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Ręcznik biały Kimberly-Clark Scott 6667 304m/b
 

Cena: 172,50 pln

Opis słownikowy

Aby otrzymać
artykuł w
wygodnym
opakowaniu
zbiorczym kup

6 szt.

Producent KIMBERLY-CLARK

Opis produktu
 

Ręcznik Kimberly-Clark (biały)

Właściwości

Bardzo ekonomiczny ręcznik w rolce w kolorze białym. Jednowarstwowe ręczniki wykonane z nowego materiału Airflex, podobnego do
tkaniny, która jest szczególnie miękka i chłonna, a ręczniki nawet, gdy są mokre są dość odporne na rozrywanie. Materiał zapewnia
wysoką chłonność, co umożliwia szybkie i efektywne osuszanie rąk. Ręczniki są grubsze niż dotychczasowe ręczniki Tissue. Struktura
tekstylna zapewnia pełny komfort i miękkość. Dzięki tak dobrej wydajności osuszania materiału Airflex potrzeba mniej ręczników przy
każdym użyciu. To zmniejsza zapotrzebowanie i daje mniejszą ilość odpadów.

 

Wymiary: (szerokość x długość): 20cm x 304m

Cena dotyczy 1 szt. ręcznika

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
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Ręczniki pasują do dozownika Dozownik do ręczników Kimberly-Clark.
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Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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