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Ręczniki papierowe 3 warstwowe Lambi Kitchen (2 rolki)
 

Cena: 7,71 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

15 sztuk

Producent Metsa Tissue

Opis produktu
 

 

MarkaLambiCechywytrzyma?e & ch?onnenaturalna mi?kko??Marka standaryzowanaMarka - Lambi

 

Marketing

KontaktMetsä Tissue Krapkowice Sp. z o.o.Adres kontaktowyul. Opolska 10347-300 Krapkowice,PolskaLogotypy stron trzecichPEFCOpis produktuLambi Kitchen to 3-warstwowe r?czniki papierowe stworzone do codziennej pracy wkuchni. Produkty s? bezpieczne, bezzapachowe oraz posiadaj? atest do kontaktu z?ywno?ci?. Przydadz? si? zarówno podczas przygotowywania posi?ków, jak i przysprz?taniu kuchennego ba?aganu.R?czniki papierowe, 100% celuloza3 warstwy, d?ugo?? 17,2 m / rolka +/-5%, listki 70 / rolkaO 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.Nasze r?czniki papierowe wykonana s? w 100% ze ?wie?ych w?ókien (celulozy), co jestbardziej przyjazne dla ?rodowiska ni? papier z recyklingu.Pozosta?e informacjePEFC - www.pefc.org, PEFC/23-31-03Dzi?kujemy za recykling

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://szybkihurt.pl
https://szybkihurt.pl/reczniki-papierowe-3-warstwowe-lambi-kitchen-2-rolki.html
http://www.aptusshop.pl/


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

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

 

Opakowanie

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

226

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Rodzaj opakowaniaTyp - OpakowanieWagaWaga brutto - 460Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 226Szeroko?? - 235
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G??boko?? - 122PochodzenieTekst dowolny o pochodzeniu - 100% wyprodukowane w Europie CentralnejLiczba u?y?Liczba czynno?ci u?ycia - sztuk/sztuki2 Pozosta?y tekst dotycz?cy ilo?ci porcji/u?y?2 Rolki 

 

Jednostki

Liczba jednostekLiczba jednostek - 2Rodzaj jednostkirolki

 

Obs?uga klienta

Adres producentaMetsä Tissue Krapkowice Sp. z o.o.ul. Opolska 10347-300 Krapkowice,Polskawww.lambi.euAdres zwrotnyMetsä Tissue Krapkowice Sp. z o.o.ul. Opolska 10347-300 Krapkowice,Polskawww.lambi.euAdres internetowywww.lambi.eu

 

Rozszerzone dane

Ostrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaAby unikn?? ryzyka uduszenia, opakowanie przechowuj z dala od dziecka.J?zyki na opakowaniuczeskiangielskiniemieckiw?gierski?otewskipolskirumu?skirosyjskiSerbians?owackiUkrainianPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - R?czniki papieroweWariant - Kitchen
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Galeria
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