
Product code lang 08835020

Product code klant 8835                

Omschrijving KLEENEX® Facial Tissue - Standaard / Wit
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Productgegevens
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Productinformatie

Productomschrijving

Facial Tissues van hoge kwaliteit in doos biedt de gebruiker een uitzonderlijk comfort en draagt bij aan persoonlijke hygiëne. 
Platte standaard uitvoering geschikt voor de meeste omgevingen.

Ideaal voor: gebruik in kantoren en hotel toiletruimtes die beschikken over een hoog imago, biedt vertrouwde KLEENEX® 
zachtheid en prestaties; hygiënische en economische uitgifte, FSC gecertificeerd, past in de KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* Facial Tissue dispenser (kan aan de wand worden gemonteerd).

Verkrijgbaar met 100 witte, 2-laags facial tissues, 100% virgin fibres en FSC gecertificeerd.

Inhoud collo 21 Dozen  x 100 Tissues  =  2100 Tissues

Buitenverpakkings-
materiaal

Papier

Commodity Code 48182010

Verpakking Configuratie

Icon Eenheid Afmeting

Doos 23.00 x 11.40 x 4.85 Lengte x Breedte x Hoogte(cm)

Tissue 21.50 x 18.60 Lengte x Breedte(cm)

Virgin vezels (%)I 100Vouwwijze

Totale treksterkte (g)Nee 106Embossing/getextureerd

Bar Code (Collo)2 05027375026300Lagen

Kleur5033848012022 WitBar Code (Verpakking)
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Markt

FSC F1 Mixed F2 Recycled F3 Pure

Forest Stewardship Council - 
Producten met het Forest 
Stewardship Council (FSC) label zijn 
onafhankelijk gecertificeerd, bieden 
zekerheid afkomstig te zijn uit 
bossen die worden beheerd om aan 
de sociale, economische en 
ecologische behoeften van de 
huidige en toekomstige generaties 
te voldoen. Dit product is FSC 
gecertificeerd - waardoor u de 
zekerheid heeft dat het gemaakt is 
van hout dat afkomst

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."

Internationale normen en symbolen

Verkoopeenheid Netto gewicht(kg)Collo 2.583

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

3.98 35.5 x 24.4 x 34

Binnenverpakkingsmateriaal Papier

Verpakking

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

E3 1.20 x 0.80 x 1.85 9 5 45

Verwante producten

Product 
code

Omschrijving Aanbe-
veling

Passende Dispenser

7820     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Facial Tissue Dispenser - Zilverkleurig

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

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

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