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Læs teksten og find ud af, hvad er objektivt beskrevet, og hvad 

er subjektivt beskrevet? 

Kleenex® Flydende sæbe-håndrenskassette til daglig 
brug 1 l Pink 
Varenummer #: WW-1235035 
  
Varemærke KLEENEX® 
  
Ikke bedømt endnu.Vær den første til at skrive en bedømmelse 

•  

•  

•  

•  

•  

  

https://www.staples.dk/handsabe-kleenex-rosa-1l/cbs/1235035.html
https://www.staples.dk/handsabe-kleenex-rosa-1l/cbs/1235035.html
https://www.staples.dk/account/login?&returnURL=/submitreviews/submitreview?skuc=1235035
https://www.staples.dk/account/login?&returnURL=/submitreviews/submitreview?skuc=1235035


 

kr. 47,95 ekskl. momsflaske med 1000 ml 

  
Bestil i en mængde af 6 

Antal 

6  

Tilføj til indkøbskurven 

playlist_add Tilføj til favoritliste  

Forventet levering: Dag til dag 

Kort produktbeskrivelse 

• Farve: Rosa 

• Kapacitet: 1 l 

• Produktlinje: Kleenex 

•  
Se komplet produktbeskrivelse 

https://www.staples.dk/Account/Login?ReturnURL=%2FLists%2FMyFavorites%3Fsku%3D1235035%26effortcode%3DWW%26RURL%3D%25252fhandsabe-kleenex-rosa-1l%25252fcbs%25252f1235035.html
https://www.staples.dk/Account/Login?ReturnURL=%2FLists%2FMyFavorites%3Fsku%3D1235035%26effortcode%3DWW%26RURL%3D%25252fhandsabe-kleenex-rosa-1l%25252fcbs%25252f1235035.html


BESKRIVELSE 
SPECIFIKATIONER 
TILBEHØR 
LEVERING 

Beskrivelse 
• Denne flydende håndsæbe fra Kleenex® er egnet til daglig brug sammen med dit Kimberly-Clark 

Professional*-dispensersystem. Indsatsen er monteret med en pumpefunktion, der hjælper med at 

kontrollere omkostningerne ved at afgive kontrollerede doser pr. brug. 

• Gør personlig hygiejne og hudpleje bedre med denne konstante og pålidelige indsats. Dette produkt, der er 

designet til økonomisk og bæredygtig brug, skaber en fyldig skum og en hjemlig komfortabel løsning til 

toiletter på hoteller, hospitaler eller kontorer med mange mennesker. Den luksuriøse lyserøde sæbe af høj 

kvalitet fugter huden, samtidig med at den effektivt og skånsomt rengør hænderne. 

• Det er bevist, at god håndhygiejne kan reducere sygdom og smitte på arbejdspladsen, hvilket forbedrer 

fremmøde og produktivitet. Skab et godt indtryk foran ved offentlige faciliteter, og sørg for, at dine 

medarbejdere og besøgende føler sig godt tilpas ved at anvende dette førsteklasses produkt for at bevare 

en optimal sundhed. 

• Den stærkt integrerede pumpeindsats reducerer lækager og tilstopning og skrumper sammen, når den er 

tom, så den sparer plads. Den kan genbruges (når pumpen er fjernet), hvilket gør den til et godt valg for den 

miljøbevidste virksomhed. 

• Flydende sæbe-refill 

• Giver bløde og friske hænder 

• Let, behagelig duft 

• Nem at påfylde og holde ren 

• Hæv standarderne for hygiejne 

• Uovertruffen ydeevne 

• Høj kapacitet 

• 1000 portioner pr. indsats 

• Pumpedyse 

• Klar til dispenser 

• Kapacitet: 1 l 

• Farve: Pink 

 

 

 

 

Vær opmærksom på, at der ikke er nogen  

indholdsfortegnelse (hvad indeholder produktet). 

advarsels piktogrammer (advarsel om det kan være giftigt). 

miljø mærkninger (om det f.eks. kan give parfume allergi). 

 

Dette kan også skrives i en materialebeskrivelse. 


