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Nie z
tektury!
Zalety worków foliowych
na ręczniki papierowe.

Opakowania WEPA BagPack
ręczników papierowych składanych
typu Z, W i V: łatwość przenoszenia
i higieniczne przechowywanie!

Ręczniki papierowe WEPA są od teraz dostępne
nie tylko w klasycznych kartonach, lecz także w
praktycznych workach foliowych.

WEPA
Piechowice Sp. z o.o.

Ul. Pakoszowska 1B
58-573 Piechowice, POLAND

Tel.: +48 (75) 7547-815
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Bo liczy się komfort!
Opakowania WEPA Professional BagPack –
higieniczne, praktyczne i ekologiczne!
Nasze opakowania BagPack w porównaniu do standardowych kartonów
na ręczniki WEPA Professional:

WEPA Ręczniki papierowe
Składane Tissue
Typ Z, W i V

65
84
6

Zalety:
Stabilny uchwyt – z łatwością można
nosić dwa worki lub więcej.

%

o 65% zmniejszony wpływ
na środowisko naturalne

Praktyczna perforacja umożliwia szybkie
otwarcie opakowania.
Obniżenie kosztów – w transporcie,
logistyce i dystrybucji.
Maksymalna higiena –
składane ręczniki papierowe są optymalnie zabezpieczone przed wilgocią.
Trwałość – możliwość wysyłki za
pośrednictwem firmy kurierskiej.

%

mniejsza waga opakowania
Karton 0,5 kg, worek foliowy 0,08 kg

Wykorzystaj ponownie – puste
worki foliowe można wykorzystać
jako worki na śmieci.

Środowisko:
Niewielka objętość odpadów – worki
foliowe nadają się w 100% do recyklingu.
Folie z polietylenu (PE) nie zawierają
substancji zmiękczających ani metali ciężkich, są obojętne dla wód gruntowych,
podlegają całkowitemu spalaniu i można je
wykorzystać do celów energetycznych.

%

niższa paleta
Karton 220 cm, worek foliowy 207 cm

Śnieżnobiały ręcznik ze 100 % celulozy.
Jakość premium zapewnia najlepsze właściwości czyszczące i największą chłonność.

Ręczniki papierowe w 100% z wysokiej
jakości makulatury. Śnieżnobiałe i maksymalnie chłonne dla efektywnego czyszczenia.

Ręczniki papierowe w 100% z makulatury. Korzystna cena, dobra chłonność
i parametry czyszczące.

Certyfikat zgodności z FSC®

Certyfikat zgodności z EcoLabel

Certyfikat zgodności z EcoLabel

* Bilans ekologiczny nowych opakowań WEPA BagPack można znaleźć na naszej stronie internetowej.

WEPA
Piechowice Sp. z o.o.

Znakomite produkty dla tych, którzy
szukają wydajnych i ekologicznych rozwiązań!

Ul. Pakoszowska 1B
58-573 Piechowice, POLAND

wepro@wepa.de
www.wepa-professional.de

Asortyment
Ręczniki papierowe
Papiery toaletowe

Tel.: +48 (75) 7547-815
Faks: +48 (75) 7547-860

Ręczniki kuchenne
Rolki Centerfeed

Czyściwa przemysłowe
Mydło

Chusteczki kosmetyczne
Chusteczki higieniczne

Dostawy i płatności zgodne z OWH. Aktualną wersję można znaleźć na www.wepa-professional.de

Podkłady medyczne
Dozowniki

Kosz na odpady
Stojaki na czyściwa

