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HISTORIA
The company’s background
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Początek
działalności

The beginning of our
business activities

Uruchomienie
własnej produkcji

The commencement
of own production

Rozpoczęcie produkcji
ręczników składanych

The commencement
of the production
of folded towels 

Wprowadzenie marki
Cliver

The introduction
of Cliver brand

Rozruch maszyny
papierniczej

The start-up of own
paper machine 

Otwarcie nowoczes-
nego wydziału
przetwórstwa papieru

The opening of the
modern paper converting
department

Wprowadzenie marki
Ellis

The introduction
of Ellis brand

Uruchomienie nowo-
czesnej linii do produ-
kcji wyrobów rolko-
wych

The start-up of the
modern production line
for products in rolls 
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PRODUCENT

HIGIENICZNYCH
PAPIERÓW
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100% celulozy 

Wielowarstwowe 

Klejone warstwy 

Atrakcyjny wzór tłoczenia 

Wyjątkowa miękkość 

i chłonność 

100% cellulose

Multiplies

Laminated plies

Original embossing

Soft and absorbent

Najwyższej jakości 

makulatura 

Wielowarstwowe 

Klejone warstwy 

Atrakcyjny wzór tłoczenia 

Wyjątkowa miękkość 

i chłonność 

High quality recycled paper

Multiplies 

Laminated plies

Original embossing

Soft and absorbent

Najwyższej jakości 

makulatura 

Jednowarstwowe

Ekonomiczne 

Wytrzymałe 

Chłonne 

High quality recycled paper

1-ply

Economical

Durable

Absorbent

100% celulozy 

Wielowarstwowe 

Klejone warstwy 

Atrakcyjny wzór tłoczenia 

Wyjątkowa miękkość 

i chłonność

Opakowania jednostkowe

100% cellulose

Multiplies

Laminated plies

Original embossing

Soft and absorbent

Attractive unit packaging

Wysokiej jakości 

makulatura 

Jednowarstwowe

Ekonomiczne 

Wytrzymałe 

Chłonne 

High quality recycled paper

1-ply

Economical

Durable

Absorbent

NASZE MARKI
Our brands

MARKA ELLIS
ELLIS brand

Marka Ellis, to profesjonalne i kompleksowe rozwiązanie dla najbardziej wymagających. Ellis, to wielowarstwowe, klejone produkty 

higieny papierniczej, które dzięki innowacyjnemu sposobowi produkcji są niezwykle wytrzymałe, chłonne i delikatne. Sukces osiągnięty 

przez produkty marki Ellis przyczynia się do dalszego rozwoju marki. W 2017 roku wprowadzono czyściwa wykonane 

z bibuły TAD o wyjątkowej chłonności i znikomym pyleniu. Rok 2018 to kolejne nowości w asortymencie Ellis. 

Wprowadzono ręczniki rolkowe typu Autocut w technologii TAD oraz dzięki dwóm nowym liniom 

produkcyjnym, pod koniec roku 2018 zostaną dodane do oferty ręczniki składane typu Z i W.

Ellis brand is a professional and complete solution for the most demanding customers. Ellis means multiply glued paper 

hygienic products which, owing to our innovative production, are exceptionally durable, absorptive and sensitive. 

El l is success contributes to the brand’s further development. In 2017 we introduced TAD tissue industrial rolls 

marked with exceptionally absorptive and marginal dusting features. The year 2018 brought further novelties in Ellis brand. We 

intend to introduce Autocut towel rolls manufactured in TAD technology whereas owing to our two new production lines we shall 

extend our offer with Z- and V-folded hand towels at the end of the year 2018. 
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kod
code

nazwa produktu
product name

marka
brand

dane techniczne

technical data

marka

ilość warstw

ilość listków w kartonie

kolor
colour

brand

towels per box

plies

typ składania

folding mode

EXTRA BIAŁY BIAŁY FIOLETOWY

EXTRA WHITE WHITE

PISTACJOWY

LIGHT GREEN VIOLET

EX

ZIELONY

GREEN

SZARY

GREY

NIEBIESKI

BLUE

IDENTYFIKACJA PRODUKTÓW
Products’ descriptions

 Oferta produktowa firmy Lamix jest jedną z najbogatszych na rynku. Ciągłe dbanie o zaspakajanie różnorodnych potrzeb 

to  praca nad kompleksowymi rozwiązaniami w zakresie artykułów papiernictwa higienicznego w obszarach takich jak: 

przemysł, służba zdrowia, hotelarstwo, gastronomia, rekreacja.

 Dla łatwej i intuicyjnej identyfikacji najważniejszych parametrów produktów wszystkich marek, opracowano nowoczesny 

system etykiet, oraz oznaczeń z parametrów technicznych. Poniżej przykład jak w prosty sposób odczytywać dane z etykiet oraz 

kartonów. 

 Lamix product offer is one of the richest ones in the market. Continuous care for satisfying our customers’ various needs has led us to the 

development of comprehensive solutions in the scope of hygienic paper industry in areas such as industry, healthcare, hotel industry, catering 

and recreation. 

 The modern labeling system including necessary information concerning the product was developed to enable easy and intuitive 

identification of the most important parameters of products. Please find below how to identify the data from labels and packaging in an easy 

way:

kod artykułu

kolor

surowiec

gofrowanie

code

colour

raw material

embossing

ilość warstw

plies

wodotrwałość

ilość listków w bindzie

ilość bind w kartonie

waterproofness

towels per unit

units per box

ilość listków w  kartonie

towels per box

średnica [cm]

ilość kartonów na palecie

diameter [cm]

boxes per pallet

długość rolki [m]

roll’s length [m]

wysokość rolki [cm]

roll’s height [cm]

ilość listków na rolce

number of sheets

ilość w opakowaniu zbiorczym 
units per collective package

rozmiar listka [cm]
sheet’s size [cm]

perforacja [cm]
perforation [cm]

ilość opakowań zbiorczych na palecie
collective packages per pallet
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PRZYSZŁOŚĆ POKOLEŃ 
Lamix eco friendly  

Dbałość o środowisko naturalne stanowi integralną część ewolucji naszej firmy i jest wpisane w jej strategię zrównoważonego rozwoju. 

Naszym celem jest kreowanie takich standardów pracy i produkcji, które pozwalają w znaczący sposób zredukować wpływ na 

środowisko naturalne oraz zapewniają najwyższy poziom zrównoważonego wykorzystywania surowców naturalnych.

 działamy zgodnie ze standardami i przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska;

 z uwagą wybieramy dostawców naszych surowców;

 procesy produkcji są stale optymalizowane w celu racjonalizacji zużycia energii;

 ograniczamy emisję zanieczyszczeń do powietrza i wody;

 stosujemy nowoczesne rozwiązania beztlenowego podczyszczania ścieków, wodę technologiczną zawracamy do obiegu ponad 

30 krotnie, segregujemy i minimalizujemy wytwarzane odpady.

Racjonalność naszych działań polegających na optymalnym wykorzystywaniu surowców naturalnych, ale także wszelkie inwestycje 

ponoszone na ochronę środowiska związane są z troską o przyszłość pokoleń. Wszystko po to, aby zapewnić im dostęp do bogactwa 

środowiska naturalnego w przyszłości.

Environmental care is an integral part of our company’s evolution, inscribed into its sustainable development strategy. Our objective is to create work 

and production standards which enable us to significantly reduce the impact on natural environment and ensure the highest level of sustainable use of 

natural raw materials. 

 we work in compliance with environmental standards and legal regulations;

 we carefully select our suppliers;

 our production processes are continuously optimized in order to rationalize power consumption;

 we reduce the emission of air and water pollutants;

 we apply contemporary solutions with regards to anaerobic wastewater pretreatment, our technological water is routed into the 

recycled water system for approx. 30 times, we sort and minimize the production of waste materials. 

Rationality of our activities involving the optimal use of natural resources as well as all investments incurred for environmental 

protection are connected with our concern for future generations. We do it to enable them to access the rich resources of natural 

environment in the future.

|  www.lamix.pl
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Bardzo popularne ostatnimi laty są kampanie dotyczące patriotyzmu ekonomicznego. Popularne jest wszystko 

co polskie, wyprodukowane w Polsce, przez polskie przedsiębiorstwa.

Polska myśl naukowa i techniczna, wynalazki, dobra polska żywność, wysokiej jakości polskie produkty, 

postawy ludzi i wszystko czym my Polacy powinniśmy się chwalić i wspierać również za granicą. Lamix ma czym 

się chwalić zarówno na rynku rodzimym - gdzie należy do grona największych polskich producentów papierów 

higienicznych – jak i zagranicznych, gdzie jest cenionym dostawcą produktów higienicznych wysokiej jakości.

|  www.lamix.pl
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FIRMA RODZINNA
Family company

Założona przez Mirosława Laszko w 1991 roku firma Lamix, to czołowy polski producent papierów higienicznych, 

która jest przedsiębiorstwem rodzinnym, dzięki któremu wartości rodzinne wpływają na kreowanie skutecznego 

biznesu, a wizja działalności rozwoju firmy jest kształtowana pokoleniowo.

Ze wszystkich cech, które można przypisać biznesom rodzinnym jedna wyróżnia się zdecydowanie: ich 

RODZINNOŚĆ i to ona jest niejako wspólnym mianownikiem w tej grupie przedsiębiorstw, wyróżniając biznesy 

rodzinne spośród wszystkich innych.

Lamix zawsze realizował swoją politykę oraz rozwijał ofertę z myślą o tym aby wyróżniać się na tle konkurencji. 

Wyjątkowy charakter przedsiębiorstwa rodzinnego i jego specyfika stają się kolejnym elementem przewagi 

rynkowej. Perspektywa prowadzenia biznesu z pokolenia na pokolenie stanowi ogromną siłę i daje wyraźną tożsamość pozytywnie 

wyróżniającą  się w coraz bardziej anonimowym świecie biznesu.

Founded in 1991 by Mirosław Laszko, Lamix is a leading Polish hygienic paper products' manufacturer which is a family business where family values influence the way 

effective business is created and the vision of the company's development is shaped by generations. 

One of the most significant advantages of family businesses is their FAMILY SPIRIT which is their major common characteristics distinguishing them among all other 

companies. 

Lamix has always conducted its policy and developed its offer with a view to distinguish among its competitors. A unique character of a family company and its specific nature 

is another key element of its market or competitive advantage. Such advantage of carrying out business from generation to generation is a great strength and gives a 

significant identity providing a positively distinction in a more and more anonymous world of business”. 

PRODUKT POLSKI
Made in Poland

Campaigns of economic patriotism are becoming more and more popular. Any product of Polish origin, manufactured in Poland and by Polish enterprises is extremely 

popular. 

The Polish scientific and technical thought, inventions, good Polish food, high quality Polish products, people's attitude and all aspects the Poles should be proud of and 

support them, also while living abroad. Lamix has a lot to boast about, both within the domestic market – it is one of the major Polish hygienic paper manufacturers – and 

abroad where it is recognized as a leading supplier of high quality hygienic products.
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TECHNOLOGIA TAD
TAD technology

TAD ?Co
 to jest

W przemyśle papierniczym TAD (Trough Air Drying) jest skrótem od technologii suszenia masy papierniczej poprzez strumień gorącego 

powietrza. Proces TAD został po raz pierwszy użyty komercyjnie w 1960 roku.

Od tego momentu TAD stał się popularną metodą produkcji bibułki w Ameryce Północnej i w coraz wiekszym stopniu w Europie. Dzisiaj 

większość sprzedawanych wysokiej jakości ręczników i czyściw wykonanych jest z bibuły produkowanej w technologii TAD.

W porównaniu do tradycyjnej technologii (LDC), technologia TAD pozwala na produkcję bibuły mającą dwukrotnie większą objętość, 

zdolność pochłaniania cieczy oraz śladowy poziom pylenia przy tej samej gramaturze co bibuła produkowana w technologii LDC.

Wymienione czynniki są kluczowe w tworzeniu wysokiej klasy produktów TAD przez firmę Lamix.

In the paper industry, TAD (Through Air Drying) is the acronym of a technology where a tissue is manufactured by using hot air to dry the mass. TAD was 

first used commercially in the 1960's. 

Since then, TAD has become a popular method of manufacturing tissue in the United States and increasingly in Europe. Nowadays, majority of the high-

quality towels in rolls as well as industrial rolls are made from tissue manufactured from TAD technology. 

In comparison to the traditional technology (LDC), the TAD technology enables to manufacture the tissue of a double volume, capacity to absorb and 

very low level of dustiness while maintaining the same grammage of a traditionally manufactured tissue. 

These factors are of key importance in the development of the high-quality TAD products by Lamix.

Wszystkie produkty wykonane w technologii TAD są oznaczone tym znakiem.

All products made in TAD technology have this designation.







CZYŚCIWA
Industrial roll



CZYŚCIWO TAD

ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

HoReCa
HoReCa

Medi & SPA
Medi & SPA

Przemysł
Industry

0888
celuloza

2 28 cm 24 cm 170 m 2 54cellulose

kolor
colour

surowiec
raw material

ilość warstw
plies

średnica
diameter

wysokość
height

długość
length

opak. zbiorcze
collective package

kod artykułu
code

paleta
per pallet

perforacja
perforation

25 cm

WO IR EU CS

ATEST:
CERTIFIED:

0895
celuloza

2 34 cm 33 cm 270 m 1 48cellulose
36 cm

TAD industrial roll

Rolnictwo

Agriculture

C170/2

C270/2
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3049
celuloza

2 23 cm 24 cm 140 m 2 90cellulose

kolor
colour

surowiec
raw material

ilość warstw
plies

średnica
diameter

wysokość
height

długość
length

opak. zbiorcze
collective package

kod artykułu
code

paleta
per pallet

perforacja
perforation

22 cm

0925
celuloza

2 28 cm 26 cm 190 m 2 54cellulose
25 cm

Industrial roll

0802
celuloza

2 28 cm 26 cm 240 m 2 54cellulose
25 cm

0918
celuloza

2 28 cm 26 cm 290 m 2 54cellulose
25 cm

ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

HoReCa
HoReCa

Medi & SPA
Medi & SPA

Przemysł
Industry

WO IR EU CS

ATEST:
CERTIFIED:

Rolnictwo

Agriculture

CZYŚCIWO

C150/2

C200/2

C250/2

C300/2

|  www.lamix.pl
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WYJĄTKOWO
CHŁONNE
extremely absorbent



2066
makulatura

2 28 cm 25 cm 190 m 2 54ecological

kolor
colour

surowiec
raw material

ilość warstw
plies

średnica
diameter

wysokość
height

długość
length

opak. zbiorcze
collective package

kod artykułu
code

paleta
per pallet

perforacja
perforation

25 cm

0963
makulatura

2 28 cm 25 cm 240 m 2 54ecological
25 cm

Industrial roll

0987
makulatura

2 28 cm 24,6 cm 240 m 2 54ecological
25 cm

0994
makulatura

3 34 cm 35 cm 288 m 1 48ecological
36 cm

ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

Przemysł
Industry

WO IR EU CS

ATEST:
CERTIFIED:

Rolnictwo

Agriculture

CZYŚCIWO

2066, 0963
produkt:

C200/2

C250/2

C250/2

C288/3

produkt 0994

WARSTWY
3
PLY

|  www.lamix.pl
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RĘCZNIKI W ROLI
Handtowel in roll



RĘCZNIKI W ROLI
Handtowel in roll

3001
celuloza

2 14 cm 19 cm 40 m 12 48cellulose
22 cm

3070
celuloza

2 14 cm 19 cm 60 m 12 48cellulose
22 cm

3025
celuloza

2 18,5 cm 19 cm 80 m 6 60cellulose
22 cm

ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

ATEST:
CERTIFIED:

R40/2

1120

paleta
per pallet

opak. zbiorcze
collective package

perforacja
perforation

długość
length

wysokość
height

średnica
diameter

ilość warstw
plies

surowiec
raw material

kolor
colour

kod artykułu
code

WO IR EU CS

Rolnictwo

Agriculture

Przemysł
Industry

Medi & SPA
Medi & SPA

HoReCa
HoReCa

R60/2

R80/2

4343
celuloza

1 14 cm 19 cm 80 m 12 48cellulose
22 cm

4336
celuloza

2 19 cm 19 cm 80 m 6 60cellulose
22 cm

R80/1

R80/2

|  www.lamix.pl
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3032
celuloza

2 18,5 cm 19 cm 120 m 6 60cellulose
22 cmR120/2

Zalecany
podajnik

Recommended
dispenser



RĘCZNIKI W ROLI
Handtowel in roll

3056
makulatura

2 14 cm 19 cm 50 m 12 48ecological
22 cm

3063
makulatura

2 18,5 cm 19 cm 100 m 6 60ecological
22 cm

ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

ATEST:
CERTIFIED:

R50/2

1120

paleta
per pallet

opak. zbiorcze
collective package

perforacja
perforation

długość
length

wysokość
height

średnica
diameter

ilość warstw
plies

surowiec
raw material

kolor
colour

kod artykułu
code

WO IR EU CS

Rolnictwo

Agriculture

Przemysł
Industry

Medi & SPA
Medi & SPA

HoReCa
HoReCa

R100/2

|  www.lamix.pl
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3056, 3063
produkt:

Zalecany
podajnik

Recommended
dispenser



RĘCZNIKI AUTOCUT
Autocut roll

4299
celuloza

2 19 cm 20,2 cm 120 m 6 40cellulose
brak

4312
celuloza

1 19,5 cm 21 cm 250 m 6 44cellulose
brak

4329
celuloza

1 19 cm 20,5 cm 120 m 12 40cellulose
brak

ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

ATEST:
CERTIFIED:

paleta
per pallet

opak. zbiorcze
collective package

perforacja
perforation

długość
length

wysokość
height

średnica
diameter

ilość warstw
plies

surowiec
raw material

kolor
colour

kod artykułu
code

WO IR EU CS

Rolnictwo

Agriculture

Przemysł
Industry

Medi & SPA
Medi & SPA

HoReCa
HoReCa

R120/2

R250/1

R120/1

SUPERMATIC

AUTOMATIC

SUPERMATIC

1151

|  www.lamix.pl
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4282
celuloza

2 19 cm 21 cm 130 m 6 40cellulose
brakR130/2

AUTOMATIC

Zalecany
podajnik

Recommended
dispenser



PAPIER TOALETOWY
Toilet paper



PAPIER TOALETOWY
Toilet paper

6279
celuloza

2 12,5 cm 9 cm 40 m 24 60cellulose
11

6255
celuloza

2 18 cm 9 cm 90 m 12 60cellulose
21

6248
celuloza

2 19 cm 9 cm 120 m 12 60cellulose
21

ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

ATEST:
CERTIFIED:

T40/2

paleta
per pallet

opak. zbiorcze
collective package

perforacja
perforation

długość
length

wysokość
height

średnica
diameter

ilość warstw
plies

surowiec
raw material

kolor
colour

kod artykułu
code

WO IR EU CS

Przemysł
Industry

Medi & SPA
Medi & SPA

HoReCa
HoReCa

T100/2

T130/2

1144

|  www.lamix.pl
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Zalecany
podajnik

Recommended
dispenser



6262
makulatura

2 18,5 cm 9 cm 100 m 12 60ecological
21 cm

ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

ATEST:
CERTIFIED:

T100/2

paleta
per pallet

opak. zbiorcze
collective package

perforacja
perforation

długość
length

wysokość
height

średnica
diameter

ilość warstw
plies

surowiec
raw material

kolor
colour

kod artykułu
code

WO IR EU CS

Przemysł
Industry

Medi & SPA
Medi & SPA

HoReCa
HoReCa

1144

|  www.lamix.pl
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PAPIER TOALETOWY
Toilet paper

6262
produkt:

Zalecany
podajnik

Recommended
dispenser





PODKŁADY MEDYCZNE
Medical paper



PODKŁADY MEDYCZNE
Medical paper

4268
celuloza

2 13 cm 50 cm 50 m 9 24cellulose
44

4275
celuloza

2 13 cm 60 cm 50 m 9 18cellulose
44

4244
celuloza

2 13 cm 50 cm 80 m 9 24cellulose
44

ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

ATEST:
CERTIFIED:

P50/2/50

paleta
per pallet

opak. zbiorcze
collective package

perforacja
perforation

długość
length

wysokość
height

średnica
diameter

ilość warstw
plies

surowiec
raw material

kolor
colour

kod artykułu
code

WO IR EU CS

Medi & SPA
Medi & SPA

P50/2/60

P80/2/50

4251
celuloza

2 13 cm 60 cm 80 m 9 18cellulose
44P80/2/60

Rolnictwo

Agriculture

VAT8%
Każdy podkład pakowany
indywidualnie w folię.

Single foil packaging.

|  www.lamix.pl
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RĘCZNIKI SKŁADANE
Folded hand towel



RĘCZNIKI SKŁADANE TYPU Z
Z-folded hand towel

2509
celuloza

2 20,3 cm 24 cm 200 3000 60cellulose
15

2516
celuloza

2 24 cm 24 cm 200 3000 54cellulose
15

ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

ATEST:
CERTIFIED:

paleta
per pallet

ilość warstw
plies

surowiec
raw material

kolor
colour

kod artykułu
code

WO IR EU CS

Przemysł
Industry

Medi & SPA
Medi & SPA

HoReCa
HoReCa

1113

długość listka
sheet lenght

listków w bindzie bind w kartonie
towels per unit units per box

listków w kartonie
towels per box

wysokość listka
sheet height

|  www.lamix.pl

25

Zalecany
podajnik

Recommended
dispenser



ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

HoReCa
HoReCa

Medi & SPA
Medi & SPA

WO IR EU CS

ATEST:
CERTIFIED:

1113

2578
celuloza

3 24 cm 21 cm 125 2500 36cellulose
20

paleta
per pallet

ilość warstw
plies

surowiec
raw material

kolor
colour

kod artykułu
code

długość listka
sheet lenght

listków w bindzie bind w kartonie
towels per unit units per box

listków w kartonie
towels per box

wysokość listka
sheet height

RĘCZNIKI SKŁADANE TYPU V - GOLD
V-folded hand towel - GOLD

WARSTWY
3
PLY

|  www.lamix.pl
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Zalecany
podajnik

Recommended
dispenser



RĘCZNIKI SKŁADANE TYPU V
V-folded hand towel

2585
celuloza

2 24 cm 21 cm 150 3000 36cellulose
20

2592
celuloza

2 24 cm 21 cm 160 3200 36cellulose
20

ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

ATEST:
CERTIFIED:

paleta
per pallet

ilość warstw
plies

surowiec
raw material

kolor
colour

kod artykułu
code

WO IR EU CS

Przemysł
Industry

Medi & SPA
Medi & SPA

HoReCa
HoReCa

1113

długość listka
sheet lenght

listków w bindzie bind w kartonie
towels per unit units per box

listków w kartonie
towels per box

wysokość listka
sheet height

2615
celuloza

2 24 cm 21 cm 150 3000 36cellulose
20

2608
celuloza

2 24 cm 21 cm 160 3200 36cellulose
20

*

*

*kolor wzoru / patteren color

|  www.lamix.pl

27

Zalecany
podajnik

Recommended
dispenser



1113

RĘCZNIKI SKŁADANE TYPU V - SIMPLE
V-folded hand towel - SIMPLE

ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

ATEST:
CERTIFIED:

WO IR EU CS

Przemysł
Industry

Medi & SPA
Medi & SPA

HoReCa
HoReCa

2837
celuloza

2 22 cm 21 cm 150 3000 36cellulose
20

2844
celuloza

2 22 cm 21 cm 160 3200 36cellulose
20

paleta
per pallet

ilość warstw
plies

surowiec
raw material

kolor
colour

kod artykułu
code

długość listka
sheet lenght

listków w bindzie bind w kartonie
towels per unit units per box

listków w kartonie
towels per box

wysokość listka
sheet height

|  www.lamix.pl
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Zalecany
podajnik

Recommended
dispenser



RĘCZNIKI SKŁADANE TYPU V - SIMPLE
V-folded hand towel - SIMPLE

2899
makulatura

2 23 cm 21 cm 150 3000 36ecological
20

2905
makulatura

2 23 cm 21 cm 160 3200 36ecological
20

ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

ATEST:
CERTIFIED:

paleta
per pallet

ilość warstw
plies

surowiec
raw material

kolor
colour

kod artykułu
code

WO IR EU CS

Przemysł
Industry

Medi & SPA
Medi & SPA

HoReCa
HoReCa

1113

długość listka
sheet lenght

listków w bindzie bind w kartonie
towels per unit units per box

listków w kartonie
towels per box

wysokość listka
sheet height

|  www.lamix.pl
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Zalecany
podajnik

Recommended
dispenser



SERWETKI
Napkins



1052
celuloza

2 10,6 cm 21 cm 220 6600 36cellulose
30

paleta
per pallet

ilość warstw
plies

surowiec
raw material

kolor
colour

kod artykułu
code

długość listka
sheet lenght

listków w Tab-Nap ilość w kartonie
towels per unit units per box

listków w kartonie
towels per box

wysokość listka
sheet height

SERWETKI TAB-NAP
Tab-Nap Napkins

Tab-Nap to serwetka pakowana jednostkowo w kartonik, który po otwarciu staje się 

jednocześnie podajnikiem z atrakcyjnym wzorem nadruku. Serwetka Tab-Nap sprawdza się 

w punktach gastronomicznych takich jak fast food, kawiarnie, ogródki letnie, przestrzeń food 

court, czyli wszędzie tam gdzie zastosowanie plastikowych podajników byłoby nieekonomiczne. 

Istnieje możliwość produkcji serwetek Tab-Nap jako marka własna z indywidualnym nadrukiem 

klienta.

ZASTOSOWANIE

W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

ATEST:
CERTIFIED:

WO IR EU CS

HoReCa
HoReCa

Tab-Nap is a napkin packed in a cardboard box which serves as a dispenser decorated with an attractive printing 

design. Tab-Nap napkins are perfect for catering purposes, at fast food restaurants, cafes, summer terraces, food 

courts and similar premises where the use of plastic dispensers would be rather uneconomical. There is a 

possibility to manufacture Tab-Nap napkins as own brand decorated with the customer's individual printing.

31
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SERWETKI
Napkins

1021
celuloza

2 16,5 cm 21 cm 225 9000 24cellulose
40

ZASTOSOWANIE

W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

ATEST:
CERTIFIED:

paleta
per pallet

ilość warstw
plies

surowiec
raw material

kolor
colour

kod artykułu
code

WO IR EU CS

HoReCa
HoReCa

2950

długość listka
sheet lenght

listków w bindzie bind w kartonie
towels per unit units per box

listków w kartonie
towels per box

wysokość listka
sheet height

|  www.lamix.pl
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Zalecany
podajnik

Recommended
dispenser



SERWETKI SIMPLE
SIMPLE Napkins

1045
celuloza

2 10,6 cm 21 cm 225 9000 40cellulose
40

paleta
per pallet

ilość warstw
plies

surowiec
raw material

kolor
colour

kod artykułu
code

długość listka
sheet lenght

listków w bindzie bind w kartonie
towels per unit units per box

listków w kartonie
towels per box

wysokość listka
sheet height

2301

ZASTOSOWANIE

W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

ATEST:
CERTIFIED:

WO IR EU CS

HoReCa
HoReCa

|  www.lamix.pl
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Zalecany
podajnik

Recommended
dispenser







CZYŚCIWO
Industrial roll



CZYŚCIWO

ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

Przemysł
Industry

0741
makulatura

1 28 cm 25 cm 300 m 2 54ecological

kolor
colour

surowiec
raw material

ilość warstw
plies

średnica
diameter

wysokość
height

długość
length

opak. zbiorcze
collective package

kod artykułu
code

paleta
per pallet

perforacja
perforation

--

WO IR EU CS

ATEST:
CERTIFIED:

Industrial roll

Rolnictwo

Agriculture

C300/1

37

|  www.lamix.pl

IDEALNE
DO WARSZTATU

perfect for workshop



RĘCZNIKI W ROLI
Handtowel in roll



ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

Przemysł
Industry

WO IR EU CS

ATEST:
CERTIFIED:

Rolnictwo

Agriculture

5951
makulatura

1 14 cm 19,2 cm 65 m 12 48ecological
22 cm

5944
makulatura

1 18 cm 19,2 cm 130 m 6 60ecological
22 cm

5975
makulatura

1 14 cm 19,2 cm 65 m 12 48ecological
--

5982
makulatura

1 18 cm 19,2 cm 130 m 6 60ecological
--

R65/1

paleta
per pallet

opak. zbiorcze
collective package

perforacja
perforation

długość
length

wysokość
height

średnica
diameter

ilość warstw
plies

surowiec
raw material

kolor
colour

kod artykułu
code

R130/1

R65/1

R130/1

5951, 5944
produkt: 0949

RĘCZNIKI W ROLI
Handtowel in roll

39
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Zalecany
podajnik

Recommended
dispenser



RĘCZNIK AUTOCUT
Autocut handtowel

5609
makulatura

1 19 cm 21 cm 180 m 6 40ecological
--

ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

ATEST:
CERTIFIED:

R180/1

paleta
per pallet

opak. zbiorcze
collective package

perforacja
perforation

długość
length

wysokość
height

średnica
diameter

ilość warstw
plies

surowiec
raw material

kolor
colour

kod artykułu
code

WO IR EU CS

Rolnictwo

Agriculture

Przemysł
Industry

1151

40

|  www.lamix.pl

5609
produkt:

Zalecany
podajnik

Recommended
dispenser





PAPIER TOALETOWY
Toilet paper



PAPIER TOALETOWY
Toilet paper

6057
makulatura

1 18 cm 9 cm 130 m 12 60ecological
22

6231 1 18 cm 9 cm 130 m 12 60--

ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

T130/1

paleta
per pallet

opak. zbiorcze
collective package

perforacja
perforation

długość
length

wysokość
height

średnica
diameter

ilość warstw
plies

surowiec
raw material

kolor
colour

kod artykułu
code

Przemysł
Industry

Medi & SPA
Medi & SPA

HoReCa
HoReCa

T130/1

0956

makulatura
ecological

WO IR EU CS

ATEST:
CERTIFIED:

43

|  www.lamix.pl

6057,6231
produkt:

Zalecany
podajnik

Recommended
dispenser



RĘCZNIKI SKŁADANE
Folded hand towel



RĘCZNIKI SKŁADANE TYPU V - STANDARD
V-folded hand towel - STANDARD

2165
makulatura

1 25 cm 21cm 200 4000 32ecological
20

2141
makulatura

1 25 cm 21 cm 200 4000 32ecological
20

ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

paleta
per pallet

ilość warstw
plies

surowiec
raw material

kolor
colour

kod artykułu
code

Przemysł
Industry

Medi & SPA
Medi & SPA

HoReCa
HoReCa

0932

długość listka
sheet lenght

listków w bindzie bind w kartonie
towels per unit units per box

listków w kartonie
towels per box

wysokość listka
sheet height

2127
makulatura

1 25 cm 21 cm 200 4000 32ecological
20

2202
makulatura

1 25 cm 21 cm 200 4000 32ecological
20

2189
makulatura

1 25 cm 21 cm 200 4000 32ecological
20

2165, 2189
produkt:

WO IR EU CS

ATEST:
CERTIFIED:

45
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Zalecany
podajnik

Recommended
dispenser



ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

ATEST:
CERTIFIED:

WO IR EU CS

RĘCZNIKI SKŁADANE TYPU V - ECONOMIC
V-folded hand towel - ECONOMIC

0932

2264
makulatura

1 25 cm 21cm 200 4000 32ecological
20

2271
makulatura

1 25 cm 21 cm 200 4000 32ecological
20

paleta
per pallet

ilość warstw
plies

surowiec
raw material

kolor
colour

kod artykułu
code

długość listka
sheet lenght

listków w bindzie bind w kartonie
towels per unit units per box

listków w kartonie
towels per box

wysokość listka
sheet height

2240
makulatura

1 25 cm 21 cm 200 4000 32ecological
20

2226
makulatura

1 25 cm 21 cm 200 4000 32ecological
20

Przemysł
Industry

Medi & SPA
Medi & SPA

HoReCa
HoReCa

2264,2271,2226
produkt:

46
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Zalecany
podajnik

Recommended
dispenser



RĘCZNIKI SKŁADANE TYPU V - ECO OPTIMUM
V-folded hand towel - ECO OPTIMUM

ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

paleta
per pallet

ilość warstw
plies

surowiec
raw material

kolor
colour

kod artykułu
code

Przemysł
Industry

Medi & SPA
Medi & SPA

HoReCa
HoReCa

0932

długość listka
sheet lenght

listków w bindzie bind w kartonie
towels per unit units per box

listków w kartonie
towels per box

wysokość listka
sheet height

2264, 2240
produkt:

WO IR EU CS

ATEST:
CERTIFIED:

2455
makulatura

1 25 cm 21cm 334 4000 48ecological
12

2448
makulatura

1 25 cm 21 cm 334 4000 48ecological
12

2462
makulatura

1 25 cm 21 cm 334 4000 48ecological
12

47
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Zalecany
podajnik

Recommended
dispenser







CZYŚCIWO

ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

Przemysł
Industry

9041
makulatura

1 28 cm 25 cm 250 m 2 54ecological

kolor
colour

surowiec
raw material

ilość warstw
plies

średnica
diameter

wysokość
height

długość
length

opak. zbiorcze
collective package

kod artykułu
code

paleta
per pallet

perforacja
perforation

22

WO IR EU CS

ATEST:
CERTIFIED:

Industrial roll

Rolnictwo

Agriculture

C250/1

1100
LISTKÓW / PLIES

50
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ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

ATEST:
CERTIFIED:

WO IR EU CS

RĘCZNIKI SKŁADANE TYPU V
V-folded hand towel

0932

2264
makulatura

1 25 cm 21cm 200 4000 32ecological
20

paleta
per pallet

ilość warstw
plies

surowiec
raw material

kolor
colour

kod artykułu
code

długość listka
sheet lenght

listków w bindzie bind w kartonie
towels per unit units per box

listków w kartonie
towels per box

wysokość listka
sheet height

Przemysł
Industry

HoReCa
HoReCa

51
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Zalecany
podajnik

Recommended
dispenser







ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

ATEST:
CERTIFIED:

WO IR EU CS

RĘCZNIKI W ROLI

Medi & SPA
Medi & SPA

HoReCa
HoReCa

2998
celuloza

2 14,5 cm 20,3 cm 250 12 44cellulose

3087
celuloza

2 18,6 cm 20,3 cm 500 6 55cellulose

3100
celuloza

3 20 cm 22 cm 400 6 40cellulose

R50/2

paleta
per pallet

opak. zbiorcze
collective package

listków
sheets

wysokość
height

średnica
diameter

ilość warstw
plies

surowiec
raw material

kolor
colour

kod artykułu
code

R100/2

R80/3

0567
celuloza

2 10,5 cm 23 cm 50 16 40cellulose
R11/2

Dom
Home

pakietów

Handtowel in roll

|  www.lamix.pl
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NIEZASTĄPIONE
W KAŻDEJ KUCHNI
indispensable in every kitchen



ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

WO IR EU CS

ATEST:
CERTIFIED:

PAPIER TOALETOWY
Toilet paper

paleta
per pallet

opak. zbiorcze
collective package

listków
sheets

wysokość
height

średnica
diameter

ilość warstw
plies

surowiec
raw material

kolor
colour

kod artykułu
code

3018
celuloza

2 10,5 cm 9,6 cm 160 8 36cellulose
T17,6/2 pakietów

Medi & SPA
Medi & SPA

HoReCa
HoReCa

Dom
Home

|  www.lamix.pl
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MIĘKKI
I DELIKATNY

soft and delicate



ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

ATEST:
CERTIFIED:

WO IR EU CS

RĘCZNIK W KARTONIKU

Medi & SPA
Medi & SPA

HoReCa
HoReCa

paleta
per pallet

opak. zbiorcze
collective package

listków
sheets

ilość warstw
plies

surowiec
raw material

kolor
colour

kod artykułu
code

2974
celuloza

2 80 25 32cellulose

Dom
Home

kartoników

Kitchen towel in box

|  www.lamix.pl
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RĘCZNIK KUCHENNY
W LISTKACH
kitchen towel in box



|  www.lamix.pl
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ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

WO IR EU CS

ATEST:
CERTIFIED:

CHUSTECZKI HIGIENICZNE
Facial tissues

Medi & SPA
Medi & SPA

HoReCa
HoReCa

Dom
Home

paleta
per pallet

opak. zbiorcze
collective package

listków
sheets

ilość warstw
plies

surowiec
raw material

kolor
colour

kod artykułu
code

1014
celuloza

2 100 40 32cellulose
kartoników

WYJĄTKOWO
DELIKATNE

extremely soft





PODAJNIKI
Dispenser



PODAJNIKI SANITARNE

ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

1113
poliwęglan

8 12polycarbonate

kolor
colour

surowiec
raw material

opak. zbiorcze
collective package

kod artykułu
code

paleta
per pallet

Dispenser

HoReCa
HoReCa

Medi & SPA
Medi & SPA

Przemysł
Industry

Rolnictwo

Agriculture

Produkt wykonany
z wytrzymałego poliwęglanu
Product made
of durable polycarbonate

1120
poliwęglan

1 75polycarbonate

1144
poliwęglan

6 24polycarbonate

1137
poliwęglan

12 28polycarbonate

Podajnik do ręczników składanych
Folded and interfolded towels dispenser

produkt
product

Podajnik do ręczników w roli
Jumbo towel dispenser

Podajnik do papieru toaletowego
Jumbo toilet dispenser

Dozownik do mydła
Soap dispenser

60
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ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

HoReCa
HoReCa

1151 ABS 1 36

kolor
colour

surowiec
raw material

opak. zbiorcze
collective package

kod artykułu
code

paleta
per pallet

Podajnik do ręczników autocut
Autocut towels dispenser

produkt
product

AUTOCUT
Autocut dispenser

61
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Przemysł
Industry

Compatible products:
p. 17 and 40

EKONOMIA
UŻYTKOWANIA

economy of use

Pasuje do ręczników
typu Autocut:
str. 17 i 40



ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

HoReCa
HoReCa

2950 ABS 6 360

kolor
colour

surowiec
raw material

opak. zbiorcze
collective package

kod artykułu
code

paleta
per pallet

2301 ABS 24 504

Podajnik do serwetek
Folded and interfolded towels dispenser

produkt
product

Podajnik do serwetek SIMPLE
Jumbo towel dispenser

SERWETNIKI
Napkins dispensers

62
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FUNKCJONALNOŚĆ
I ESTETYKA Oferta serwetek:

str. 32 i 33

Compatible products:
p. 32 and 33

usability and aesthetics



ZASTOSOWANIE W BRANŻACH:
USEFUL FOR:

HoReCa
HoReCa

Medi & SPA
Medi & SPA

Przemysł
Industry

Rolnictwo

Agriculture

0932 8 12

kolor
colour

surowiec
raw material

opak. zbiorcze
collective package

kod artykułu
code

paleta
per pallet

0949 6 11

0956 8 12

0970 24 16

Podajnik do ręczników składanych
Folded and interfolded towels dispenser

produkt
product

Podajnik do ręczników w roli
Jumbo towel dispenser

Podajnik do papieru toaletowego
Jumbo toilet dispenser

Dozownik do mydła
Soap dispenser

ABS

ABS

ABS

ABS

PODAJNIKI SANITARNE
Dispenser

63
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POLECANY
DO DUŻYCH OBIEKTÓW

recommended for large facilities



NOTES

PPPH Lamix reserves the right to modify technical parameters
of the products described in this catalogue. 
Parameters tolerance  +/-3%.

Za udostępnienie wnętrz do zdjęć dziękujemy:

www.ceramikanowa.pl www.drwhite.clinic www.efekt-witnica.pl www.mackserwis.pl

PPPH Lamix zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów 
technicznych produktów opisanych w niniejszym katalogu. 
Tolerancja parametrów  +/-3%.

Notes





PPPH Lamix
ul. Papiernicza 1
Poland, 66-460 Witnica

tel.:  +48 95 751 70 00
e-mail: lamix@lamix.pl
www.lamix.pl


