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Productinformatie

Productomschrijving

Kleenex® Ultra gevouwen Handdoeken zijn de essentiële luxe, zachte, sterke en absorberende 2-laags handdoeken voor elk 
bedrijf. Unieke Airflex™ Technologie zorgt ervoor dat elke doek Ultra -absorberend is en sterk wanneer deze nat wordt, 
waardoor de doek niet doorweekt raakt of scheurt. Het slimme, ineengevouwen ontwerp helpt scheuren voorkomen wanneer 
de handdoek uit de dispenser wordt getrokken en zorgt voor een doek-voor-doek afgifte zodat er minder rommel en verspilling 
ontstaat. Kleenex® Ultra Ineengevouwen Handdoeken zijn FSC-gecertificeerd, wat de garantie geeft dat ze zijn gemaakt van 
of hout bevatten dat uit FSC-gecertificeerde bossen komt. Deze bossen worden beheerd om te voldoen aan de sociale, 
economische en ecologische behoeften van huidige en toekomstige generaties. Individueel doekformaat 41. 5 cm (L) x 21. 
5cm (B). Geschikt voor Aquarius™ Gevouwen Handdoek Dispensers (productcodes 6945, 6956 en 7171) en Kimberly-Clark 
Professional™ Gevouwen Handdoek Dispensers (productcodes 9962 en 8971). 30 pakketten x 94 witte, 2-laagse vellen 
(2.820 in totaal)

Inhoud collo 6772: 30 Wikkels  x 94 Doeken  =  2820 Doeken

Buitenverpakkings-
materiaal

Omdoos

Verpakking Configuratie

Icoon Eenheid Afmeting Weight(kg)

Wikkel 21.50 x 10.60 x 13.00 Lengte x Breedte x Hoogte(cm) 0.32

Doek 41.50 x 21.50 Lengte x Breedte(cm)
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• 30 pakketten x 94 witte, 2-
laagse vellen (2.820 in totaal)

• Kleenex® Ultra Ineengevouwen 
Handdoeken 6772 - 30 
wikkDoek-voor-doek afgifte van 
gevouwen handdoeken, wat 
rommel vermindert en de 
frequentie van navullen en 
kosten tot het minimum 
beperkt.els x 94 witte, 2-laags 
doeken

• Gemaakt met de unieke Airflex™ 
Technologie. Zacht, sterk en 
uiterst absorberend, zelfs 
wanneer ze nat zijn

• FSC-Gecertificeerd papier • Geschikt voor Aquarius™ 
Gevouwen Handdoek 
Dispensers (productcodes 6945, 
6956 en 7171) en Kimberly-
Clark Professional™ Gevouwen 
Handdoek Dispensers 
(productcodes 9962 en 8971)

• Perfect voor elk bedrijf dat een 
professionele, hoogwaardige 
uitstraling wil

• Zachte, sterke en absorberende 
handdoeken die kwalitatief luxe 
aanvoelen wanneer ze worden 
gebruikt

Producteigenschappen
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Virgin vezels (%)I 62Vouwwijze

Embossing/getextureerdElementair 
chloorvrij (ECF)

NeeBleek methode

Gevouwen breedte (mm)Uncreped through 
air dried (UCTAD)

106Technology

Lagen215 2Gevouwen lengte (mm)

Gerecycled vezels (%)05027375040863 38Bar Code (Collo)

WitKleur

Product specificaties
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Marketing

Healthy Workplace Project

WERKNEMER: * Gezondheid en Welzijn van het individu * 
Verbeterde sanitaire voorzieningen * Verbeterd bewustzijn van 
voordelen van goede hygiëne * Worden verzorgd door hun werkgever 
* Vermindering van ziekte op het werk en thuis WERKGEVER: * Het 
HEALTHY WORKPLACE PROJECT*, het creëren van een gezonder 
en meer betrokken personeel * Verminderd ziekteverzuim * Betrokken 
medewerkers zetten sneller "een stapje extra ".

Markt

FSC: 
F1=FSCMix70%,F2=FSCRec
ycled,F3=FSC100%,F4=FSC
Mix credit

Forest Stewardship Council  - Products carrying the Forest 
Stewardship Council (FSC) label are independently certified, giving 
assurance they come from forests that are managed to meet the 
social, economic and ecological needs of present and future 
generations. This product is FSC Certified - giving you the assurance 
that it is made from or contains wood that comes from FSC certified 
forests.

ISO 14001

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

ISO 9001

"Dit weergeeft de eisen voor de kwaliteit
management systemen, is nu stevig
verankerd als de wereldwijd geïmplementeerde standaard om de 
verzekering te geven over de mogelijkheid om te voldoen aan de 
kwaliteitseisen en ter
verbetering van de tevredenheid van de klant in leverancier-
klantrelaties."

Standard RE

Food Contact Regulations

Dit product is geschikt voor contact met levensmiddelen en voldoet 
aan Verordening (EG) nr. 1935/2004.
Bovendien voldoen nitrile rubber handschoenen aan Verordening 
(EG) nr. 10/2011 en de Duitse BfR-aanbeveling, No. XXI . De 
papieren producten voldoen aan de Duitse BfR-aanbeveling, No. 
XXXVI.

AIRFLEX* Technology

AIRFLEX*

Compression

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* gebruikt een nieuwe lucht 
compressietechnologie zodat er tot 18% meer papieren handdoekjes 
in een collo passen, wat resulteert in een scala aan commerciële en 
milieuvoordelen. De technologie wordt toegepast binnen het 
assortiment KLEENEX® en SCOTT® handdoeken die gemaakt zijn 
van AIRFLEX* Materiaal. Gecomprimeerde AIRFLEX* Handdoeken 
bieden superieure absorptie en kracht en een uitstekend niveau van 
hygiëne en comfort. Daarnaast gelden de volgende extra voordelen: 
milieu, het betekent meer handdoeken per vrachtwagen dus minder 
vrachtwagens op de weg. Verpakkingsafval is ook verminderd. 
Eindgebruikers zullen minder opslagruimte magazijn gebruiken voor 
dezelfde hoeveelheid handdoeken, terwijl er meer handdoeken in 
elke wikkel zitten waardoor minder vaak bijvullen is vereist.

Internationale normen en symbolen
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Verkoopeenheid Netto gewicht(kg)Collo 9.51

Max gewicht(kg) Afmeting collo (LxBxH)
(cm)

11.33 55.4 x 39.5 x 44.5

Binnenverpakkingsmateriaal Volledige PalletPapier Ja

Verpakking

Type pallet LxBxH (m) Colli per laag Lagen per pallet Colli per pallet

E3 1.20 x 0.80 x 1.93 4 4 16

Verwante producten

Product 
code

Omschrijving Aanbe-
veling

Passende Dispenser

6945 Aquarius™ Gevouwen Handdoek Dispenser - Intergevouwen / Wit

6956 Aquarius™ Gevouwen Handdoek Dispenser - MultiFold / Wit /Klein

7171 Aquarius™ Gevouwen Handdoek Dispenser - Intergevouwen / Zwart

9962     Kimberly-Clark Professional™ Gevouwen Handdoek Dispenser - Intergevouwen / Wit

8971 Kimberly-Clark Professional™ Handdoek Dispenser - Roestvrijstaal

Informatie

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om het risico van de uit te voeren taak te beoordelenen daarbij de juiste keuze voor de poetsdoeken te bepalen. 
De fabrikant, Kimberly-Clark, accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor een onjuiste keuze of onjuist gebruik van poetsdoeken, getoond in deze brochure. 
Alle zorgvuldigheid is in acht genomen om ervoor te zorgen dat de informatie in deze brochure zo nauwkeurig mogelijk was op het moment van publicatie. 
Desondanks kunnen er fouten zijn ontstaan; de wetgeving inzake poetsdoeken is bovendien voortdurend onderhevig aan verandering. Het kan zijn dat er tijdens 
de levensduur van deze brochure wijzigingen zijn opgetreden. De specificaties voor de producten kunnen derhalve ook wijzigen. We raden u aan contact met ons 
op te nemen via INFOFAX als u vragen hebt over de getoonde producten of de geschiktheid ervan voor een bepaalde taak. Gebruikte poetsdoeken dienen altijd 
op de juiste en veilige wijze te worden weggegooid overeenkomstig Europese, nationale en lokale milieuvoorschriften.

Websites www.kcprofessional.nl

Nummer Klantenservice Voor verdere informatie gelieve contact op te nemen met Customer Service tijdens normale kantooruren  
0318 697691

Land van Oorsprong Frankrijk

Batch Code
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