Ręcznik papierowy w roli maxi 6 szt. 1 warstwa 215
m biały celuloza
kod produktu: 61995
kategoria: Kategorie produktów > Materiały eksploatacyjne > Ręczniki papierowe

Producent: Grasant
Cena netto: 92,90 zł
Cena brutto: 114,27 zł

Biały jednowarstwowy i jednorazowy ręcznik toaletowy do
rąk Karen MAXI
Kolor: biały
Materiał: celuloza
Liczba warstw: 1
Średnica ręcznika: Ø19 cm
Szerokość: 19/20 cm
Długość: 215 m
Perforacja: tak
Zapach: bezzapachowe
Gofrowane
Liczba rolek w opakowaniu: 6 szt.
Minimalne jednostka zakupu: opakowanie zbiorcze 6 rolek

Wysokiej jakości celulozowy ręcznik papierowy w maxi roli Karen to ergonomiczny materiał
eksploatacyjny, przeznaczony do kuchni i łazienek o wysokim natężeniu ruchu, w których liczy
się przede wszystkim niezawodność, długi czas użytkowania oraz wyjątkowa skuteczność
suszenia dłoni i wycierania powierzchni. Produkcja z włókien celulozy sprawia, że ta wersja
ręcznika Karen cechuje się bardzo estetycznym i jasnym odcieniem bieli, a ponadto, mimo
wykorzystywania tylko jednej warstwy papieru, niezwykle dużą chłonnością wody, wspomaganą
dodatkowo poprzez ułatwiające absorpcję wilgoci gofrowanie. Wynosząca aż 215 metrów długość
papieru gwarantuje, że 6 znajdujących się w pojedynczym opakowaniu rolek wystarczy na wiele
strona: 1/2 wydrukowano: 02-12-2021
http://www.ole.pl/recznik-papierowy-w-roli-maxi-6-szt-1-warstwa-215-m-bialy-celuloza.html

dni, zaś ułatwiająca dozowanie perforacja pomiędzy poszczególnymi listkami pomaga łatwo i
szybko pobierać właściwe ilości ręczniczków, ograniczając tym samym ich nadmiarowe zużycie i
zmniejszając poziom trafiających do kuchennych i łazienkowych koszy odpadów.

Zalety jednowarstwowych celulozowych ręczników łazienkowych w
dużej rolce
Wysoka wydajność
Długi czas użytkowania
Łatwość dozowania
Atrakcyjny wygląd

Odbiorcy jednorazowych ręczników do dłoni Karen w roli MAXI
Bary
Puby
Kliniki
Przychodnie
Domy kultury
Muzea
Galerie sztuki

Grasant to polska firma specjalizująca się w produkcji papierów
higienicznych

Mający w swojej ofercie szeroki zakres wszelkiego rodzaju papierów toaletowych, ręczników
higienicznych oraz wykonanych z makulatury i celulozy czyściw, Grasant korzysta ze
sprawdzonych, wysokiej jakości ekologicznych surowców, skupiając się na tworzeniu
profesjonalnych materiałów eksploatacyjnych doskonale sprawdzających się tak w kameralnych
ogólnodostępnych łazienkach, jak i w odwiedzanych przez duże grupy ludzi toaletach
publicznych. Dzięki dużej dywersyfikacji produktów, podzielonych na dwie, różniące się między
sobą rodzajem wykorzystanego papieru, marki Karen oraz Cliro, producent ten zapewnia swoim
klientom kompleksowe rozwiązania pozwalające bez problemu zaopatrzyć ubikacje nie tylko w
tanie i wydajne ręczniki jednorazowe, ale też w luksusowe, wielowarstwowe i miękkie papiery
toaletowe w rolach JUMBO.
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