
 
szybkihurt.pl - A.P.H. Mini-Max sp, jawna

Jana Styki 11, Piła
693443849

 
 

Ręcznik papierowy Foxy Asso Ultra Big (2 rolki)
 

Cena: 8,00 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

9 sztuk

Producent Foxy

Opis produktu
 

 

MarkaFoxyCechytestowany do kontaktu z ?ywno?ci?tak wydajny, ?e u?ywasz mniej3 warstwy - ultra wch?anianiebig listekMarka standaryzowanaMarka - FoxyPodmarkaPodmarka - Asso

 

Marketing

Nazwa firmyICT Poland Sp. z o.o.Adres firmyul. W?oska 366-470 Kostrzyn n/OOpis produktuR?cznik kuchenny 100% czystej celulozy, 3 warstwy, 2 rolkiEkstra du?e listkiWi?ksze listki sprawiaj?, ?e Asso Ultra Big jest bardziej wydajny. Ju? jeden listek wystarczydo wi?kszo?ci zastosowa?.Ultra ch?onny3 grube warstwy, o jedn? wi?cej ni? w standardowym r?czniku, zapewniaj? lepsz?ch?onno?? i wi?ksz? wytrzyma?o?? listka.Opatentowany wzór wyt?oczenia „Vortex"Specjalne wyt?oczenie u?atwia równomierne wch?anianie wody. Dzi?ki temu Asso UltraBig jest idealny do osuszania, czyszczenia i do wielu innych zada?.Testowany do kontaktu z ?ywno?ci?Laboratoryjnie testowany do bezpiecznego kontaktu z ?ywno?ci?.Specyfikacja produktuWarstwy 3Listki na rolce 65Rozmiar listka 25,0 x 24,7*D?ugo?? rolki 16,3 m**Wszystkie wymiary s? ?rednieProdukt posiada atest NIZP-PZHO marce
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FoxyZawsze blisko Ciebie.

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

 

Opakowanie

Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

250

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) KrajKraj pochodzenia - Polska
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Rodzaj opakowaniaTyp - Folia plastikowaWagaWaga brutto - 476Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 250Szeroko?? - 254G??boko?? - 137PochodzenieTekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowany w PolsceLiczba u?y?Liczba czynno?ci u?ycia - sztuk/sztuki2  

 

Jednostki

Liczba jednostekLiczba jednostek - 2Rodzaj jednostkirolki

 

Obs?uga klienta

Adres producentaICT Poland Sp. z o.o.ul. W?oska 366-470 Kostrzyn n/OAdres zwrotnyICT Poland Sp. z o.o.ul. W?oska 366-470 Kostrzyn n/OInfolinia 0 800 88 9993www.foxy.com.plAdres dystrybutoraICT Poland Sp. z o.o.ul. W?oska 366-470 Kostrzyn n/OTelefon kontaktowy800889993Adres internetowywww.foxy.com.pl

 

Rozszerzone dane

J?zyk produktuJ?zyk danych - polskiG?ówny j?zyk opisu - polskiJ?zyki na opakowaniuarabskichorwackiangielskifrancuskiniemieckigrecki nowo?ytny (1453-)w?gierskiinnepolskiportugalskirumu?skis?owe?skihiszpa?skiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - R?cznik kuchennyWariant - Ultra Big
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