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Osvěžovač vzduchu - náplň / čirá /300 ml
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Produktové informace

Popis Produktu

Náplně KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* vůní osvěžovačů vzduchu byly vyvinuty tak, aby pozvedly Vaše pracovní 
prostředí nabídkou sofistikovaných vůní.

Vhodné pro použití s dávkovačem AQUARIUS* s cílem zvýšit výkon, efektivitu a trvalou udržitelnost ve vašich koupelnách.

Dostupné jako: 300ml plastový sáček, vůně Fresh - otevřete okno závanu svěžího jarního vzduchu s lehkým nádechem 
sladkých květů.

Obsah balení 6 náplní   

Vnější obalový materiál Corrugated

Komoditní kód 33074900

Uspořádání Balení

Ikona Rozměry Weight(kg)

16.50 x 13.50 x 1.50 Délka x Šířka x Výška(cm)

Kapacita (ml)Pumpička 300Dávkovací formát

Čárový kód (balení)05027375047961 5033848035458Čárový kód (karton)
čiráBarva

Specifikace výrobku
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Marketing

Healthy Workplace Project

ZAMĚSTNANEC: * Zdraví a pohoda * Lepší hygienické vybavení * 
Větší povědomí o přínosech dobrých hygienických návyků * 
Zaměstnavatel se o něj stará * Snížení nemocnosti v práci i doma 
ZAMĚSTNAVATEL : * PROJECT ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ*, jehož 
výsledkem je zdravější a angažovanější pracovní síla * snížená 
nemocnost pomáhá snižovat absence * Angažovaní zaměstnanci jsou 
mnohem ochotnější "udělat něco navíc"

Obchod

ISO 14001

Uvádí požadavky kladené na systém environmentálního 
managementu, potvrzuje jeho globální význam pro organizace, které 
chtějí působit environmentálně udržitelným způsobem.

ISO 9001

Uvádí požadavky kladené na systém managementu kvality, je nyní 
pevně zavedena jako globálně zaváděná norma, jejíž naplnění je 
zárukou schopnosti dostát požadavkům na kvalitu a zajistit 
spokojenost zákazníků ve vztahu dodavatel-zákazník

Řešení

Healthier Workplace

Projekt Zdravé pracovište je komplexní program pro udržování 
hygieny na pracovišti, který pomáhá snížit nemocnost a zlepšit 
zapojení pracovníku.

Standardy V+V

Hazardous Goods

Odesílatelé mají povinnost identifikovat rizika, která může zboží, které 
chtějí přepravit, představovat. Existuje 9 tříd. Dělení do tříd 
nebezpečného zboží dle EU 
1 Výbušné látky a předměty 
2 Plyny 
3 Hořlavé tekutiny 
4 Hořlavé pevné látky 
5 Látky podporující hoření 
6 Jedovaté látky 
7 Radioaktivní látky 
8 Žíravé látky 
9 Jiné nebezpečné látky a předměty - omezené množství

Mezinárodní standardy a symboly

Jednotka prodeje Čistá váhaKarton 1.884

Maximální váha Rozměry kartonu (D x Š 
x V)(cm)

2.41 20 x 15 x 15

Balení

Typ palety DxŠxV (m) Kartonů na vrstvě Vrstvy na paletě Kartonů na paletě
E5 1.20 x 0.80 x 0.90 32 5 160

Informace

Infofax detaily infofax@kcc.com Webová stránka www.kcprofessional.com

Číslo zákaznického servisu For more information please contact customer service at +44 1732 594 000

Země původu BELGIUM
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