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Katalog produktów

Pojemniki na pieluchy i odpady higieniczne

Nieprzemakalne podkłady i prześcieradła
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Pojemniki na pieluchy 
i odpady higieniczne

s. 3-6A

     Pojemniki i podklady
higieniczne dla dorosłych

s. 10-11

Nieprzemakalne prześcieradła, 
podkłady dla dzieci i niemowląt

s. 8-9

Jednorazowe myjki 
do ciała

s. 7

Grupa Tootiny-Snibbs
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Pojemniki na odpady higieniczne

Zastosowanie:

Pokrywa górna z uszczelką zapobiega 
wydostawaniu się zapachów i bakterii

Bezpieczny nóż do odcinania worka

Pedał otwierający pokrywę górną, 
zapewnia 100% higienę podczas 

wyrzucania odpadów

Worek z wytrzymałego polietylenu o wysokiej 
gęstości zapobiegający wydostawania się 

zapachów oraz płynów

Materiał: trwały, wytrzymały i prosty do 
czyszczenia wysokiej jakości plastik ABS

Szczelna rama razem z workiem wewnątrz,
uniemożliwia wydostawanie się zapachów

Szeroko otwierające się drzwi dają
wygodny dostęp do wymiany worka

Budowa pojemnika

Ekologiczny pojemnik przeznaczony na odpady 
higieniczne i medyczne pozwala utrzymać 
sterylne warunki w pomieszczeniu. Zapobiega 
wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów oraz 
bakterii. Estetyczny kosz przeznaczony jest m. in. do 
szpitali, gabinetów lekarskich, domów opieki, hoteli 
czy ośrodków SPA.

Ponadto, pojemnik wyposażony jest w system 
bezzapachowej utylizacji pieluch. Dzięki 
podwójnemu systemowi uszczelniania zatrzymuje 
nieprzyjemne zapachy wewnątrz pojemnika. 
Znajduje zastosowanie w użytku domowym jak 
również w placówkach, takich jak: żłobki, szpitalne 
oddziały dziecięce oraz toalety, w których znajduje 
się przewijak.
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Wymiana worka w 3 krokach

 

Ciągły system workowy Korbell

Ciągły system workowy zastosowany w pojemnikach Korbell pozwala na 
ekonomiczne opróżnianie pojemnika. Wystarczy w dowolnym miejscu odciąć 
folię za pomocą bezpiecznego nożyka i zawiązać kolejny worek. Dzięki temu 
zawsze zużywa się tylko tyle folii ile potrzeba.

OTWÓRZ 
POJEMNIK 

I WYCIĄGNIJ 
NAPEŁNIONY 

WOREK

ODETNIJ 
WOREK 

ZA POMOCĄ 
BEZPIECZNEGO 

NOŻA

ZAWIĄŻ SUPEŁEK 
NA KOŃCU 

WORKA 
I POCIĄGNIJ 

W DÓŁ
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Ciągły system workowy Korbell

Szara rama

Frontowy 
przycisk

Pokrywa 
pojemnika
Plastikowy 
pierścień

Worek

Pierścień

Naciśnij frontowy, szary przycisk 
w celu odblokowania 
szarej górnej ramy pojemnika.

Otwórz pokrywę pojemnika 
i wyciągnij pusty, plastikowy 
pierścień.

Nasuń nowy worek 
na pusty pierścień.

Zdejmij papierową taśmę 
i pociągnij ZEWNĘTRZNĄ 
warstwę worka do góry.

Wepchnij zewnętrzną 
warstwę worka do środka 
pierścienia, a następnie 
włóż go do pojemnika.

Pociągnij worek 
i zawiąż na jego 
końcu węzeł.

Wymiana wkładu w pojemniku Korbell jest bardzo prosta. Wkład to nic innego 
jak zwinięty w specjalny sposób foliowy rękaw. Worek nakłada się na plastikową 
obręcz wbudowaną w pojemnik. Pierwszą warstwę ściąga się w dół i zawiązuje 
supełek. 

Wymiana wkładu

Wkłady do pojemników Korbell pakowane są pojedynczo lub jako 3-packi.  
Pojemność wkładu zależy od wielkości pojemnika (kalkulacja na stronie 6). 
Standardowe worki są w kolorze seledynowym, worki czerwone przeznaczone 
są na odpady medyczne, dostępne tylko do pojemników 26L i pakowane 
zbiorczo po 10 sztuk.

1-pack 3-pack 10-pack
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Pojemniki na odpady higieniczne

STANDARD
Pojemnik Korbell 16L T-KOR-M250DS

Pojemno : 16 litrów
Wymiary: 305x215x530 mm
Waga: 1,9 kg
 
Korbell 16L - wk ad 3-pack T-KOR-250DR3B

Pojemno  re  llu: ok. 495 pieluch*

* Kalkulacja na pieluchy dla noworodków

PLUS
Pojemnik Korbell 26L T-KOR-M280DS

Pojemno : 26 litrów
Wymiary: 345x240x550 mm
Waga: 2,6 kg
 
Korbell 26L - wk ad 3-pack T-KOR-280DR3B
Korbell 26L - wk ad MED 10-pack 
T-KOR-280RR10BI   
Pojemno  re  llu: ok. 580 pieluch*

MINI
Pojemnik Korbell 9L T-KOR-M220DS

Pojemno :  9 litrów
Wymiary:  265x185x435 mm
Waga: 1,0 kg
 
Korbell 9L - wk ad 3-pack T-KOR-220DR3B

Pojemno  re  llu: ok. 300 pieluch*



Jednorazowe myjki higieniczne

Myjki Snibbs są miękkie i delikatne dla skóry, idealnie nadają się do codziennej 
pielęgnacji. Myjki przeznaczone są do jednorazowego użycia i stanowią alternatywę 
dla tradycyjnych gąbek i myjek, które przy wielokrotnym użytku stają się siedliskiem 
grzybów i bakterii.

Myjki  Snibbs wyprodukowane są  z poliuretanu (PU), czyli z materiału wykorzystywanego 
do produkcji wysokiej jakości gąbek do mycia ciała. Myjki zostały przebadane 
pod kątem 100 parametrów istotnych dla zdrowia i otrzymały certyfikat OEKO-
TEX® standard 100 klasa 1. Oznacza to, że są wolne od substancji szkodliwych, 
m.in. pestycydów, chlorofenoli, barwników alergizujących, formaldehydu oraz 
ekstrahowalnych metali ciężkich.

Produkt polecany jest do codziennej pielęgnacji ciała, higieny intymnej czy 
demakijażu. Niezbędny dla kobiet w ciąży, w szpitalach, domach opieki, hotelach, 
SPA, pływalniach itp.

Zastosowanie:

Myjka Soft, jednorazowa

Rozmiar: ok. 19x19 cm
Grubość: 3,5mm

Materiał: wysokiej jakości PU
Kolor: Biały

Ilość w opakowaniu: 75 szt
Certyfikat OEKO-TEX® standard 100 klasa 1

Pakowane próżniowo w folii. Po otwarciu 
wielokrotnie zwiększają swoją objętość!

T-SNI-10060

Snibbs®
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T-SNI-10023 T-SNI-100231 T-SNI-100232 T-SNI-100233 T-SNI-100234 T-SNI-100235

Nieprzemakalne prze cierad a
 kolekcja dla dzieci

Nieprzemakalne prze cierad a z froty podgumowanej oraz podk ady Snibbs w pe -
ni chroni   materac. S  wodoodporne, ale zarazem oddychaj ce. Przeznaczone 
do wielokrotnego u ycia. Wierzchnia warstwa prze cierad a i podk adu wykonana 
jest z grubej i delikatnej bawe ny, a cz  dolna z oddychaj cej, wodoodpornej 
membrany TPU. TPU jest ulepszon  odmian  PU, która w pe ni chroni materac przed 
zagnie d eniem si  w nim bakterii, mikrobów oraz roztoczy kurzu. Oddychaj ca 
membrana TPU pozwala odprowadzi  wilgo  i ciep o cia a, utrzymuj c w a ciw  
cyrkulacj  powietrza, daj c komfort spania i odpoczynku. Wyko czenie gumk  
przez ca  d ugo  prze cierad a zapobiega zsuwaniu si  z materaca.

Zastosowanie:

Dane techniczne:

Rozmiar: 60x120 cm, kolor: bia y, b kitny, ró owy, be owy, limonkowy, szary
Materia : 80% Bawe na, 20% Polyester,
Laminat: 100% TPU
Przeznaczone dla materacy o grubo ci < 15 cm
Mo na pra  w pralce w 60oC

Snibbs®
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Podk ad na materac standard
Rozmiar: 70x100 cm
Materia : Frota bawe niana (80% Bawe na, 
20% Polyester), 
Laminat: 100% TPU
Kolor: Bia y 
Mo na pra  w pralce w 60oC

Podk ad na materac z gumk  
Rozmiar: 60x120 cm
Materia : Frota bawe niana (80% Bawe na, 
20% Polyester), obszyta lamówk
Wyko czenie: Gumka naro nikowa
Laminat: 100% TPU
Kolor: Bia y 
Mo na pra  w pralce w 60oC

Podk ad na materac z gumk
Rozmiar: 70x140 cm
Materia : Frota bawe niana (80% Bawe na, 
20% Polyester), obszyta lamówk
Wyko czenie: Gumka naro nikowa
Laminat: 100% TPU
Kolor: Bia y 
Mo na pra  w pralce w 60oC

T-SNI-10020

T-SNI-10021

T-SNI-10022

Nieprzemakalne podk ady
 kolekcja dla dzieciSnibbs®



Nieprzemakalne podkłady

Podkład na materac 3-warstwowy

Rozmiar: 90x140cm
3 warstwy: materiał/laminat/materiał
Materiał: Flanela 100% Bawełna, 
Gramatura bawełny: 2x150g/m2

Wykończenie: obszyty lamówką
Laminat: 100% TPU
Kolor: Biały 
Można prać w pralce w 90oC

T-SNI-10050

Zastosowanie:
Podkład higieniczny Snibbs wykonany jest 
z najwyższej jakości materiałów, 100% miękkiej 
bawełny 150g/m2  oraz 100% wodoodpornego 
i oddychającego TPU. 

Podkład składa się z 3 warstw: bawełna - laminat 
- bawełna, dzięki czemu jest niezwykle wytrzymały. 
W pełni chroni materac przed zanieczyszczeniami 
i płynami. Stanowi  jednocześnie barierę 
wodoodporną, oddychającą i antyalergiczną.

Produkt dedykowany do stosowania zarówno 
w domu jak i placówkach medycznych. Nie tylko 
doskonale chroni materac, ale sprawdza się rówież 
przy codziennej pielęgnacji pacjenta.

Podkład można prać w pralce w temperaturze 
90oC. Wykończenie obszyte lamówką, zapobiega 
strzępieniu się materiału.

Snibbs®
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Pojemnik Janibell M400DS

Zastosowanie:
Janibell M400DS to pojemnik, który sprawdzi się w miejscach publicznych. Ze 
względu na swoją pojemność, jest to rozwiązanie dedykowane dla placówek, w 
których zużywa się dużą ilość pieluch oraz pieluchy dla osób dorosłych. 

Estetyczny kosz przeznaczony jest m.in. do szpitali, gabinetów lekarskich, domów 
opieki, klinik, ośrodków SPA czy pomieszczeń sanitarnych, gdzie dużą uwagę 
przykłada się do utrzymania higieny.

Praktyczny pojemnik na odpady pozwala utrzymać higieniczne i sterylne warunki 
w pomieszczeniu. Wyposażony w szczelną pokrywę z przyciskiem pedałowym, 
która jest podłączona do amortyzatora, co zapewnia ciche zamykanie się klapy. 
Zapobiega wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów oraz bakterii. Wykonany 
z wysokiej jakości ABS, wzmocniony wewnętrzną ramą metalową. 

Pojemnik wyposażony jest w unikalny system 
uszczelniania. Jest idealnym rozwiązaniem 
do przechowywania zużytych pieluch i 
innych odpadów higienicznych. Dzięki swoim 
rozmiarom sprawdza się nawet przy dużych 
ilościach pieluch zarówno dziecięcych, jak i 
pieluch dla dorosłych. Znajduje zastosowanie 
m.in. w żłobkach, szpitalach czy domach 
opieki.

Janibell M400DS

Pojemność: 48 L 
Wymiary: 42,2 x 29 x 68 cm
Waga: 5,5 kg

Pojemność refi llu: 2896 L
ok. 3300 pieluszek newborn, 
ok. 2000 pieluch średnich

Otwór na pieluchy: 13,5 cm



Grupa Tootiny-Snibbs
ul. Trzebiatowska 16

60-432 Poznań

biuro@tootiny.com
tel.: 61 8 499 261

Zapraszamy również na:
www.facebook.com/Tootinycom

www.instagram.com/tootiny.pl

Wybierz najbardziej komfortowe rozwiązania higieniczne

Grupa Tootiny-Snibbs obecna od ponad 10 lat na rynku specjalizuje się 
w asortymencie higienicznym i dziecięcym. Nasze produkty wyróżniają 
się innowacyjnością, najwyższą jakością oraz stanowią bezpieczne 
i profesjonalne rozwiązanie higieniczne.

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem marki Korbell w Polsce. Wyposażone 
w unikalny system uszczelniania pojemniki, stanowią rozwiązanie do utylizacji 
odpadów komunalnych i medycznych oraz zużytych pieluch.

Marka własna Snibbs to kolekcja nieprzemakalnych podkładów 
wielorazowego użytku dla dzieci i osób dorosłych. W ofercie znajdą Państwo 
również jednorazowe myjki do pielęgnacji ciała.

Oferta higieniczna Grupy Tootiny-Snibbs kierowana jest do rodziców oraz 
sklepów medycznych, aptek, domów opieki, żłobków, szpitali, gabinetów 
lekarskich i innych placówek, gdzie dużą rolę odgrywa pielęgnacja 
i higiena

Dowiedz się więcej:
www.tootiny.pl
www.korbell.pl
www.snibbs.pl

Grupa Tootiny-Snibbs

®




