
Product code lang 06765030

Product code klant 6765                

Omschrijving KLEENEX® ULTRA Handdoeken - Rol / Wit

Overzicht 
Productgegevens

13/10/2015

Productinformatie

Productomschrijving

Handdoeken op rol met grote capaciteit voor gecontroleerd verbruik, helpen met kosten besparen en vermindert afval.

Ideaal voor: te gebruiken in contact met voedsel en drukke 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; lage onderhoudskosten, minder frequent navullen.

Verkrijgbaar als: witte, zachte 2-laags 130m handdoek rollen,  gemaakt van sterk, zeer absorberend AIRFLEX* Materiaal, 
geschikt voor voedingsdoeleinden en FSC gecertificeerd.

Inhoud collo 6 Kleine rollen  x 130 (m)  =  780 (m)

Buitenverpakkings-
materiaal

Low Density Polyethylene

Commodity Code 48182091

Verpakking Configuratie

Afmeting

130.00 x 20.00 Lengte (m) x Breedte(cm)

Afmeting koker (cm)Contolomatic Roll 3.8Type rol

Bleek methode75 Elemental Chlorine 
Free

Virgin vezels (%)

TechnologyNee Uncreped through air 
dried (UCTAD)

Embossing/getextureerd

Bar Code (Collo)2 05027375049484Lagen

Gerecycled vezels (%)5033848010127 25Bar Code (Verpakking)

WitKleur

Product specificaties
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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

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."

Standard RE

Food Contact Regulations

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

Technology

AIRFLEX*

Internationale normen en symbolen

Verkoopeenheid Netto gewicht(kg)Collo 6.39

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

7.28 57 x 38 x 20

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 1.94 4 9 36
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Verwante producten

Product 
code

Omschrijving Aanbe-
veling

Passende Dispenser

8976 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Rolhanddoekdispenser - Roestvrijstaal

6959 AQUARIUS* Rolhanddoekdispenser - Wit

9960     KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Elektronische No Touch Handdoekroldispenser - Wit

6963     RIPPLE* CONTROLOMATIC Rolhanddoekdispenser - Rol / Grijs

Informatie

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om het risico van de uit te voeren taak te beoordelen en daarbij de juiste keuze voor de persoonlijke 
beschermingsmiddelen te bepalen. De fabrikant, Kimberly-Clark, accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor een onjuiste keuze of onjuist gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen, 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 persoonlijke beschermingsmiddelen 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 persoonlijke beschermingsmiddelen 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
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