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Ręcznik papierowy Regina Blitz długi 3 warstwy
 

Cena: 10,60 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

5 sztuk

Producent Delitissue

Opis produktu
 

Ręcznik papierowy Regina Blitz długi 3 warstwy

 

Opis produktu

MarkaReginaCechyb?yskawicznie ch?onie i czy?cibez pylenia i smugidealny do okien/lustersprawdza si? w ?aziencedoskonale poch?ania p?ynyjest przydatny w kuchniMarka standaryzowanaMarka - ReginaNazwa produktu uregulowana prawnieR?cznik papierowy

 

Marketing

Nazwa firmySofidel Poland Sp. z o.o.Adres firmyul. Mleczarska 3106-400 CiechanówOpis produktuR?cznik papierowy 1 rolkaCharakterystyka produktu (1 rolka)Warstwy: 3Listki: 100D?ugo??: 33 m*Waga: 490 g*Sk?ad: 100% celulozaRozmiar listka: 33 x 25,7 cm**tolerancja: ± 5%Wi?ksze o 50% listkiBlitz 33 x 25,7 cmStandard 23 x 23 cmKolory odporne na wi?kszo?? popularnych ?rodków czysto?ci- U?yj r?cznika Blitz aby nada? szklanym i b?yszcz?cym powierzchniom krystalicznypo?ysk.- Dzi?ki du?ym listkom oraz grubo?ci 3 warstw ?atwiej usuniesz brud i wytrzesz rozlanep?yny.- Wyj?tkowo trwa?y i ch?onny r?cznik Blitz jest odpowiedni do wszystkich prac domowych.O marceRegina BlitzDomowe porz?dki w migO producencieGwqarancja ReginaRegina dla ?rodowiska- Nasze produkty wytwarzane s? wy??cznie z certyfikowanych surowców pochodz?cych z
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nadzorowanych i odpowiedzialnie zarz?dzanych lasów.- Codziennie anga?ujemy si? w redukcj? ilo?ci emitowanego CO2 do atmosfery.- Inwestujemy w innowacyjne technologie, aby podnie?? nasz? efektywno?? energetyczn?oraz zredukowa? zu?ycie wody.- Promujemy i upowszechniamy szacunek wobec naszych pracowników, klientów orazca?ej spo?eczno?ci.Pozosta?e informacjeProdukt posiada atest PZH.Ewentualne ró?nice w ilo?ci wyrobu mieszcz? si? w granicach dopuszczalnych przezobowi?zuj?ce normy.Informacje dotycz?ce znaków towarowychRegina jest zarejestrowanym znakiem towarowym przez Soffas S.p.A.

 

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)

259
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Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) KrajKraj produkcji - PolskaRodzaj opakowaniaTyp - Folia plastikowaWagaWaga brutto - 509Sprzeda? jednostkowaWysoko?? - 259Szeroko?? - 166G??boko?? - 163PochodzenieTekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w PolsceRecykling - pozosta?y tekstSegreguj odpady. Opakowanie zewn?trzne - plastik, kartonowa tulejka - papier 

 

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.comznajd? nas na:www.reginacleanitup.plfacebook.com/Regina Clean It Up PlBiuro Obs?ugi Klienta800-800-990Telefon kontaktowy800800990Adres internetowywww.sofidel.comwww.reginacleanitup.plMedia spo?eczno?ciowefacebook.com/Regina Clean It Up Pl

 

Rozszerzone dane

J?zyk produktuG?ówny j?zyk opisu - polskiJ?zyk danych - polskiJ?zyki na opakowaniupolskiinnePodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - R?cznik papierowyWariant - Blitz
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