
Product code lang 06771000

Product code klant 6771     

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

Overzicht 
Productgegevens

12/09/2015

Productinformatie

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: te gebruiken in contact met voedsel en kantoor- en hotel toiletruimtes met een hoog imago; bieden een luxe 
gevoel; drogen uw handen snel en comfortabel met minder handdoeken, sterk en zeer absorberend, breken niet als ze nat zijn.

Verkrijgbaar als: middelgrote, witte, 3-laags intergevouwen handdoeken, ultrazacht en comfortabel, gemaakt van sterk, zeer 
absorberend AIRFLEX* Materiaal, voldoen aan de eisen voor voedselveiligheid en geleverd in kostenbesparende 
'gecomprimeerd' verpakkingen (met 18% meer handdoeken per doos).

Inhoud collo 30 Wikkels  x 96 Doeken  =  2880 Doeken

Buitenverpakkings-
materiaal

Papier

Commodity Code 48182099

Verpakking Configuratie

Afmeting

31.50 x 21.50 Lengte x Breedte(cm)

Virgin vezels (%)I 75Vouwwijze

Embossing/getextureerdElemental 
Chlorine Free

NeeBleek methode

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

105Technology

Bar Code (Collo)3 05027375040832Lagen

Kleur25 WitGerecycled vezels (%)

Product specificaties

Internationale normen en symbolen
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Marketing

Healthy Workplace Project

WERKNEMER: * Gezondheid en 
Welzijn van het individu * 
Verbeterde sanitaire voorzieningen * 
Verbeterd bewustzijn van voordelen 
van goede hygiëne * Worden 
verzorgd door hun werkgever * 
Vermindering van ziekte op het werk 
en thuis WERKGEVER: * Het 
HEALTHY WORKPLACE 
PROJECT*, het creëren van een 
gezonder en meer betrokken 
personeel * Verminderd 
ziekteverzuim * Betrokken 
medewerkers zetten sneller "een 
stapje extra ".

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."

Standard RE

Food Contact Regulations

BFR 36th Recommendation -DE 
CH,Food Contact Law- 
DE,NL,IT,FR,Lebensmittel- und 
Futtermittelgesetzbuch - LFGB

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.
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Verkoopeenheid Netto gewicht(kg)Collo 10.182

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

12.08 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

Verwante producten

Product 
code

Omschrijving Aanbe-
veling

Passende Dispenser

6945 AQUARIUS* Gevouwen Handdoek Dispenser - Intergevouwen / Wit

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

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

8971 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Handdoek Dispenser - Roestvrij staal

Informatie

It is the employer’s responsibility to assess the risk of the task to be undertaken and determine the correct choice of wipers for the task. The manufacturer, 
Kimberly-Clark, does not accept any responsibility for the incorrect choice or misuse of wipers shown in this brochure. All care has been taken to ensure that the 
information contained herein is as accurate as possible at the time of publication, however errors may occur and legislation concerning personal protective 
equipment is under constant review and may change in the lifetime of this brochure. Accordingly, the specifications for the products may be subject to change. We 
would advise you to contact INFOFAX if you have any queries concerning the products shown or the suitability of such products for the particular task.Always 
dispose of used protective equipment in a safe and appropriate manner in accordance with European, National and Local environmental regulations

Infofax gegevens infofax@kcc.com Websites www.kcprofessional.com

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

Batch Code
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