
Długi numer artykułu 06184015

Numer artykułu 6184                

Opis produktu KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Fresh 
odświeżacz powietrza - zawartość / czysty /300 ml

Karta charakterystyki 
produktów
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Informacje o produkcie

Zawartość opakowania 6184: 6 wkładów   

Wymiary opakowania 
zewnętrznego

Corrugated

Informacje o opakowaniu

Piktogram Wymiary waga(kg)

19.30 x 12.30 x 2.50 Długość x Szerokość x 
Wysokość(cm) 0.40

Wartość ph3 5.75Trwałość (lata)
Rozmiar porcji (ml)Sprej 0.05Format

Zapach300 Fresh FruityPojemość
EAN (pudełka)Bezbarwny 05027375047961Wygląd
Kolor5033848035458 czystyEAN (opakowania wewnętrznego)

Specyfikacja produktu

Karta charakterystyki produktu KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Fresh odświeżacz powietrza - zawartość / 
czysty /300 ml - 6184                

• 6 x kaseta wkładu 
uzupełniającego zapachu Fresh 
Aircare, 300 ml (łącznie 1800 ml)

• Świeży, orzeźwiający i pachnący 
lekki dotyk słodkich kwiatów w 
celu wyeliminowania 
niepożądanego zapachu

• Na nowo zestawiona przy użyciu 
technologii sprężonych olejków, 
zapewniającej tę samą 
intensywność zapachu przy 
bardzo niskiej zawartości 
osadów

• Do 6000 kontrolowanych dawek 
zapachu na kasetę

• Idealna do stosowania z 
dozownikiem Aquarius™

• Zapewnia higienę, poprawia 
komfort i pomaga w zarządzaniu 
kosztami poprzez kontrolowane 
dozowanie.

• Zaprojektowana, aby zapewnić 
użytkownikom łazienek 
przyjemne korzystanie z łazienki.

• Zaprojektowana tak, aby 
idealnie uzupełniać i harmonijnie 
współgrać z naszą nową gamą 
luksusowych środków do mycia 
rąk w piance KLEENEX®

• Dostępne również w zapachach 
Energy, Joy, Fresh i Zen.

cechy produktu
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Handel

ISO 14001

Jest to norma zarządzania środowiskowego, która potwierdza 
światowe znaczenie dla organizacji, która chcą działać w sposób 
zrównoważony środowiskowo.

ISO 9001

Norma określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. 
Jest to światowy standard w celu zapewnienia bezpieczeństwa z 
wymogami jakości i zwiększenia satysfakcji klienta w relacjach 
dostawca-klient.

Marketing

Healthy Workplace Project

PRACOWNICY: * Zdrowie i dobre samopoczucie, 
* lepsze urządzenia sanitarne
* Zwiększona świadomość korzyści płynących z dobrej higieny
* Dbanie o dobre samopoczucie przez pracodawcę
* Zmniejszenie dni chorobowych w pracy i w domu
PRACODAWCA: THE HEALTHY WORKPLACE PROJECT 
* posiada zdrowszych i bardziej zaangażowanych pracowników
* mniej dni chorobowych zmniejsza absencję
* Zaangażowani pracownicy są bardziej skłonni do "kolejnych kroków"

Rozwiązanie

Healthier Workplace

KAŻDY LUBI DOWCIPY JANA Przekazujcie sobie tylko dobre rzeczy. 
 Projekt ZDROWE ŚRODOWISKO PRACY* to kompletny program 
higieny biurowej, który pomaga zwiększyć poziom zaangażowania 
pracowników i zmniejszyć liczbę zachorowań. 

Standard B+R

Hazardous Goods

Nadawcy mają obowiązek określić zagrożenia związane z towarami, 
które zamierzają transportować. Istnieje dziewięć klas zagrożeń. 
1 – Materiały i przedmioty wybuchowe
2. Gazy
3. Materiały ciekłe zapalne
4. Materiały stałe zapalne, samozapalne
5. Materiały utleniające, Nadtlenki organiczne
6. Materiały trujące i zakaźne
7. Materiały promieniotwórcze
8. Materiały żrące
9. Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Międzynarodowe standardy i certyfikaty

Opakowanie Waga netto(kg)karton 1.884

Waga brutto(kg) Wymiary pudełka 
(DxSxW) (cm)

2.39 20.4 x 15.4 x 15.8

Szczegóły opakowania

Typ palety DxSxW (m) Ilość opakowań na 
warstwę

Ilość warstw na 
paletę

Ilość opakowań na 
paletę

E5 1.20 x 0.80 x 0.94 32 5 160

Produkty powiązane

Numer 
artykułu

Opis produktu Zalece- nie

Pasujący dozownik

6994      AQUARIUS* dozownik do odświeżacza powietrza - biały
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Ogólne informacje

Strony internetowe www.kcprofessional.com

Numer Obsługi Klienta For more information please contact customer service at +44 1732 594 000

Kraj pochodzenia Belgia
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