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Informacje o produkcie

Zawartość opakowania 8511: 6 rolek  x 1 odcinek  =  6 odcinków

Wymiary opakowania 
zewnętrznego

LDPE

Informacje o opakowaniu

Piktogram Sztuk Wymiary waga(kg)

rolka 9.00 x 26.00 Wysokość x Średnica(cm) 1.10

odcinek 380.00 x 9.00 Długość x Szerokość(cm)

Wewnętrzny rdzeń (cm)ECF 6Metoda wybielania

Tłoczenie / Struktura0 TakWłókna pierwotne
Rodzaj rolki6 Jumbo rolkaWater Breakup Value(Inversions)

EAN (pudełka)2 05027375010255Warstwy

Kolor100 białyWłókna z recyklingu (%)
Biel (%)31 75gramatura (g/m²)
Wytrzymałość na rozdarcie w 
poprzek na sucho 

270 125Wytrzymałość na rozdarcie na 
długość na sucho

Specyfikacja produktu

Karta charakterystyki produktu Scott® ESSENTIAL™ papier toaletowy - Maxi Jumbo / biały /380 - 8511                

• 6 x 380m białych, 2-
warstwowych rolek (2280m)

• Wysokiej jakości rolki 
chusteczek toaletowych Jumbo 
to wydajne rozwiązanie, które 
skutecznie zapobiega 
powstawaniu zatorów. Świetnie 
sprawdzi się w miejscach o 
dużym natężeniu ruchu.

• Rolki chusteczek toaletowych 
Jumbo Scott® Essential™ 
zapewniają dużą pojemność – 
każda rolka jest 9 razy dłuższa 
niż rolka standardowa.

• Rolki chusteczek toaletowych 
Jumbo Scott® Essential™ są 
przyjazne dla środowiska: są 
wykonane w 100% z włókien 
pochodzących z recyklingu oraz 
opatrzone europejskim 
oznakowaniem ekologicznym.

• Zgodność z dozownikiem 
chusteczek toaletowych 
Aquarius™ Jumbo Non-Stop 
(kod produktu 6991).

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. 

Międzynarodowe standardy i certyfikaty

Opakowanie Waga netto(kg)karton 6.36

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

7.16 52 x 26 x 27

Pełna paleta 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 1.77 7 6 42

Produkty powiązane

Numer 
artykułu

Opis produktu Zalece- nie

Pasujący dozownik

6991 Aquarius™ dozownik papieru toaletowego - Jumbo Non-Stop / biały
7184 Aquarius™ dozownik papieru toaletowego - Jumbo Non-Stop / czarny

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 Niemcy
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