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Informacje o produkcie

Opis produktu

Seria dozowników ręczników do rąk w rolkach, które pod względem stylistyki są dostosowane do serii akcesoriów do umywalni 
i toalet, podnoszą higienę, komfort oraz pozwalają lepiej kontrolować koszty.

Idealnie nadają się do: dozowania ręczników do rąk w rolkach marki KLEENEX® oraz SCOTT* bez konieczności dotykania 
dozownika. Doskonale nadają się do zastosowania w często uczęszczanych miejscach takich jak publiczne umywalnie na 
lotniskach lub stadionach sportowych, biura, zakłady przetwórstwa spożywczego lub gdy ilość dostępnej przestrzeni jest 
ograniczona; są łatwe w załadunku oraz zapewniają dużą higienę i oszczędność kosztów.

Dostępne w formie: dozowników do szybkiego napełniania o eleganckim i nowoczesnym wyglądzie, w białym kolorze o 
wysokim połysku, bez stref, w których gromadzi się brud lub kurz, z okienkiem (aby było wiadomo kiedy należy uzupełnić 
dozownik) oraz z opcją dostosowania koloru dozownika do istniejącej kolorystyki danego wnętrza.

Zawartość opakowania 1 Dozownik  

Wymiary opakowania 
zewnętrznego

Corrugated

Informacje o opakowaniu

Piktogram Wymiary waga(kg)

34.30 x 31.80 x 19.10 Długość x Szerokość x 
Wysokość(cm) 2.51

FormatMała rolka Ręcznik w rolceRodzaj rolki

FormaPlastikowy ProstokątnyMateriał
Mechanizm zamykającyManualny Klucz i przyciskElektryczność
EAN (pudełka)Manualna 

dzwignia
5033848032471Mechanizm dozownika

białyKolor

Specyfikacja 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.

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

Safer Workplace

Wiemy, że poziom bezpieczeństwa pracowników jest Państwa 
głównym priorytetem. Mogą Państwo polegać na naszych 
rozwiązaniach w celu zapewnienia ochrony pracownikom w ich 
środowisku pracy oraz podczas wykonywania przez nich czynności 
zawodowych.

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 2.2

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

2.76 32.6 x 20.1 x 36

Rodzaj opakowania 
wewnętrznego

Mixed Plastic

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 1.23 12 3 36

Produkty powiązane

Numer 
artykułu

Opis produktu

Dozownik na

6697 SCOTT® SLIMROLL* papierowe ręczniki/ściereczki - biały
6698 SCOTT® SLIMROLL* papierowe ręczniki/ściereczki - niebieski
6767 KLEENEX® SLIMROLL* papierowe ręczniki/ściereczki - biały
6787 KLEENEX® SLIMROLL* papierowe ręczniki/ściereczki - biały
6657 SCOTT® SLIMROLL* papierowe ręczniki/ściereczki - biały
6658 SCOTT® SLIMROLL* papierowe ręczniki/ściereczki - niebieski
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Części zamienne

Numer 
artykułu

Opis produktu

Części zamienne

D369029 Universal Aquarius Metal Key

D369042 Aqua JRT lock plate

D369050 Blue Arm levers (pair) 1.5 inch for Slimroll

D369054 Front cover for 6953 Aquarius Slimroll

d369055 Replacement Module for RHT Slimroll

D369093 Blue clips for 6953

D369102 Spring set for 6953

D369116 Dark Green Slimroll Proprietary roll holders

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 Stany Zjednoczone
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