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Tuotekuvaus
Tämä käsipyyhe on hygieeninen vaihtoehto kangaspyyhkeille ja käsienkuivaimille. Tuote on valmistettu 100-prosenttisesta selluloosasta, jossa yhdi-
styy pehmeä pinta ja ainutlaatuinen kohokuviointi. Siten se tarjoaa parhaan mahdollisen imukyvyn ja pienentää kulutusta. Arkkien taittelun ansiosta 
niitä on helppo ottaa yksi arkki kerrallaan, mikä pienentää kulutusta ja parantaa hygieniaa. 

Tuoteominaisuudet

Lyhyt nimi Käsipyyhe

Brändi ABENA

Alabrändi Care-Ness Excellent

Väri Valkoinen

Materiaali Paperi

Ainesosat/koostumus 100 % selluloosaa

Pituus/syvyys 24 cm

Leveys 20.6 cm

Paksuus 2x19 g/m2

Syvyys taitettuna 8 cm

Taittotapa Z-taitto

Kerrosten määrä 2-kerrosta

Todistukset EU-ympäristömerkki, FSC Mix, Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit, The 
Partnership for Green Public Procurement

Direktiivit, asetukset ja säädökset (EY) N:o 1935/2004, (EY) N:o 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020

Käyttöohjeet

Pakkaustiedot

Yksikkö Sisältää Pituus Leveys Korkeus EAN

ltk 25 pkt 60 cm 42.3 cm 21.5 cm 5703538212680

pkt 160 arkkia 20.6 cm 10 cm 8 cm 5703538212673

arkkia 0.00625 pkt 5703538212666

Käsipyyhe, ABENA Care-Ness Excellent, 
2-kerrosta, z-taitto, 24x20,6cm, 8 cm, 
valkoinen, 100 % selluloosaa

 Paras imukyky 
 Hygieeninen vaihtoehto käsien kuivaukseen 
 Helppo ottaa yksi arkki kerrallaan – parantaa hygieniaa ja 
pienentää kulutusta 

 Näppärä ja tyylikäs pakkaus
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FSC™ (Forest Stewardship Council) on kansainvälinen kansalaisjärjestö, joka on sitoutunut edistämään vastuullista metsänhoitoa 
maailmanlaajuisesti. FSC™-sertifioidut tuotteet valmistetaan hyvin hoidetuista metsistä ja vastuullisista lähteistä 
saaduista raaka-aineista. Merkinnällä varustettujen tuotteiden jäljitettävyys ja sääntöjen mukaisuus varmistetaan tiukoilla 
valvontatoimenpiteillä, ja valitsemalla FSC™-sertifioituja tuotteita autat huolehtimaan metsistä, ihmisistä ja villieläimistä, 
joiden koti metsä on. FSC™ Mix tarkoittaa, että tuote on FSC-sertifioidun puun ja kierrätettyjen materiaalien seos. Lisätietoja on 
verkko-osoitteessa www.fsc.org. 

EU-ympäristömerkki, joka tunnetaan myös ”EU-kukkamerkkinä”, on virallinen ympäristömerkki Euroopassa. EU-ympäristömerkillä 
varustetut tuotteet täyttävät tiukat ympäristövaatimukset raaka-aineiden, tuotannon, käytön, dokumentoinnin ja turvallisuuden 
osalta.  

Lasi ja haarukka -symboli takaa, että tuotteet täyttävät EU:n lainsäädännön elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuville 
materiaaleille asettamat vaatimukset. Tämä symboli on pakollinen tuotteissa, joita käytetään elintarvikekontaktissa.  

POGI (Partnership for Public Green Procurement) on kuntien, alueiden ja julkishallinnon organisaatioiden muodostama yhteisö. 
Sen tarkoituksena on helpottaa ympäristöystävällisten tuotteiden hankintoja julkisella sektorilla. 
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