
Tork r cznik kuchenny wyj tkowo chłonnyTork r cznik kuchenny wyj tkowo chłonnyTork r cznik kuchenny wyj tkowo chłonnyTork r cznik kuchenny wyj tkowo chłonny

Artykuł 120269

Kolor Biały

Tork r cznik kuchenny wyj tkowo chłonny idealnie nadaje si  do
codziennych zadań, takich jak wycieranie powierzchni, ścieranie
wody i oleju oraz zbieranie resztek jedzenia.



KontaktKontaktKontaktKontakt
Katarzyna Bronowska
Papyrus Sp.z o.o.
Telefon służbowy:
+48 887 650 400
E-mail:
katarzyna.bronowska@papyrus.com

Informacje o opakowaniuInformacje o opakowaniuInformacje o opakowaniuInformacje o opakowaniu
Opakowanie
pojedyncze

Opakowanie
transportowe

Paleta

SCCSCCSCCSCC 7322540006292 7322540006308 7322540012842

SztukiSztukiSztukiSztuki 2 24 768

OpakowaniaOpakowaniaOpakowaniaOpakowania
pojedynczepojedynczepojedynczepojedyncze

- 12 384

WysokośWysokośWysokośWysokoś 230 mm 230 mm 1990 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 199 mm 398 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 100 mm 597 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 4,6 dm3 54,6 dm3 1,7 m3

Waga nettoWaga nettoWaga nettoWaga netto 310,9 g 3,7 kg 119,4 kg

Waga bruttoWaga bruttoWaga bruttoWaga brutto 336,1 g 4,1 kg 130,5 kg

MateriałMateriałMateriałMateriał Plastic Plastic -

Certyfikaty produktu:Certyfikaty produktu:Certyfikaty produktu:Certyfikaty produktu:
Food contact approved certified by a

third party
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Essity to wiod c  globalna firma zajmuj ca siEssity to wiod c  globalna firma zajmuj ca siEssity to wiod c  globalna firma zajmuj ca siEssity to wiod c  globalna firma zajmuj ca si
higien  i ochron  zdrowia, która opracowujehigien  i ochron  zdrowia, która opracowujehigien  i ochron  zdrowia, która opracowujehigien  i ochron  zdrowia, która opracowuje
produkuje i sprzedaje środki ochrony osobistejprodukuje i sprzedaje środki ochrony osobistejprodukuje i sprzedaje środki ochrony osobistejprodukuje i sprzedaje środki ochrony osobistej
(produkty higieniczne dla dzieci, kobiet, osób z(produkty higieniczne dla dzieci, kobiet, osób z(produkty higieniczne dla dzieci, kobiet, osób z(produkty higieniczne dla dzieci, kobiet, osób z
problemem nietrzymania moczu i artykułyproblemem nietrzymania moczu i artykułyproblemem nietrzymania moczu i artykułyproblemem nietrzymania moczu i artykuły
medyczne), oraz produkty i usługi w zakresiemedyczne), oraz produkty i usługi w zakresiemedyczne), oraz produkty i usługi w zakresiemedyczne), oraz produkty i usługi w zakresie
higieny dla sektora prywatnego i profesjonalnegohigieny dla sektora prywatnego i profesjonalnegohigieny dla sektora prywatnego i profesjonalnegohigieny dla sektora prywatnego i profesjonalnego
(Consumer Tissue i Professional Hygiene). Wizj(Consumer Tissue i Professional Hygiene). Wizj(Consumer Tissue i Professional Hygiene). Wizj(Consumer Tissue i Professional Hygiene). Wizj


