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Omschrijving KLEENEX® ULTRA SUPER SOFT Handdoeken - 
Intergevouwen / Wit /Medium

Overzicht 
Productgegevens

25/04/2017

Productinformatie

Productomschrijving

Voor een ultieme zorg bieden onze intergevouwen handdoeken comfort en een uitzonderlijke kwaliteit.

Ideaal voor: Kantooromgevingen die de zachtste ervaring tijdens het handendrogen moeten bieden voor uitzonderlijk comfort 
en zorg.

Leverbaar als: wit, 3-laags. Gemaakt met onze unieke Airflex* Technologie. Zacht en toch uiterst absorberend, zelfs als ze nat 
zijn.

Inhoud collo 30 Wikkels  x 96 Doeken  =  2880 Doeken

Buitenverpakkings-
materiaal

Papier

Commodity Code 48182099

Verpakking Configuratie

Icoon Afmeting Weight(kg)

31.50 x 21.50 Lengte x Breedte(cm)

Virgin vezels (%)I 76Vouwwijze

Embossing/getextureerdElemental 
Chlorine Free

NeeBleek methode

Gevouwen breedte (mm)Uncreped through 
air dried (UCTAD)

105Technology

Bar Code (Collo)3 05027375040832Lagen

Kleur24 WitGerecycled vezels (%)

Product specificaties
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Markt

ISO 14001

Dit weergeeft de eisen voor milieu beheersystemen, bevestigt haar 
wereldwijde relevantie voor bedrijven die willen opereren in vanuit 
een milieuoogpunt duurzame manier.

ISO 9001

"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 leverancier-
klantrelaties."

Oplossing

Healthier Workplace

IEDEREEN HOUDT VAN KARINS GEBAK. Zorg ervoor dat alleen de 
goede dingen worden doorgegeven. Het HEALTHY WORKPLACE 
PROJECT* is een uitgebreid hygiëneprogramma voor kantoren dat 
helpt werknemers te motiveren en ziekteverzuim terug te dringen. 

Standard RE

Food Contact Regulations

Dit product is geschikt voor contact met levensmiddelen en voldoet 
aan Verordening (EG) nr. 1935/2004.
Bovendien voldoen nitrile rubber handschoenen aan Verordening 
(EG) nr. 10/2011 en de Duitse BfR-aanbeveling, No. XXI . De 
papieren producten voldoen aan de Duitse BfR-aanbeveling, No. 
XXXVI.

Technology

AIRFLEX*

Compression

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* gebruikt een nieuwe lucht 
compressietechnologie zodat er tot 18% meer papieren handdoekjes 
in een collo passen, wat resulteert in een scala aan commerciële en 
milieuvoordelen. De technologie wordt toegepast binnen het 
assortiment KLEENEX® en SCOTT® handdoeken die gemaakt zijn 
van AIRFLEX* Materiaal. Gecomprimeerde AIRFLEX* Handdoeken 
bieden superieure absorptie en kracht en een uitstekend niveau van 
hygiëne en comfort. Daarnaast gelden de volgende extra voordelen: 
milieu, het betekent meer handdoeken per vrachtwagen dus minder 
vrachtwagens op de weg. Verpakkingsafval is ook verminderd. 
Eindgebruikers zullen minder opslagruimte magazijn gebruiken voor 
dezelfde hoeveelheid handdoeken, terwijl er meer handdoeken in 
elke wikkel zitten waardoor minder vaak bijvullen is vereist.

Internationale normen en symbolen

Verkoopeenheid Netto gewicht(kg)Collo 10.83

Max gewicht(kg) Afmeting collo (LxBxH)
(cm)

11.91 55.5 x 39.6 x 44.5

Binnenverpakkingsmateriaal Volledige PalletPapier Ja

Verpakking

Type pallet LxBxH (m) Colli per laag Lagen per pallet Colli per pallet

E3 1.20 x 0.80 x 1.93 4 4 16
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Verwante producten

Product 
code

Omschrijving Aanbe-
veling

Passende Dispenser

6945 AQUARIUS* Gevouwen Handdoek Dispenser - Intergevouwen / Wit

6956 AQUARIUS* Gevouwen Handdoek Dispenser - MultiFold / Wit /Small

7171 AQUARIUS* Gevouwen Handdoek Dispenser - Intergevouwen / Zwart

9962     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Gevouwen Handdoek Dispenser - Intergevouwen / Wit

8971 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Handdoek Dispenser - Roestvrij staal

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 Websites www.kcprofessional.nl

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

Land van Oorsprong Frankrijk

Batch Code
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