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Productinformatie
Product code lang

06191000

Product code klant

6191

Omschrijving

KLEENEX
/300 ml

Overzicht
Productgegevens

29/03/2019

G
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Verpakking Configuratie
Inhoud collo

5 Cassettes

Buitenverpakkingsmateriaal

Omdoos

Icoon

Afmeting
19.30

x

12.30

Weight(kg)
x

2.50

Lengte x Breedte x Hoogte(cm)

0.35

Productomschrijving
Verdrijf ongewenste geurtjes en verbeter de gebruikerservaring van elke omgeving met elk van deze individueel verfijnde
geuren. Energy - Revitaliserende en geurige mix van citrus en warme kruiden Joy - Levendige en geurige mix van rijp fruit
en bloemengeuren Fresh - Frisse, verkwikkende en geurig licht aroma van zoete bloemen. Ons nieuw geformuleerde
geurenaanbod is geproduceerd op basis van de technologie van geperste olie zodat eenzelfde geurintensiteit wordt behouden
met veel minder restanten. Dit geursysteem is geschikt voor de Aquarius Aircare Dispenser (productcode 6994), bevordert
,
C
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geformuleerde assortiment van Botanics Aircare-navullingen zijn ontworpen om ons nieuwe Botanics-assortiment van
K
L
F
H
K
.1 K
-C
P
Geurenmix Navulverpakking (5 cassettes totaal)

Producteigenschappen
•

1 x Kimberly-Clark
Professional Geurenmix
Navulverpakking (5 cassettes
totaal)

•

1 van elke geur Energy, 2 x Joy
en 2 x Fresh.

•

Opnieuw geformuleerd met de
technologie van geperste olie
voor eenzelfde geurintensiteit
met zeer weinig restanten.

•

Tot 6000 geControleerde
geurdoseringen per flacon.

•

Ideaal voor gebruik met de
Aquarius Aircare Dispenser
(productcode 6994).

•

Elimineer ongewenste geuren
en verbeter de
gebruikerservaring met deze
geuren: Harmony - mix van
kruidige en verleidelijke
bloemengeuren Energy - mix
van citrus en warme kruiden
Joy - mix van rijp fruit en florale
tonen Fresh - geurig lichte
touch van zoete bloemengeuren
Zen - zachte bloemengeur

•

B
,
het comfort en de verzorging en
helpt de kosten te beheersen
door een geControleerde afgifte.

•

Ontworpen voor een positieve
ervaring in de toiletruimte.

•

Ontworpen om ons nieuwe
Botanics-assortiment van
K
L
F
Handreinigers perfect aan te
vullen.
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Product specificaties
Houdbaarheid (jaar)

2

Dispenser uitvoering

Pompspray

Grootte dosering (ml)

0.05

Capaciteit (ml)

300

Geur

Variety

Uiterlijk

Helder / Transparant

Bar Code (Collo)

05027375051616

Bar Code (Verpakking)

5033848040148

Kleur

Transparant

Internationale normen en symbolen
Marketing
WERKNEMER: * Gezondheid en Welzijn van het individu *
Verbeterde sanitaire voorzieningen * Verbeterd bewustzijn van
*W
* Vermindering van ziekte op het werk en thuis WERKGEVER: * Het
HEALTHY WORKPLACE PROJECT*,
en meer betrokken personeel * Verminderd ziekteverzuim * Betrokken
medewerkers zetten sneller "een stapje extra ".

Healthy Workplace Project

Markt
Dit weergeeft de eisen voor milieu beheersystemen, bevestigt haar
wereldwijde relevantie voor bedrijven die willen opereren in vanuit
een milieuoogpunt duurzame manier.

ISO 14001

"Dit weergeeft de eisen voor de kwaliteit
management systemen, is nu stevig

ISO 9001

verzekering te geven over de mogelijkheid om te voldoen aan de
kwaliteitseisen en ter
verbetering van de tevredenheid van de klant in leverancierklantrelaties."

Oplossing
Het HEALTHY WORKPLACE PROJECT* is een uitgebreid
Healthier Workplace

en ziekteverzuim terug te dringen.

Verpakking
Verkoopeenheid

Collo

Netto gewicht(kg)

1.57

Max gewicht(kg)

2.04

Afmeting collo (LxBxH)
(cm)

20 x 15 x 15

Type pallet

LxBxH (m)

E5

Colli per laag

1.20 x 0.80 x 0.90

Lagen per pallet

32

Colli per pallet

5

160

Verwante producten
Product
code

Omschrijving

Aanbeveling

Passende Dispenser
6994

AQUARIUS* Dispenser voor luchtverfrisser - Wit
Vervangt

6186

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Geurenmix - Navulling / Transparant /300 ml

Informatie
Infofax gegevens

infofax@kcc.com

Websites

Nummer Klantenservice

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

Land van Oorsprong
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www.kcprofessional.nl

(Code=06191000/LN=03/Country=NL/Type=C)

