
Długi numer artykułu 07046020
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Opis produktu SCOTT® CONTROL dozownik papieru toaletowego - 
rolka z centralnym odwijaniem / biały /Bardzo duże

Karta charakterystyki 
produktów
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Informacje o produkcie

Opis produktu

System Scott® Control™ zapewnia najwyższe standardy higieny, nie pogarszając przy tym wydajności — zapewnia 
bezkompromisową czystość za każdym razem. Należące do gamy produktów przeznaczonych do łazienek, zaprojektowane z 
myślą o doskonałej harmonii z rol

Zawartość opakowania 7046: 1 Dozownik  

Wymiary opakowania 
zewnętrznego

Corrugated

Informacje o opakowaniu

Piktogram Wymiary waga(kg)

31.30 x 30.70 x 12.70 Długość x Szerokość x 
Wysokość(cm) 1.26

Kolor5027375051166 białyEAN (pudełka)

Specyfikacja produktu

Karta charakterystyki produktu SCOTT® CONTROL dozownik papieru toaletowego - rolka z centralnym odwijaniem / 
biały /Bardzo duże - 7046                

• Dozownik papieru toaletowego 
Scott® Control™ Aquarius™ — 
biały (łącznie 1)

• W pełni zamknięty dozownik 
chusteczek toaletowych, 
zapewnia zaawansowaną 
ochronę przed 
zanieczyszczeniami krzyżowymi 
i sprawia, że to najbardziej 
higieniczne urządzenie w 
porównaniu z konkurencją.

• Idealne rozwiązanie do łazienek 
o dużym natężeniu ruchu, które 
pozwala zmniejszyć ilość 
odpadów i niepotrzebne koszty 
dzięki kontrolowanemu 
dozowaniu pojedynczych 
arkuszy.

• Solidny, zamykany na zamek, 
ognioodporny dozownik i 
konstrukcja płasko przylegająca 
do ściany sprawiają, że idealnie 
nadaje się do stosowania w 
małych pomieszczeniach.

• Urządzenie kompatybilne tylko z 
papierem toaletowym Scott® 
Control™ 8569, stworzone, aby 
idealnie się dopełniać i 
wyznaczać kierunki w zakresie 
higieny i wydajności.

• Użytkownicy dotykają tylko 
używanego arkusza.

• Posiada gładką, higienicznie 
zamkniętą konstrukcję z 
wykończeniem na wysoki 
połysk, co pozwala na łatwe 
czyszczenie przy użyciu jednej 
ściereczki.

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.

Rozwiązanie

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 0.986

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

1.36 31.9 x 13.9 x 33.3

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 1.15 20 3 60

Produkty powiązane

Numer 
artykułu

Opis produktu

Dozownik na

8569 SCOTT® CONTROL papier toaletowy - rolka z centralnym odwijaniem / biały /314m

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 Niemcy
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