Product Data Sheet Voor SCOTT® NATURA Handdoeken - Intergevouwen / Wit /Klein - 6811

Productinformatie
Product code lang

06811010

Product code klant

6811

Omschrijving

SCOTT® NATURA Handdoeken - Intergevouwen /
Wit /Klein

Overzicht
Productgegevens

21/01/2017

Verpakking Configuratie
Inhoud collo

20 Wikkels x 180 Doeken = 3600 Doeken

Commodity Code

48182099

Icoon

Afmeting
23.00

x

Weight(kg)

25.00

Lengte x Breedte(cm)

Productomschrijving
Papieren handdoeken met vel-voor-vel uitgifte, zodat ze alleen aangeraakt worden door de gebruiker. Drogen handen
hygiënisch en effectief, helpen kosten te verlagen en afval te verminderen.
Ideaal voor: drukbezochte kantoor en hotel toiletruimtes, speciaal waar kostenbesparing belangrijk is; houdt de kosten laag.
Verkrijgbaar als: kleine, witte, 2-laags intergevouwen handdoeken, gemaakt van sterk, zeer absorberend AIRFLEX*
Materiaal, geleverd in kostenbesparende 'gecomprimeerd' verpakkingen (met 18% meer handdoeken per doos).

Product specificaties
Vouwwijze

I

Virgin vezels (%)

0

Bleek methode

Totally Chlorine
Free (TCF)

Embossing/getextureerd

Ja

Technology

Light Dry Crepe
(LDC)

Gevouwen breedte (mm)

115

Gevouwen lengte (mm)

250

Lagen

2

Bar Code (Collo)

05027375010217

Gerecycled vezels (%)

100

Kleur

Wit
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Internationale normen en symbolen
Markt
Dit weergeeft de eisen voor milieu beheersystemen, bevestigt haar
wereldwijde relevantie voor bedrijven die willen opereren in vanuit
een milieuoogpunt duurzame manier.

ISO 14001

"Dit weergeeft de eisen voor de kwaliteit
management systemen, is nu stevig
verankerd als de wereldwijd geïmplementeerde standaard om de
verzekering te geven over de mogelijkheid om te voldoen aan de
kwaliteitseisen en ter
verbetering van de tevredenheid van de klant in leverancierklantrelaties."

ISO 9001

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

"Europees Ecolabel - het Europese Ecolabel stimuleert bedrijven om
producten en diensten op de markt te brengen die vriendelijker zijn
voor het milieu. Alleen producten die voldoen aan strenge

Verpakking
Verkoopeenheid

Collo

Netto gewicht(kg)

7.866

Max gewicht(kg)

8.78

Afmeting collo (LxBxH)
(cm)

58.7 x 42.15 x 25.4

Binnenverpakkingsmateriaal

Papier

Volledige Pallet

Ja

Type pallet
E3

LxBxH (m)

Colli per laag

1.20 x 0.80 x 1.93

Lagen per pallet

4

7

Colli per pallet
28

Verwante producten
Product
code

Omschrijving
Passende Dispenser

6954

AQUARIUS* Gevouwen Handdoek Dispenser - C gevouwen / Wit

6956

AQUARIUS* Gevouwen Handdoek Dispenser - MultiFold / Wit /Small

Batch Code

2/3

Aanbeveling
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Informatie
Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om het risico van de uit te voeren taak te beoordelenen daarbij de juiste keuze voor de poetsdoeken te bepalen.
De fabrikant, Kimberly-Clark, accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor een onjuiste keuze of onjuist gebruik van poetsdoeken, getoond in deze brochure.
Alle zorgvuldigheid is in acht genomen om ervoor te zorgen dat de informatie in deze brochure zo nauwkeurig mogelijk was op het moment van publicatie.
Desondanks kunnen er fouten zijn ontstaan; de wetgeving inzake poetsdoeken is bovendien voortdurend onderhevig aan verandering. Het kan zijn dat er tijdens
de levensduur van deze brochure wijzigingen zijn opgetreden. De specificaties voor de producten kunnen derhalve ook wijzigen. We raden u aan contact met ons
op te nemen via INFOFAX als u vragen hebt over de getoonde producten of de geschiktheid ervan voor een bepaalde taak. Gebruikte poetsdoeken dienen altijd
op de juiste en veilige wijze te worden weggegooid overeenkomstig Europese, nationale en lokale milieuvoorschriften.

Infofax gegevens

infofax@kcc.com

Nummer Klantenservice

Voor verdere informatie gelieve contact op te nemen met Customer Service tijdens normale
kantooruren 0318 697691

Websites

Land van Oorsprong

Duitsland

3/3

www.kcprofessional.nl

(Code=06811010/LN=03/Country=NL/Type=C)

