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Ręcznik uniwersalny Regina 2 warstwy biały (2 rolki)
 

Cena: 9,27 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

9 sztuk

Producent Delitissue

Opis produktu
 

Ręcznik uniwersalny Regina 2 warstwy biały (2 rolki)

 

Opis produktu

MarkaReginaCechybardzo wydajnybezpieczne w kontakcie z ?ywno?ci?Marka standaryzowanaMarka - Regina

 

Marketing
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Nazwa firmySofidel Poland Sp. z o.o.Adres firmyul. Mleczarska 3106-400 CiechanówOpis produktuR?cznik uniwersalny, 100% celulozyR?cznik papierowy 2 rolkiCharakterystyka produktu (1 rolka)Warstwy: 2Listki: 90*Rozmiar listka: 23 x 23 cm*D?ugo??: 21 m*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:- ograniczenia emisji CO2- poszanowania zasobów le?nych- racjonalnego korzystania z zasobów wodnychDodatkowe informacjePosiada atest PZH.Ewentualne ró?nice w ilo?ci wyrobu mieszcz? si? w granicach dopuszczalnych przezobowi?zuj?ce normy.

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieUwaga- Nie sp?ukiwa?PrzechowywanieTermin wa?no?ci nieograniczony.

 

Opakowanie

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

232

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Rodzaj opakowaniaTyp - Folia plastikowaWagaWaga brutto - 418Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 232Szeroko?? - 251G??boko?? - 138Opakowanie logistyczneGTIN - 08004260930406Recykling - pozosta?y tekstSegreguj odpadyOpakowanie zewn?trzne - plastikKartonowa tulejka - papierLiczba u?y?Liczba czynno?ci u?ycia - sztuk/sztuki2  

 

Jednostki

Liczba jednostekLiczba jednostek - 2Rodzaj jednostkirolki

 

Obs?uga klienta

Adres zwrotnySofidel Poland Sp. z o.o.ul. Mleczarska 3106-400 CiechanówBiuro Obs?ugi Konsumenta800-800-990www.sofidel.comZnajd? nas na:www.reginawkuchni.plwww.facebook.com/ReginaWKuchniAdres dystrybutoraSofidel Poland Sp. z o.o.ul. Mleczarska 3106-400 CiechanówTelefon kontaktowy800800990Adres internetowywww.sofidel.comwww.reginawkuchni.plMedia spo?eczno?ciowewww.facebook.com/ReginaWKuchni
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Rozszerzone dane

Ostrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaUwaga! Aby unikn?? ryzyka uduszenia opakowanie przechowuj z dala od dziecka.J?zyk produktuJ?zyk danych - polskiG?ówny j?zyk opisu - polskiJ?zyki na opakowaniuesto?ski?otewskilitewskipolskirosyjskiinnePodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - R?cznik uniwersalnyWariant - Najd?u?szy

 
Ręcznik papierowy Regina Super-Clean Bardzo wydajny (hurt, paleta 192 szt - 6,21 zł szt)
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