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produktów
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Informacje o produkcie

Zawartość opakowania 12 rolek  x 790 odcinków  =  9480 odcinków

Informacje o opakowaniu

Piktogram Sztuk Wymiary waga(kg)

rolka 9.00 x 18.50 Wysokość x Średnica(cm)

odcinek 38.00 x 9.00 Długość x Szerokość(cm)

Wewnętrzny rdzeń (cm)Totally Chlorine 
Free (TCF)

7.6Metoda wybielania

Tłoczenie / Struktura0 NieWłókna pierwotne
Rodzaj rolki5 Jumbo rolkaWater Breakup Value(Inversions)

Perforacja1 TakWarstwy

Włókna z recyklingu (%)05027375007484 100EAN (pudełka)
gramatura (g/m²)biały 22Kolor

73Biel (%)

Specyfikacja produktu

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.

Międzynarodowe standardy i certyfikaty
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Opakowanie Waga netto(kg)karton 8

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

9.15 57.9 x 38.6 x 19

Rodzaj opakowania 
wewnętrznego

Pełna paletaMixed Plastic 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 1.86 4 9 36

Produkty powiązane

Numer 
artykułu

Opis produktu Zalece- nie

Pasujący dozownik

6958 AQUARIUS* dozownik papieru toaletowego - Pojedynczy dozownik papieru toaletowego w 
rolkach Mini Jumb

Ogólne informacje
Ocena ryzyka przy wykonywaniu danej czynnosci oraz wybór wlasciwych wycieraków naleza do obowiazków pracodawcy. Wytwórca, firma KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL*, nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za niewlasciwy wybór lub niewlasciwe uzycie wycieraków opisanych w niniejszym dokumencie. Dolozono 
wszelkich staran, aby zapewnic poprawnosc informacji zawartych w niniejszym dokumencie w chwili publikacji, niemniej moga wystapic bledy, a przepisy 
dotyczace srodków ochrony osobistej sa przedmiotem ciaglych prac i moga ulec zmianie w trakcie obowiazywania niniejszego dokumentu. W zwiazku z 
powyzszym, specyfikacja produktów moze ulec zmianie. Zalecamy skontaktowanie sie z dzialem wsparcia INFOFAX w celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie 
pytania dotyczace ww. produktów lub mozliwosci ich zastosowania do realizacji okreslonych zadan. Zuzyty sprzet ochrony osobistej nalezy zawsze utylizowac w 
sposób bezpieczny i wlasciwy, zgodnie z unijnymi, krajowymi i lokalnymi przepisami regulujacymi ochrone srodowiska.

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 Hiszpania

Batch Code
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