-traducere din limba engleză-

Fişa tehnică a produsului pentru distribuitor AQUARIUS* de sapun lichid
pentru mâini – Caseta / Alb / 1 litru - 6948
Informaţii privind produsul
Cod detaliat al produsului
Cod pentru client
Descriere
Referinţă PDS

06332040
6332
KLEENEX® Gel de duş pentru păr şi
corp-Casetă/alb/1 litru
23/09/2015
Configuraţie ambalaj

Conţinutul cutiei
Cod marfă
Dimensiuni
19.00 x 9.00 x 9.00

6 casete
34029090
Lungime x lăţime x înălţime (cm)
Descrierea produsului

Gel cu multiple întrebuinţări, pentru spălarea mâinilor, a corpului şi a părului,
îmbunătăţeşte igiena corporală, reduce bacteriile şi micşorează costurile şi deşeurile.
Ideal pentru: grupurile sanitare ale birourilor şi băile hotelurilor; oferă curăţenie şi
prospeţime mâinilor, pielii şi părului; condiţionează părul, lăsându-l moale şi flexibil;
eliberează cantitatea ideală de gel pentru fiecare spălare, prevenind risipa.
Disponibil sub forma de: gel cremos, în casete de 1 litru, solide, igienic sigilate, rapid
şi uşor de instalat, ce eliberează până la 1000 de doze de gel, pot fi micşorate după
golire şi sunt reciclabile (după înlăturarea pompei).
Caracteristici
 Casetă sigilată cu pompă integrată
 Cantitate dozată constantă
Specificaţie tehnică
Mod dozare
Parfum
Cod de bare
(casetă)
Culoare

Pompă pentru lichide
Floral
05027375018756

Capacitate (ml)
Aspect
Cod de bare
(cutie ambalaj)

Albă
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1000
Albastru
5033848002238

Fişă tehnică a produsului 6332
Standarde internaționale și simboluri
Marketing
Proiect pentru ANGAJAT: Sănătatea şi confortul persoanei. Condiţii
un loc de
igienice îmbunătăţite. Conştientizarea beneficiilor unei
muncă
igiene îmbunătăţite. Grija angajatorului. Reducerea
sănătos
îmbolnăvirii la lucru şi acasă. ANGAJATOR: Proiectul
pentru un loc de muncă mai sănătos creează o forţă
de muncă mai sănătoasă şi mai implicată. Reducerea
îmbolnăvirii duce la scăderea absenteismului.
Angajaţii implicaţi sunt mai dispuşi să facă eforturi
suplimentare.
Standard R+E
Perioada după Siguranţa cosmeticelor este reglementată prin
deschidere
Directiva CE privind cosmeticele (76/768/CEE):
creme, emulsii, loţiuni, geluri şi uleiuri pentru piele
(mâini, faţă, picioare, etc.) Prin conceptul „Perioada
după deschidere”, Directiva oferă consumatorilor
informaţii utile. Simbolul PDD trebuie utilizat atunci
când, după deschidere, deteriorarea produsului
poate dăuna consumatorului. Deschiderea
produsului poate fi considerată prima deschidere a
produsului pentru a fi utilizat de către consumator.
Comerţ
ISO 14001
ISO 14001 este un standard internaţional de
mediu. A fost creat pentru a ajuta organizaţiile să
se asigure că operaţiunile respectă legile de
mediu; riscurile şi răspunderile majore privind
mediul sunt identificate, minimizate şi tratate
corespunzător.
ISO 9001
Acest standard prezintă cerinţele pentru sisteme
de management al calităţii, a devenit standardul
global pentru asigurarea satisfacerii cerinţelor de
calitate şi pentru creşterea satisfacţiei clientului în
relaţiile furnizor-client.

Unitate vânzare
Greutate max. (kg)

Ambalaj
Greutate netă (kg)
Dimensiuni casetă
(Lxlxh) (cm)

Casetă
7.46

Tip palet

Lxlxh (m)

E5

1.20x0.80x1.44

Cod produs

Casete pe
rând
16

Produse conexe
Descriere
Potrivit dozatorului
2/3

Rânduri pe
palet
6

6.18
29.6x20.2x21.5

Casete pe
palet
96

Recomandari

6948
6955
8973

AQUARIUS* Dozator pentru mâini-Casetă/Alb/1 litru
AQUARIUS* Dozator pentru mâini-Casetă/Alb/1 litru
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Dozator
pentru mâini-Casetă/Inox/1 litru

Fişă tehnică a produsului 6332
Cod lot
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✔

