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Informacje o produkcie

Opis produktu

Środek do mycia rąk Kimcare Industrie™ PREMIER jest niezbędnym środkiem do mycia rąk w środowiska pracy.  Ten zielony, 
lekko pachnący żel w płynie czyszczący jest doskonałym, ekonomicznym i profesjonalnym rozwiązaniem, które pomoże 
utrzymać najwyższe standardy higieny i czystości w Twojej firmie.  Mocna, zaawansowana formuła idealnie nadaje się do 
usuwania ciężkich olejów, tłuszczów, smoły i większości tuszy, jednocześnie delikatnie nawilżając dłonie. 2 x kaseta środka do 
mycia rąk Premier, zielony, 3,5 l (łącznie 7 l)

Zawartość opakowania 2 wkładów  

Wymiary opakowania 
zewnętrznego

Corrugated

Informacje o opakowaniu

Piktogram Wymiary waga(kg)

24.40 x 17.20 x 13.20 Długość x Szerokość x 
Wysokość(cm) 4.00

Format3 Pump LiquidTrwałość (lata)
Pojemość2.5 3500Rozmiar porcji (ml)

WyglądCitrus zielonyZapach

EAN (opakowania 
wewnętrznego)

05027375006272 5033848007837EAN (pudełka)

zielonyKolor

Specyfikacja produktu

Karta charakterystyki produktu KIMCARE INDUSTRIE* PREMIER mydło do rąk - 3,5 l opakowanie / zielony - 9522    
            

• 2 x kaseta środka do mycia rąk 
Premier, zielony, 3,5 l (łącznie 7 
l)

• Zielony, lekko pachnący płynny 
żel do mycia rąk

• Zaawansowana formuła usuwa 
oleje ciężkie, tłuszcze, smołę i 
większość tuszy

• Zawiera aloes i inne naturalne 
środki nawilżające, które 
pomagają odżywiać skórę

• Kompatybilny z dozownikiem 
środka do mycia rąk 
KIMBERLEY-CLARK 
PROFESSIONAL — czarny 
6951

• Ekonomiczne rozwiązanie

• Idealne rozwiązanie do 
środowiska pracy o dużym 
natężeniu ruchu

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.

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. 

Międzynarodowe standardy i certyfikaty

Opakowanie Waga netto(kg)karton 7

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

8.55 26.8 x 18.7 x 28.4

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 1.29 17 4 68

Produkty powiązane

Numer 
artykułu

Opis produktu Zalece- nie

Pasujący dozownik

6951     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* dozownik mydła do rąk - czarny

Ogólne informacje

Strony internetowe www.kcprofessional.com

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

Kraj pochodzenia Hiszpania
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