מוצרי נייר
במפעל אופק-קליר מקבוצת קליר מיוצרים כל מוצרי הנייר :מגבות בגלילים ,מגבות צץ
רץ ,נייר תעשייתי ,נייר טואלט ,סדינים למיטת רופא ,מפיות נייר ועוד .כולם מיוצרים תוך
עמידה מלאה בדרישות התקן הישראלי .קו הייצור המתקדם מתוצרת  PERINIאיטליה
מאפשר ייצור של למעלה מ 5,000-קילומטר נייר בכל יום!!! המפעל ממוקם באופקים,
מעסיק עשרות עובדים תושבי העיר ,ובזכותו גם לנו יש חלק בחזון הפרחת הנגב.
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מוצרי נייר
בגליל
מגבות נייר
אלומיניום
רדיד

9-3555
זמיר MULTIPLY 1/6
טישו דו שכבתי עם פרפורציה
רוחב  20ס"מ
 2,040דף
9-3589

אנפה MULTIPLY 1/12

טישו דו שכבתי
רוחב  20ס"מ
 2400דף

9-3557
בז 1/6
נייר טבעי
רוחב  22.5ס"מ
 127מטר בגליל
9-3623
שחף 1/6
נייר טבעי
רוחב  20ס"מ
 3ק"ג

7-1003
מגבות נייר למטבח
חד שכבתי
עבות וסופגות במיוחד
 6גלילים
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9-3614
עייט 1/6
נייר טבעי
רוחב  20ס"מ
 100מטר בגליל
9-3617
שלדג 1/6
נייר טבעי
רוחב  20ס"מ
 127מטר בגליל

מגבות צץ רץ
אלומיניום
רדיד
סדרת מגבות צץ רץ באריזה ייחודית המאפשרת שליפת מגבות בודדות ,לשימוש מבוקר וחסכוני.

9-3652
אלון 1/3200
צץ רץ טישו דו שכבתי
רכות מיוחדת ,מהירות
וכושר ספיגה גבוהים במיוחד
רוחב  21ס"מ
אורך  24ס"מ

ומלץ!
מ

הידעת?
אלומיניום
רדיד
9-3508
צץ רץ נטורל 1/4000
נייר טבעי חד שכבתי
רוחב  21ס"מ
אורך  24ס"מ

מגבות הנייר הדו  -שכבתיות
בסדרת  MULTIPLYסופגות פי 3
יותר נוזלים ממגבות נייר טבעי.

סדיני נייר
אלומיניום
רדיד

9-3537
סדין נייר פרימיום  -טישו
למיטת רופא
רוחב  50ס"מ
אורך  127מטר
 3יחידות

9-3530
סדין נייר
למיטת רופא
רוחב  50ס"מ
אורך  127מטר
 3יחידות
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9-3513
סדין נייר
למיטת רופא
רוחב  60ס"מ
אורך  127מטר
 3יחידות
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מוצרי נייר
נייר תעשייתי
אלומיניום
רדיד
לבחירה נכונה ומשתלמת ממגוון המוצרים הרחב בתחום הנייר התעשייתי,
מומלץ להיעזר באנשי המכירות של קליר ,אשר עוברים הדרכות מקצועיות בתחום.

9-3509
נשר
נייר תעשייתי טישו
חד שכבתי חלק
אורך  1,200מטר
רוחב  31.5ס"מ

9-3592
תאומי צוקית MULTIPLY
זוג גלילי נייר תעשייתי
טישו דו שכבתי
עם פרפורציה לתלישה קלה
רוחב  28ס"מ  3,200דף בגליל
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9-3619
סנונית
נייר תעשייתי טישו
חד שכבתי חלק
אורך  1,200מטר
רוחב  28ס"מ

9-3510
תאומי נץ
זוג גלילי נייר תעשייתי
טישו חד שכבתי חלק
אורך  1,200מטר
רוחב  22.5ס"מ

9-3800
נייר תעשייתי קרפ
חד שכבתי
עם פרפורציה לתלישה קלה
אורך  324מטר ,רוחב  29.6ס"מ
אורך דף  23ס"מ

9-3818
Combi Roll
נייר תעשייתי ,דו שכבתי
עם פרפורציה לתלישה קלה
רוחב  28ס"מ
 2000מגבות

נייר טואלט
אלומיניום
רדיד

7-1011
ברבורים סגול 1/32
 100%תאית טהורה
דו שכבתי 160 ,דף

7-1001
ברבורים ירוק 1/40
טישו דו שכבתי
 160דף

9-3631
קטיפה 1/32
טישו דו שכבתי
 180דף

7-1002
ברבורים כתום 1/48
טישו דו שכבתי
 160דף

9-3683
יסמין 1/32
טישו דו שכבתי
 160דף

הידעת?
אלומיניום
רדיד
נייר טואלט ברבורים מיוצר בטכנולוגיה
המתקדמת מחומרי הגלם המשובחים ביותר.
התוצאה היא נייר רך ומלטף.

9-3815
נייר טואלט הדר 1/8000
טישו דו שכבתי
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9-3518
נייר טואלט לשבת בשקית
טישו דו שכבתי ,לבן
 100דף בשקית
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מוצרי נייר
נייר טואלט
אלומיניום
רדיד

9-3568
מידרול  -נייר טואלט טישו 1/12
דו שכבתי
רוחב  9ס"מ 200 ,מטר בגליל

9-3561
נייר טואלט אנגלי 1/36
טישו דו שכבתי
רוחב  10ס״מ 100 ,מטר בגליל

9-3570
מידרול  -נייר טואלט טבעי 1/12
חד שכבתי
רוחב  9ס"מ 250 ,מטר בגליל

9-3577
מידרול  -נייר טואלט טבעי 1/12
חד שכבתי ,רוחב  9ס"מ
 5ק"ג
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ממחטות נייר
אלומיניום
רדיד

9-3524
ממחטות אף
טישו דו שכבתי
 100יחידות בשקית

9-3751
ממחטות אף סיוון
טישו דו שכבתי בקופסה

9-3554
ממחטות כיס איכותיות
טישו דו שכבתי 100% ,תאית טהורה
 10יחידות

9-3532
ממחטות אף בוטיק בקופסה
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מוצרי נייר
בציפוי סיליקון  /נייר פרגמנט
נייר אפייה
אלומיניום
רדיד

9-3629
נייר אפיה
 40/60ס"מ
 1000יחידות

9-3612
נייר אפייה
 60/60ס"מ
 500יחידות

9-3634
נייר אפיה
 33/52ס"מ
 500יחידות
מתאים לתבנית
גסטרונום

9-3620
נייר אפיה
 50/60ס"מ
 500יחידות

9-3780
נייר אפיה
 50/70ס"מ
 1000יחידות

הידעת?
נייר אפיה בציפוי סיליקון מתאים
לשימוש בחום של עד  220מעלות

9-3565
נייר פרגמנט
 33/52ס"מ
 500יחידות
מתאים לתבנית
גסטרונום
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פלייסמנטים
אלומיניום
רדיד

9-3538
פלייסמנט בתאבון
 25/35ס"מ

9-3637
פלייסמנט אובלי
חלק
 49/60ס"מ

9-0828
פלייסמנט פרח

9-40154
פלייסמנט עגול
אופוויט
 37ס"מ

Bon Appetit

 25/38ס"מ

9-3772
פלייסמנט סטנדרט
קייטרינג
 25/35ס"מ

9-3745
נייר עיתון למגשים
 35/50ס"מ
9-3744
נייר עיתון
 25/35ס"מ

איכות מקצועית במחיר משתלם | www.klir.co.il | 08-6404001

15

