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Informacje o produkcie

Opis produktu

Wybierz dozowniki Kimberly-Clark Professional™, łączące w sobie efektowny wygląd i wyjątkową wydajność.  Zaprojektowane 
z myślą o doskonałej harmonii z produktami Skincare Kleenex® i Scott®.  Bezdotykowy, elektroniczny dozownik środka do 
pielęgnacji skóry Kimberly-Clark Professional™ zapewnia higienę, zmniejsza ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych i pomaga 
redukować koszty poprzez kontrolowane dozowanie.  Wysokiej jakości, stylowa konstrukcja o wykończeniu w kolorze 
szczotkowanego metalu nadaje elegancki i profesjonalny wygląd.  Mieści wkłady o pojemności 1,2 litra. Dostępny również w 
kolorze białym (kod 92147).   Rozmiar dozownika 29 cm (dł.) x 18,3 cm (szer.) x 10 cm (gł.).  Do użytku z produktami 6439 
oraz 6345. Bezdotykowy, elektroniczny dozownik środka do pielęgnacji skóry Kimberly-Clark Professional™ — szczotkowany 
metal

Zawartość opakowania 11329: 1 Dozownik  

Wymiary opakowania 
zewnętrznego

Corrugated

Informacje o opakowaniu

Piktogram Wymiary waga(kg)

29.00 x 18.30 x 10.00 Długość x Szerokość x 
Wysokość(cm)

MateriałPianka PlastikowyFormat

Mechanizm zamykającyBateria Klucz i przyciskElektryczność
EAN (pudełka)Sensor 

elektroniczny
10036000113294Mechanizm dozownika

ChromKolor

Specyfikacja produktu
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• Bezdotykowy, elektroniczny 
dozownik środka do pielęgnacji 
skóry Kimberly-Clark 
Professional™ — szczotkowany 
metal

• Dozuje mydło bez konieczności 
dotykania dozownika, 
ograniczając zanieczyszczenia 
krzyżowe.

• Pomaga w zarządzaniu 
kosztami poprzez kontrolowane 
dozowanie.

• Wysokiej jakości, stylowa 
konstrukcja o wykończeniu w 
kolorze szczotkowanego metalu 
nadaje elegancki i profesjonalny 
wygląd.

• Do użytku z produktami 6439 
oraz 6345.

• Szybkie odblokowywanie i 
uzupełnianie, z inteligentnym 
czujnikiem do sterowania 
użytkowaniem.

cechy produktu
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Handel

ISO 9001

Norma określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. 
Jest to światowy standard w celu zapewnienia bezpieczeństwa z 
wymogami jakości i zwiększenia satysfakcji klienta w relacjach 
dostawca-klient.

Eurasian Product 
Compliance - Declaration

EuroAzjatycka umowa handlowa (Białoruś / Rosja / Kazachstan). 
Dotyczy produktów ochrony osobistej i systemów dozowania. 
Certyfikat lub deklaracja może być udostępniana w razie potrzeby. 
Umowa wspiera sprzedaż (Cross-Sale) bez dodatkowej dokumentacji.

Marketing

Healthy Workplace Project

PRACOWNICY: * Zdrowie i dobre samopoczucie, 
* lepsze urządzenia sanitarne
* Zwiększona świadomość korzyści płynących z dobrej higieny
* Dbanie o dobre samopoczucie przez pracodawcę
* Zmniejszenie dni chorobowych w pracy i w domu
PRACODAWCA: THE HEALTHY WORKPLACE PROJECT 
* posiada zdrowszych i bardziej zaangażowanych pracowników
* mniej dni chorobowych zmniejsza absencję
* Zaangażowani pracownicy są bardziej skłonni do "kolejnych kroków"

Rozwiązanie

Productive Workplace

Powodzenie Państwa binzesu zależy od wydajności pracy. Z myślą o 
tym, nasze rozwiązania zostały stworzone w celu podniesienia 
wydajności całej firmy.

Healthier Workplace

KAŻDY LUBI DOWCIPY JANA Przekazujcie sobie tylko dobre rzeczy. 
 Projekt ZDROWE ŚRODOWISKO PRACY* to kompletny program 
higieny biurowej, który pomaga zwiększyć poziom zaangażowania 
pracowników i zmniejszyć liczbę zachorowań. 

Międzynarodowe standardy i certyfikaty

Opakowanie Waga netto(kg)karton 1.415

Waga brutto(kg) Wymiary pudełka 
(DxSxW) (cm)

1.93 19.4 x 11.4 x 33.8

Rodzaj opakowania 
wewnętrznego

LDPE

Szczegóły opakowania

Typ palety DxSxW (m) Ilość opakowań na 
warstwę

Ilość warstw na 
paletę

Ilość opakowań na 
paletę

E5 1.20 x 0.80 x 1.40 14 11 154

Produkty powiązane

Numer 
artykułu

Opis produktu

Dozownik na

6345 SCOTT® CONTROL Pianka do częstego mycia rąk - kaseta o pojemności / czysty /1.2 L
Has Dispenser Attachment

11430 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* dozownik mydła do rąk - Stand / czarny
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Ogólne informacje

Strony internetowe www.kcprofessional.com

Numer Obsługi Klienta W celu uzyskania dodatkowych informacji prosze skontaktowac sie dzialem obslugi kleinta w godzinach 
pracy +420 226 214 052

Kraj pochodzenia Chiny
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