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Papier toaletowy Regina Rumiankowy 3 warstwy (16 rolek)
 

Cena: 23,71 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

3 sztuki

Producent Delitissue

Opis produktu
 

 

MarkaReginaCechymega paczkadelikatny i wytrzyma?yprodukt posiada atest PZHMarka standaryzowanaMarka - ReginaNazwa produktu uregulowana prawniePapier toaletowy

 

Marketing

KontaktSofidel Poland Sp. z o.o.Adres kontaktowyul. Mleczarska 3106-400 CiechanówOpis produktuPapier toaletowy 16 rolekCharakterystyka produktu (1 rolka)Warstwy: 3Listki: 150Rozmiar listka: 12,25 x 9,8 cm*D?ugo??: 18,4 m*Waga: 91 g*Wykonano z czystej celulozy*tolerancja: ±5%O producencieGwarancja SofidelLudzie i ?rodowiskoRozwój innowacji oraz troska o ludzi i ?rodowisko jest dla firmy Sofidel strategicznymelementem jej rozwoju.Grupa promuje dzia?ania maj?ce na celu zagwarantowanie higieny, zdrowia i dobregosamopoczucia oraz ograniczenie wp?ywu na ?rodowisko naturalne poprzez wdra?anieinnowacyjnych strategii i technologii zmierzaj?cych do:- ograniczenie emisji CO2- poszanowania zasobów le?nych- racjonalnego korzystania z zasobów wodnychPozosta?e informacjeProdukt zapachowy. Posiada atest PZH.Ewentualne ró?nice w ilo?ci wyrobu mieszcz? si? w granicach dopuszczalnych przezobowi?zuj?ce normy.
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Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

PrzechowywanieTermin wa?no?ci nieograniczony.

 

Opakowanie

Informacje o recyklinguOpakowanie - Nadaj?ce si? do recyklingu
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

201

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Rodzaj opakowaniaTyp - Folia plastikowaWagaWaga brutto - 1490
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Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 201Szeroko?? - 438G??boko?? - 231Liczba u?y?Liczba czynno?ci u?ycia - sztuk/sztuki16  

 

Jednostki

Liczba jednostekLiczba jednostek - 16Rodzaj jednostkirolek

 

Obs?uga klienta

Adres producentaSofidel Poland Sp. z o.o.ul. Mleczarska 3106-400 CiechanówAdres zwrotnySofidel Poland Sp. z o.o.ul. Mleczarska 3106-400 Ciechanówwww.sofidel.comBiuro Obs?ugi Konsumenta800-800-990Znajd? nas na:www.swiatmilli.plfacebook: swiatmilliTelefon kontaktowy800800990Adres internetowywww.sofidel.comwww.swiatmilli.plMedia spo?eczno?ciowefacebook: swiatmilli

 

Rozszerzone dane

J?zyk produktuJ?zyk danych - polskiG?ówny j?zyk opisu - polskiJ?zyki na opakowaniupolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Papier toaletowyWariant - rumiankowy
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Galeria
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