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Ręcznik papierowy 3 warstwowy Lambi complex
 

Cena: 16,45 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

8 sztuk

Producent Metsa Tissue

Opis produktu
 

 

MarkaLambiCechyr?cznik + czy?ciwo3 warstwy - czy?ci, osusza i polerujesuper mocny & wytrzyma?ynaturalna mi?kko??Marka standaryzowanaMarka - Lambi

 

Marketing

KontaktMetsä Tissue Krapkowice Sp. z o.o.Adres kontaktowyul. Opolska 103,47-300 KrapkowicePolskaLogotypy stron trzecichPEFCOpis produktuLambi Complex to r?czniki papierowe b?d?ce innowacyjnym po??czeniem 1 warstwyczy?ciwa papierowego i 2 warstw r?cznika. Stworzone z po??czenia dwóch warstw:niebieskiej - wytrzyma?ej, idealnej do czyszczenia zabrudze? oraz dwóch bia?ych,mi?kkich i ch?onnych jak g?bka, odpowiednich do osuszania i polerowania powierzchni.3-warstwy r?cznika dzi?ki wyj?tkowej wytrzyma?o?ci na sucho i mokro poradz? sobie nawetz trudnym zabrudzeniem. Idealne rozwi?zanie, gdy potrzebujesz szybko usun??zanieczyszczenia nawet te najtrudniejsze, a nast?pnie wytrze? powierzchnie do sucha.Dzi?ki ekstra du?ym listkom oraz wyj?tkowo d?ugiej rolce doskonale radzi sobie nawet zdu?ymi powierzchniami.Potrójna moc Lambi Complex:czy?ciosuszapoleruje3 warstwy, d?ugo?? 55 m +/- 5%, listki 220O marceLambi to marka znana w krajach skandynawskich z naturalnie mi?kkich, wysokiej jako?ciproduktów. Zosta?a stworzona z my?l? o tych, którzy oczekuj? tego co najlepsze dla siebiei dla tych, których kochaj?. Produkty Lambi s? przyjazne ?rodowisku, produkowane lokalniew celu zminimalizowania emisji dwutlenku w?gla. Surowce wykorzystywane do produkcjiposiadaj? certyfikat PEFC i pochodz? z odpowiedzialnie zarz?dzanych lasów. W trosce olasy, sadzimy 4 sadzonki na miejsce jednego wykorzystanego drzewa.O producencie
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Dbamy o lasyZrównowa?ony rozwójMniej plastikuWytwarzane blisko CiebiePozosta?e informacjePEFC - www.pefc.org, PEFC/23-31-03

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

 

Opakowanie

Rodzaj materia?u opakowaniaOwijka - 4 - LDPE
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

233

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) KrajKraj pochodzenia - Produkt UE
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Rodzaj opakowaniaTyp - OwijkaWagaWaga brutto - 854Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 233Szeroko?? - 190G??boko?? - 190PochodzenieTekst dowolny o pochodzeniu - 100% wyprodukowany w Europie CentralnejRecykling - pozosta?y tekstDzi?kujemy za recykling 

 

Obs?uga klienta

Adres producentaMetsä Tissue Krapkowice Sp. z o.o.,ul. Opolska 103,47-300 Krapkowice,PolskaAdres zwrotnyMetsä Tissue Krapkowice Sp. z o.o.,ul. Opolska 103,47-300 Krapkowice,Polska

 

Rozszerzone dane

J?zyki na opakowaniuchorwackiczeskiangielskiw?gierski?otewskipolskirumu?skirosyjskiSerbians?owackiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - R?cznik papierowyWariant - Complex
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