
Kleen-Rite tiêu biểu cho dòng sản phẩm khăn ướt tiện dụng 1 tờ chất lượng và 
vệ sinh.  Khăn được tạo từ loại vải không dệt chất lượng tốt, không chứa chất tẩy 
trắng, không chất nhuộm hay chất bảo quản độc hại, cùng với chất lượng nước 
siêu tinh khiết USP (công nghệ lọc nước siêu tinh khiết cho sản phẩm dược của 
Hoa Kỳ) và công thức diệt khuẩn 99.9%, tất cả, sẽ mang đến cho người dùng sự 
vệ sinh hoàn hảo cho các hoạt động thiết yếu trong ngày mọi lúc, mọi nơi.

Khăn ướt/ khăn lạnh chất 
lượng cao cho nhà hàng, 
khách sạn và công ty lữ hành.

Sản phẩm 
cơ bản

Kích thước: 250mm x 200mm
Trọng lượng: 70 gsm
Loại vật liệu: 50% Rayon 50% Polyester
Đơn hàng tối thiểu: 50,000 tờ

Không 
cồn

Tùy chỉnh đầy đủ 
có sẵn

Hỗ trợ 
thiết kế 

Lựa chọn được 
mùi hương 

Bao bì có phủ lớp ánh 
kim hoặc không 

Hạn sử dụng 
2 năm 

Công thức sản 
phẩm được phát 

triển ở Singapore 

Giá thành 
cạnh tranh 

Diệt khuẩn 99.9% 
(đã được kiểm định)

Kích thước: 200mm x 200mm
Trọng lượng: 50 gsm
Loại vật liệu: 100% Polyester
Đơn hàng tối thiểu: 50,000 tờ
                  

resistant
Tear

Kích thước: 260mm x 200mm
Trọng lượng: 100 gsm
Loại vật liệu: 100% Air-laid
Đơn hàng tối thiểu: 50,000 tờ

Sản phẩm 
cao cấp 
sang trọng

2

Sản phẩm 
cao cấp

biodegradable & compostable
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Chú thích:
1. Được kiển định theo tiêu chuẩn Châu Âu EN1040 (Để đánh giá khả năng kháng khuẩn và diệt khuẩn của sản phẩm trên các loại vi khuẩn cơ bản)

OR

(Vật liệu than thiện với môi trường)

Mềm mại 
và dày dặn

Mềm mại, 
chắc chắn Siêu dai
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Để biết thêm thông tin chi tiết hãy liên hệ với đại diện kinh doanh của chúng tôi hôm nay!

Sản phẩm của chúng tôi được sản xuất trên 
dây truyền hoàn toàn tự động với nhà máy với 

các chứng nhận quản lý chất lượng: ISO 
9001:2016;  ISO 22716:2007, Chứng nhận thực 

hành sản xuất tốt.

Chúng tôi tiến hành kiểm tra chất lượng thường xuyên ở các giai đoạn 
khác nhau trong quy trình sản xuất để chắc chắn mang đến cho khách 

hàng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất.

Giới thiệu về công ty Kleen-Pak Industries 

Được thành lập vào năm 2014, Công ty Kleen-Pak Industries 
(Việt Nam) đã phát triển để trở thành một trong những nhà 
sản xuất khăn ướt chất lượng cao hàng đầu Đông Nam Á. 
Chúng tôi gia công và sản xuất cho nhiều sản phẩm khăn 
ướt nhãn hàng riêng và khăn ướt thương hiệu quốc tế. 
Kleen-Pak Industries thuộc sở hữu hoàn toàn của Kleen-Pak 
Products Pte Ltd có trụ sở tại Singapore.
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