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Ręczniki papierowe ZZ Karen ECONOMIC 2 warstwy
3200 szt. białe celuloza
kod produktu: 92195E
kategoria: Kategorie produktów > Materiały eksploatacyjne > Ręczniki papierowe

Producent: Grasant
Cena netto: 68,87 zł
Cena brutto: 84,71 zł
Kod QR:

Białe jednorazowe ręczniki łazienkowe z dwuwarstwowej
celulozy
Materiał: celuloza
Kolor: biały
Liczba warstw: 2
Zapach: bezzapachowe
Gofrowane
Rozmiar listka: 20×25 cm
Liczba listków w bindzie: 160 szt.
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Liczba bind w opakowaniu: 20 szt.
Liczba listków w opakowaniu: 3200 szt.

Miękkie ręczniki papierowe w składce ZZ Karen ECONOMIC to wysokiej jakości materiały
eksploatacyjne które doskonale wchłaniają wodę i świetnie sprawdzają się w ogólnodostępnych
łazienkach i publicznych toaletach o podwyższonym standardzie. Wykonane z dwuwarstwowej,
białej celulozy, są estetyczne, przyjemne w dotyku i niezwykle wytrzymałe, dzięki czemu mogą
być wykorzystywane zarówno do suszenia dłoni, jak i przecierania elementów wyposażenia
łazienki oraz czyszczenia powierzchni. Pomimo niedużych wymiarów pasują też do większości
standardowych podajników jednorazowych składanych ręczników, co sprawia, że ich
przechowywanie oraz dozowanie nie sprawia żadnych problemów i są doskonałym rozwiązaniem
dla małych ubikacji o niskim natężeniu ruchu.

Zalety dwuwarstwowego ręcznika papierowego ZZ Karen
Duża wytrzymałość
Atrakcyjny wygląd
Nieduże uniwersalne wymiary

Odbiorcy jednorazowych ręczników łazienkowych z celulozy
Biura
Restauracje
Kliniki
Instytucje kulturalne

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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