

Czyściwo szare, z włókniny, 1-warst-
wowe, 148 metrów, 390 listków,     
pakowane po 1 szt.

PCW011SS*
Włóknina szara

Czyściwo białe, z celulozy, 2-warst-
wowe, 240 metrów, bez perforacji,   
pakowane po 2 szt.

PCC022BDS
System Czyściwo 

Prześcieradło medyczne w roli, białe, 
wykonane z celulozy, 2-warstwowe, 50 
metrów, pakowane po 9 szt.

PPC062BRS
Podkład medyczny 50

Czyściwo zielone, z makulatury, 
1-warstwowe, 290 metrów, bez  per-
foracji, pakowane po 2 szt.

PCM021ZD
Czyściwo zielone 

Czyściwo białe, z włókniny, 1-warst-
wowe, 120 metrów, 300 listków,     
pakowane po 1 szt.

PCW011BZ
Czyściwo lakiernicze

Czyściwo białe, z celulozy, 2-warst-
wowe, 240 metrów, 1200 listków,     
pakowane po 2 szt.

PCC022BD
Czyściwo 2.1020

Prześcieradło medyczne w roli, białe, 
wykonane z celulozy, 2-warstwowe, 50 
metrów, pakowane po 9 szt.

PPC062BRL
Podkład medyczny 60

Czyściwo niebieskie, z celulozy, 
1-warstwowe, 476 metrów, 1400 list-
ków, pakowane po 1 szt.

PCC011NS*
Czyściwo niebieskie 

Czyściwo białe, wykonane z celulozy, 
2-warstwowe, 400 metrów, 1665 list-
ków, pakowane po 1 szt. 

PCC012BR
Czyściwo Maxi 

Czyściwo białe, z celulozy o 
zwiększonej gramaturze, 2-warst-
wowe, 240 metrów, 1200 listków, 
pakowane po 2 szt.

PCC022BR
Czyściwo 2.1020Lux

LUC 892247
Dozownik na 
podkłady medyczne

LUC 892223
Dozownik HACCP
na czyściwo

LUC 892002
Dozownik ścienny 
na czyściwo

LUC 892001
Dozownik stojący
na czyściwo 
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Ręczniki w roli

Ręcznik w roli biały, z celulozy, 
2-warstwowy, 125 metrów, bez per-
foracji, pakowany po 6 szt.

PRC062BRA
Ręcznik MIDI System 125

Ręcznik w roli biały, z celulozy, 
2-warstwowy, 110 metrów, z perforac-
ją, pakowany po 6 szt.

PRC062BR
Ręcznik MIDI 2.470

Ręcznik w roli biały, z celulozy, 
2-warstwowy, 55 metrów, z perforacją, 
pakowany po 12 szt. 

PRC122BR
Ręcznik MINI 2.235

Ręcznik w roli zielony, z makulatury, 
1-warstwowy, 110 metrów, pakowany 
po 6 szt. 

PRM061ZD
Ręcznik MIDI Zielony

Ręcznik w roli biały, z celulozy, 
2-warstwowy, 140 metrów, bez per-
foracji, pakowany po 6 szt.

PRC062BDA
Ręcznik MIDI System 140

Ręcznik w roli biały, z makulatury, 
2-warstwowy, 110 metrów, pakowany po 
6 szt. 

PRM062BD
Ręcznik MIDI 2.540

Ręcznik w roli biały, z makulatury, 
2-warstwowy, 55 metrów, pakowany 
po 12 szt. 

PRM122BD
Ręcznik MINI 2.270

Ręcznik w roli zielony, z makulatury, 
1-warstwowy, 65 metrów, pakowany 
po 12 szt. 

PRM121ZD
Ręcznik MINI Zielony

Ręcznik w roli biały, z celulozy, 
1-warstwowy, 280 metrów, bez per-
foracji, pakowany po 6 szt.

PRC061BSA
Ręcznik MIDI System 280

Ręcznik w roli biały, z makulatury, 
1-warstwowy, 130 metrów, pakowa-
ny po 6 szt. 

PRM061BW
Ręcznik MIDI Economic

Ręcznik w roli biały, z makulatury, 
1-warstwowy, 65 metrów, pakowany 
po 12 szt. 

PRM121BW
Ręcznik MINI 1.65

DOZ UNI210
Dozownik uniwersalny 
do ręczników

DOZ CP0521C-BL
Dozownik centralne-
go dozowania czarny

DOZ OG1
Dozownik centralne-
go dozowania biały

DOZ AUTO8050
Dozownik AUTO-CUT 
do ręcznika w roli
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Papiery higieniczne

* - Produkt dostępny na zamówienie. Minimalna ilość 1 paleta.

Ręczniki ZZ

Ręcznik składany typu “V”, zielony, z 
makulatury, 1-warstwowy. Pakowany 
po 4000 listków.

PZM381ZL
ZZ Zielony Economic

Ręcznik składany typu “V”, zielony, z 
makulatury, 1-warstwowy. Pakowany 
po 4000 listków.

PZM401ZW
ZZ Zielony

Ręcznik składany typu “V”, w kolorze 
pistacji, z makulatury, 1-warstwowy. 
Pakowany po 4000 listków.

PZM401PW
ZZ Pistacja

Ręcznik składany typu “V”, szary, z 
makulatury, 1-warstwowy. Pakowany 
po 4000 listków.

PZM381SL
ZZ Szary Economic

Ręcznik składany typu “V”, szary, z 
makulatury, 1-warstwowy. Pakowany 
po 4000 listków.

PZM401SW
ZZ Szary

Ręcznik składany typu “V”, biały, z 
celulozy, 2-warstwowy. Pakowany 
po 3200 listków.

PZC322BG
ZZ Prestige 3200

Ręcznik składany typu “V”, biały, z 
makulatury, 1-warstwowy. Pakowany 
po 4000 listków.

PZM251BGS*
ZZ Biały Eco Price

Ręcznik składany typu “V”, biały, z 
makulatury, 1-warstwowy. Pakowany 
po 4000 listków.

PZM381BL
ZZ Biały Economic

Ręcznik składany typu “V”, biały, z 
makulatury, 1-warstwowy. Pakowany 
po 4000 listków.

PZM401BW
ZZ Biały

Ręcznik składany typu “V”, biały, z 
celulozy, 2-warstwowy. Pakowany 
po 3000 listków.

PZC302BG
ZZ Prestige 3000

DOZ K4M
Dozownik ZZ 500 list-
ków ABS 

DOZ K4DOZ CP0106C-BL
Dozownik ZZ 600 list-
ków ABS Czarny

DOZ CO0107L
Dozownik ZZ Stal Nier- 
dzewna Polerowana

DOZ ZZ304S MAXI
Dozownik ZZ 600 list-
ków stal nierdzewna
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Papiery toaletowe

Papier toaletowy Jumbo biały, z celu-
lozy, 2-warstwowy, 175 metrów,       
pakowany po 12 szt.

PJC122BDL
Jumbo 175 Prestige

Papier toaletowy Jumbo biały, z maku-
latury, 2-warstwowy, 120 metrów,      
pakowany po 12 szt.

PJM122BD
Jumbo 120

Papier toaletowy mała rolka biała, z 
celulozy, 2-warstwowy, 55 metrów, 
pakowany po 45 szt.

PMC452BD
Mała rolka 50 biała a45

Papier toaletowy mała rolka szara, z 
makulatury, 1-warstwowy, 30 metrów, 
pakowane po 64 szt.

PMM641SD
Mała rolka szara 30 a64

Papier toaletowy Jumbo biały, z celu-
lozy, 2-warstwowy, 120 metrów,        
pakowany po 12 szt.

PJC122BDM
Jumbo 120 Prestige

Papier toaletowy Jumbo biały, z maku-
latury, 2-warstwowy, 120 metrów,     
pakowany po 12 szt.

PJM121BD
Jumbo 120 Economic

Papier toaletowy mała rolka biała, z 
celulozy, 2-warstwowy, 38,5 metra,    
pakowany po 36 szt.

PMC362BD
Mała rolka 38 biała a36

Papier toaletowy mała rolka szara, z 
makulatury, 1-warstwowy, 18 metrów, 
pakowane po 64 szt.

PMM641SDX
Mała rolka szara 18 a64

Papier toaletowy Jumbo biały, z celu-
lozy, 2-warstwowy, 100 metrów,       
pakowany po 12 szt.

PJC122BRS
Jumbo 100 Prestige

Papier toaletowy Jumbo szary, z 
makulatury, 1-warstwowy, 100 met- 
rów, pakowany po 12 szt.

PJM121SD
Jumbo Szary Economic

Papier toaletowy mała rolka biała, z 
celulozy, 2-warstwowy, 15 metrów,   
pakowany po 64 szt.

PMC642BX
Papier hotelowy a64

DOZ B04856
Dozownik do papieru 
mała rolka

DOZ B04857
Dozownik z klapką do 
papieru mała 

DOZ MJ1M
Dozownik JUMBO ABS

DOZ MJ2DOZ PT304S
Dozownik do Jumbo 
stal nierdzewna 

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ
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Dozowniki z tworzywa ABS

Dozownik odcinający do ręcznika w 
roli o maksymalnej średnicy 20cm i 
wysokości 21cm. Tworzywo ABS.

DOZ AUTO8050
Dozownik AUTO-CUT 
do ręcznika w roli

Dozownik centralnego dozowania do 
ręcznika w roli. Dostępny w wariancie 
Mini (szer. 14,5cm) i Maxi (szer. 22cm).

DOZ 222
Dozownik centralne-
go dozowania ABS

Dozownik o pojemności 500 listków 
do ręczników składanych. Wykonany z 
tworzywa ABS, zamykany na kluczyk.

DOZ K4M
Dozownik ZZ 500
listków ABS srebrny

Dozownik o pojemności 500 listków 
do ręczników składanych. Wykonany z 
tworzywa ABS, zamykany na kluczyk.

DOZ K4
Dozownik ZZ 500 
listków ABS Biały

Dozownik o pojemności 1L. Dostępny 
w wersji mydła w płynie (DOZ S6) oraz 
mydła w pianie (DOZ F6). 

DOZ S6/F6
Dozownik mydła  1L
ABS biały 

Dozownik o pojemności 500ml. Dostępny 
w wersji mydła w płynie (DOZ S5) oraz 
mydła w pianie (DOZ F5). 

DOZ S5/F5
Dozownik mydła  
500ml ABS biały

Dozownik do mydła w płynie o pojem-
ności 0,5l, wykonany z tworzywa ABS. 
Dostępny także w pojemności 1l.

DOZ S5C
Dozownik mydła w 
płynie satyna 0,5L

Dozownik do mydła w płynie o pojem-
ności 0,5l, wykonany z tworzywa ABS. 
Dostępny także w pojemności 1l.

DOZ WF064
Dozownik mydła w 
płynie 0,5l biały ABS

Dozownik do papieru toaletowego 
Jumbo o maksymalnej średnicy 29cm. 
Zamykany na kluczyk.

DOZ MJ2
Dozownik Jumbo ABS 
biały 29

Dozownik do papieru toaletowego 
Jumbo o maksymalnej średnicy 19 cm. 
Zamykany na kluczyk.

DOZ MJ1
Dozownik Jumbo ABS 
biały 19

Dozownik do papieru toaletowego 
Jumbo o maksymalnej średnicy 19cm. 
Zamykany na kluczyk.

DOZ MJ1M
Dozownik Jumbo ABS 
satyna 19

Dozownik do papieru toaletowego 
Jumbo o maksymalnej średnicy 24 cm. 
Zamykany na kluczyk.

DOZ 240
Dozownik Jumbo 
ABS 24

Elektryczna suszarka kieszeniowa do 
rąk, z grzałką. Czas suszenia (5-8 sek.). 
Moc: 2000W. Poziom hałasu: 72dB.

DOZ M6666W
Suszarka elektryczna 
kieszeniowa biała

Suszarka elektryczna do rąk. Obudowa 
biała z tworzywa sztucznego. Czas 
suszenia rąk wynosi 10-15 sek.

DOZ M-798-ABS-W
Suszarka elektryczna 
do rąk biała

Suszarka wykonana z tworzywa ABS, 
posiadająca 2 tryby prędkości i 3      
ustawienia temperatury. Moc 1400W.

DOZ 190I
Suszarka do włosów 
hotelowa COMFORT

Elektryczna suszakrka do włosów 
wykonana z wytrzymałego tworzywa 
ABS. Czasowe wyłączenie po 8 min.

DOZ 114T
Elektryczna suszarka 
do włosów
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Dozowniki ze stali

Dozownik na 600 listków, ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej zabez-
pieczony trwałym stalowym zamkiem.    

DOZ ZZ304S MAXI
Dozownik ZZ 600 list-
ków stal nierdzewna

Dozownik na 250 listków, ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej zabez-
pieczony trwałym stalowym zamkiem.    

DOZ ZZ304S MINI
Dozownik ZZ 250 list-
ków stal nierdzewna

Dozownik na 500 listków, ze stali 
nierdzewnej chromowanej zabezpie- 
czony trwałym stalowym zamkiem.    

DOZ B01571
Dozownik ZZ 500 list-
ków stal chromowana

Dozownik o pojemności 600 listków, 
wykonany ze stali nierdzewnej pole-
rowanej. Zamykany na kluczyk.

DOZ CO0107L
Dozownik ZZ Stal Nier- 
dzewna Polerowana

Dozownik mydła w płynie, zamykany 
na klucz. Dostępny w pojemnościach 
1l (WF074L), oraz 500ml (WF0745L).

DOZ WF074
Dozownik mydła w
płynie stal nierdzewna

Dozownik mydła w pianie, zamykany 
na klucz. Dostępny w pojemnościach 
1l (WF074F), oraz 500ml (WF0745F).

DOZ WF074F
Dozownik mydła w
pianie stal nierdzewna

Dozownik płynu deyznfekcyjnego i 
mydła w płynie. Przeznaczony do 
pełnej sterylizacji. Pojemność 1l.

DOZ S-DM S/S
Dozownik łokciowy 
1L ze stali 

Dozownik blatowy o pojemności 1l, 
dostępny także w wersji błyszczącej. 
Maksymalna grubość blatu: 55mm.

DOZ SB-5305
Blatowy dozownik do 
mydła

Dozownik do papieru Jumbo ze stali 
nierdzewnej dostępny w wersji Mini i 
Maxi. Zamykany na kluczyk.

DOZ PT304S
Dozownik Jumbo
stal nierdzewna

Dozownik do papieru Jumbo o maksy-
malnej średnicy 24cm wykonany ze 
stali nierdzewnej polerowanej.

DOZ CO0207I
Dozownik Jumbo 
stal polerowana

Uchwyt z klapką na papier toaletowy. 
Montowany do ścian za pomocą śrub. 
Wykonany z cynkalu.

DOZ B04857
Dozownik z klapką do 
papieru mała rolka

Uchwyt na papier toaletowy monto- 
wany do ścian za pomocą śrub. Wyko-
nany z cynkalu.

DOZ B04856
Dozownik do papieru 
mała rolka

Elektryczna suszarka  kieszeniowa do 
rąk, z grzałką. Czas suszenia (5-8 sek.). 
Moc: 2000W. Poziom hałasu: 72dB.

DOZ M6666G
Suszarka elektryczna 
kieszeniowa ABS

Wyjątkowo ekonomiczna suszarka do 
rąk o mocy 1200W, wysuszy ręce w 
czasie 10 sek. Poziom hałasu 75dB.

DOZ M-9998
Elektryczna suszarka 
stal błyszcząca

Suszarka elektryczna do rąk, wyko-
nana ze stali nierdzewnej matowej. 
Czas suszenia rąk wynosi 10-15 sek.

DOZ M-798-G
Elektryczna suszarka 
stal nierdzewna mat

Suszarka elektryczna do rąk z obu- 
dową ze stali nierdzewnej włączana 
automatycznie. Moc: 2500W.

DOZ M-798-H
Suszarka elektryczna 
bez dyszy stal
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Akcesoria dla niepełnosprawnych Wyposażenie łazienek

Szczotka do WC chromowana. Moco-
wana do ściany za pomocą śrub. 
Wymiary (sz/gł/wys): 95x110x380mm.

DOZ B71429
Szczotka do WC 
ścienna chrom

Wolnostojąca szczotka WC ze zinte-
growanym uchwytem na papier toale-
towy. Chromowana.

DOZ B00085
Zestaw: Szczotka i 
uchwyt na papier 

Uchwyt podłogowy uchylny o długoś-
ci 60cm. Wykonany ze stali nierdzew-
nej pokrytej chromem.

DOZ B00163
Uchwyt podłogowy
uchylny

Uchwyt ścienno-podłogowy o wymi-
arach 750x800mm wykonany ze stali 
nierdzewnej pokrytej chromem.

DOZ B01384
Uchwyt ścienno-
podłogowy 

Wolnostojąca szczotka WC wykonana 
ze stali nierdzewnej.

DOZ B00119
Szczotka WC 
kwadratowa

Wolnostojąca szczotka WC wykonana 
ze stali nierdzewnej.

DOZ B01016
Szczotka WC stojąca 
okrągła

Poręcz prosta o długości 400mm 
wykonana ze stali nierdzewnej. Wyrób 
medyczny klasy 1.

DOZ 04781
Poręcz prosta PRO 
400mm

Poręcz kątowa o wymiarach 55x55cm, 
dostępna w kolorze białym i chromie. 
Wyrób medyczny klasy 1. 

DOZ 04785
Poręcz kątowa PRO 
550x550mm

Lustro okrągłe o średnicy 500mm.

DOZ B00438
Lustro okrągłe 

Dozownik ścienny na rękawiczki, 
wykonany ze stali nierdzewnej. Pasuje 
do kartonu o pojemności 100 szt.

DOZ L2485
Dozownik ścienny na 
rękawiczki

Uchwyt umywalkowy o długości 55cm 
wykonany ze stali nierdzewnej pokry-
tej chromem.

DOZ B00165
Uchwyt umywalkowy 
550mm

Uchwyt kątowy o wymiarach 22x22cm, 
wykonany ze stali nierdzewnej. Wyrób 
medyczny klasy 1.

DOZ B04777
Uchwyt kątowy PRO 
220x220

Uchwyt WC do papieru typu “mała 
rolka” chromowany, mocowany do 
ściany za pomocą śrub lub kleju.

DOZ B01436
Uchwyt WC do 
papieru zapasowy

Wieszak podwójny chromowany mo-
cowany do ściany za pomocą śrub lub 
kleju.

DOZ B01423
Wieszak podwójny 

Uchwyt uchylny o długości 700mm,  
dostępny w kolorze białym i chro-
mowanym. Wyrób medyczny klasy 1.

DOZ B04787
Uchwyt uchylny PRO 
700mm

Uchwyt stały o długości 600mm, 
dostępny w kolorze chromowanym i 
białym. Wyrób medyczny klasy 1.

DOZ B05499
Uchwyt stały PRO
600mm
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Kosze na śmieci

Kosz wykonany z tworzywa sztuczne-
go, dostępny w różnych kolorach. Po-
jemności: 9L, 15L, 25L oraz 50L.

KOSZ 04045
Kosz na śmieci Click

Okrągłe kosze na śmieci wykonane z 
metalowej siatki. Wymiary: średnica 
29cm, wysokość 35cm.

KOSZ WMB20
Kosz na śmieci meta-
lowy siatkowy 19L

Kosz  dostępny w pojemnościach 3L 
(F610), 5L (F611), 12L (F612), 20L (F613), 
30L (F614). Stal nierdzewna, połysk.

KOSZ F61X
Kosz na śmieci 
Freedom Fresh

Kosz  wykonany ze stali   szlachetnej 
w połysku. Dostępne  pojemności: 
40L (144312), 60L (144305). 

KOSZ 1443
Kosz na śmieci Soft 
Touch Inox

Kosz w wersji stojącej i wiszącej. 
Pokryty warstwą na której nie pozosta-
ją odciski palców. Pojemność 10L.

KOSZ 4477201
Kosz Touch Bin 
Brilliant Steel 10L

Kosz w wersji stojącej i wiszącej. 
Pokryty warstwą na której nie pozosta-
ją odciski palców. Pojemność 10L.

KOSZ 477225
Kosz Touch Bin Matt 
Steel 10L

Kosz ścienny o pojemności 35l wykona-
ny ze szczotkowanej stali nierdzewnej. 
Wymiary (sz. / gł. / wys.): 42x19x49

KOSZ B00390
Kosz ścienny 
prostokątny 35L

Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej, o pojemności 25L. 
Możliwość dokupienia pokrywy.

KOSZ KS304S
Kosz na odpady 
ścienny 25L

Koszopopielnica chromowana z wyj- 
mowaną kratką ułatwiającą czyszcze-
nie. Wysokość: 60cm, Średnica: 21cm.

KOSZ MX9157SL
Koszopopielnica
okrągła chrom

Koszopopielnica metalowa, kolor 
satyna. Wymiary: wys. 70cm, śr.24cm, 
Waga: 4,10 kg, pojemność 22l.

KOSZ 680B
Koszopopielnica 22l 
Mirage kwadratowa

Wykonany z blachy ocynkowanej. 
Opróżniane przez obrót pojemnikiem.
Pojemność 40l.

KOSZ KOR-A2
Kosz uliczny 40L

Wykonany z blachy ocynkowanej, w 
dolnej części umocowany metalowy 
wspornik. Pojemność 35l.

KOSZ A1/35
Kosz parkowy 35L

Pojemnik na śmieci, z kołami, o po-
jemności 110l, z wysokogatunkowego 
plastiku. Dostępny w kolorze czarnym.

KOSZ 12900
Pojemnik na odpady 
110L Czarny

Pojemnik na śmieci, z kołami, o pojem-
ności 240l, z wysokogatunkowego 
plastiku. Dostępny w kolorze zielonym.

KOSZ C240F
Pojemnik na odpady 
240L Zielony

Pojemnik o pojemności 1100l, z płaską 
pokrywą. Koła obrotowe o 360 stopni 
pozwalają na łatwe manewrowanie.

KOSZ C1100D
Pojemnik na odpady 
1100L z pokrywą

Pojemnik na piasek, o pojemności 70l, 
dostępny w pięciu kolorach: żółty,   
niebieski, zielony, brązowy, czerwony.

KOSZ PPS-70
Pojemnik na piasek 
70L kolor


