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Informacje o produkcie

Opis produktu

Kimberly-Clark Professional™ zapewnia gamę wolnostojących pojemników na odpady, stanowiących praktyczne i wygodne 
rozwiązania w zakresie odpowiedniego usuwania odpadów, utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach oraz 
promowania higieny użytkownika.

Zawartość opakowania 6993: 2 koszy na śmieci  

Wymiary opakowania 
zewnętrznego

Corrugated

Informacje o opakowaniu

Piktogram Wymiary waga(kg)

56.90 x 42.20 x 28.70 Długość x Szerokość x 
Wysokość(cm) 1.90

FormaPlastikowy ProstokątnyMateriał
EAN (pudełka)43 5027375045721Duża rolka, Klips albo Karton

białyKolor

Specyfikacja produktu

Karta charakterystyki produktu AQUARIUS* kosz na śmieci - Plastikowy / biały /Średnie - 6993                

• Pojemnik na odpady Aquarius™ 
— z tworzywa sztucznego, biały

• Wolnostojący pojemnik na 
odpady

• Pojemność 43 litrów

• Wykonany z tworzywa ABS 
odpornego na uderzenia

• Trwały, łatwy do czyszczenia 
(brak miejsc gromadzących 
brud)

cechy produktu
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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"

HEALTHY SCHOOLS 
PROJECT*

THE HEALTHY SCHOOLS PROJECT*  jest to zdrowotny i 
higieniczny program dla szkół, przedszkoli i ośrodków opieki dziennej, 
który motywuje nauczycieli, wychowawców i dzieci do działań 
zapobiegających rozprzestrzenianiu się zarazków.

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 3.7

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

5.25 42.9 x 28.4 x 60.6

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 1.36 6 2 12

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 Włochy
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