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Informacje o produkcie

Opis produktu

Wybierając markę Scott®, dokonujesz praktycznych wyborów bez kompromisów w zakresie jakości i wartości. Aby zapewnić 
bezkompromisową czystość, za każdym razem nasz ręcznik do rąk współpracuje z najbardziej higienicznym dozownikiem w 
porównaniu z konkurenc

Zawartość opakowania 6621: 6 rolek  x 150 (m)  =  900 (m)

Wymiary opakowania 
zewnętrznego

LDPE

Informacje o opakowaniu

Piktogram Sztuk Wymiary waga(kg)

rolka 19.80 x 15.00 Wysokość x Średnica(cm) 1.10

odcinek 150.00 x 19.80 Długość (m) x Szerokość(cm)

Wewnętrzny rdzeń (cm)Slimroll 4.4Rodzaj rolki

Metoda wybielania50 ECFWłókna pierwotne
TechnologiaTak UCTADTłoczenie / Struktura
EAN (pudełka)1 05027375050701Warstwy

Kolor50 białyWłókna z recyklingu (%)

Specyfikacja produktu
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• 6 x 150 m = 3600 arkuszy, 
białych, 1-warstwowych 
ręczników do rąk w rolce 
Slimroll™ (łącznie 900 m)

• Zaawansowana ochrona przed 
zanieczyszczeniem krzyżowym

• Unikalna opatentowana 
technologia sprężona Airflex™ 
gwarantuje, że ręczniki te mają 
wyjątkową wytrzymałość, 
miękkość i chłonność, nawet gdy 
są mokre

• Posiadają europejskie 
oznakowanie ekologiczne

• Zgodność z dozownikami 7955 
oraz 7956.

• Współpracuje z najbardziej 
higienicznym dozownikiem w 
porównaniu z konkurencją

• Idealne do stosowania w 
środowisku, w którym poprawa 
higieny i oszczędność ma 
kluczowe znaczenie (np. opieka 
zdrowotna lub edukacja)

• Wytłaczana marka Scott®

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.

Regulation (EC) No 66/2010 
of the European Parliament

EU-Ecolabel - Certyfikat ekologiczny Ecolabel jest to program 
oznakowania ekologicznego, który wskazuje produkty  i usługi, które 
są przyjazne dla środowiska.  Tylko produkty, które  spełniały 
rygorystyczne normy środowiskowe są uprawnione do korzystania z 
akredytacji Ecolabel. Ten produkt posiada europejski certyfikat 
Ecolabel. Jest to gwarancja, że cały cykl życiowy tego produktu jest 
zaplanowany tak, by był przyjazny dla środowiska naturalnego.

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

Food Contact Regulations

Produkt ten jest przeznaczony do kontaktu z żywnością i jest zgodny 
z rozporządzeniem Komisji (EU) nr 1935/2004. Ponadto, gumowe 
rękawice nitrylowe są zgodne z rozporządzeniem Komisji (EU) nr 
10/2011 i niemiecką rekomendacją, BfR nr XXI, a wyroby papiernicze 
są zgodne z niemiecką rekomendacją, BfR nr XXXVI.

AIRFLEX* Technology

AIRFLEX*

Compression

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL * wykorzystuje nową 
technologię kompresji, dzięki czemu w opakowaniu mieści się do 18% 
więcej ręczników papierowych co prowadzi do szeregu korzyści 
gospodarczych i środowiskowych. Technologia ta jest stosowana do 
produktów KLEENEX® i ręczników SCOTT® , które są produkowane 
z materiału AIRFLEX*. Produkty te oferują doskonałą chłonność i 
wytrzymałość, a także  znakomite poziom higieny i komfortu. 
Dodatkowe korzyści z technologi kompresji to: więcej ręczników w 
opakowaniu to więcej ręczników na samochód, a tym samym mniej 
samochodów na drogach i mniejsze koszty transportu. Kolejne 
korzyści to mniej odpadów z opakowania i mniej miejsca w 
magazynie. Podsumowując: mniej potrzebnego miejsca, mniej 
odpadu i mniejsza emisja dwutlenku węla. 

Międzynarodowe standardy i certyfikaty
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Opakowanie Waga netto(kg)karton 5.7

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

6.51 45 x 30 x 19.8

Rodzaj opakowania 
wewnętrznego

Pełna paletaABS Tak

Szczegóły opakowania

Typ palety DxSxW (m) Ilość opakowań na 
warstwę

Ilość warstw na 
paletę

Ilość opakowań na 
paletę

E3 1.20 x 0.80 x 1.93 6 9 54

Produkty powiązane

Numer 
artykułu

Opis produktu Zalece- nie

Pasujący dozownik

7955 AQUARIUS* SLIMROLL* dozownik do ręczników w rolce - biały /NOWY
7956 AQUARIUS* SLIMROLL* dozownik do ręczników w rolce - czarny /NOWY

Ogólne informacje
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* jest partnerem dla pracodawców i pracowników, jesli chodzi o stworzenie doskonalych miejsc pracy. KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* doradza jak stworzyc bezpieczniejsze, zdrowsze i bardziej wydajne miejsca pracy. Program ten jest wspierany przez znane marki takie jak 
Kleenex ®, Scott ®, Wypall *, Kleenguard * oraz Kimtech ®. KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL * jest czescia Kimberly-Clark Corporation.

Strony internetowe www.kcprofessional.com

Numer Obsługi Klienta W celu uzyskania dodatkowych informacji prosze skontaktowac sie dzialem obslugi kleinta w godzinach 
pracy +420 226 214 052

Kraj pochodzenia Francja
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