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Informacje o produkcie

Opis produktu

Wybierz dozowniki Aquarius™ — innowacyjne i stylowe, a także wyjątkowo wydajne.  Należący do gamy produktów do 
łazienek, zaprojektowany z myślą o doskonałej harmonii z ręcznikami do rąk w rolce Kleenex® i Scott® Slimroll™. Nasz 
dozownik ręczników do rąk Aquarius™ Slimroll™ w rolce zapewnia zaawansowaną ochronę przed zanieczyszczeniami 
krzyżowymi i jest najbardziej higienicznym dozownikiem w porównaniu z konkurencją.  Posiada gładką, higienicznie zamkniętą 
konstrukcję z wykończeniem na wysoki połysk, do której nie przylegają zanieczyszczenia, co pozwala na łatwe czyszczenie 
przy użyciu jednej ściereczki. Idealne rozwiązanie do mniejszych łazienek o dużym natężeniu ruchu, łatwa do ładowania 
kompaktowa konstrukcja redukuje ilość odpadów i niepotrzebne koszty dzięki kontrolowanemu dozowaniu pojedynczych 
arkuszy. Posiada funkcję Never-run-out zapewniającą ciągły dopływ ręczników w rolce.  Dostępny również w kolorze białym 
(kod 7955) i rozmiarze standardowym (biały 7375, czarny 7376), aby pasował do wszystkich łazienek.   Rozmiar dozownika 
32,4 cm (wys.) x 29,7 cm (szer.) x 19,2 cm (gł.)  Do użytku z produktem 6781, 6621, 6695 oraz 6696. Dozownik ręczników do 
rąk w rolce Aquarius™ Slimroll™ — czarny

Zawartość opakowania 7956: 1 Dozownik  

Wymiary opakowania 
zewnętrznego

Corrugated

Informacje o opakowaniu

Piktogram Wymiary waga(kg)

32.40 x 29.80 x 18.90 Długość x Szerokość x 
Wysokość(cm) 2.31

FormatSlimroll Ręcznik w rolceRodzaj rolki

FormaPlastikowy CzworokątnyMateriał
Mechanizm zamykającyManualny PrzyciskElektryczność
EAN (pudełka)Manualna 

dzwignia
5033848038633Mechanizm dozownika

czarnyKolor

Specyfikacja produktu
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• Dozownik ręczników do rąk w 
rolce Aquarius™ Slimroll™ — 
czarny

• To najbardziej higieniczny 
produkt w porównaniu z 
konkurencją. a dzięki gładkiej, 
błyszczącej, uszczelnionej 
konstrukcji, do której nie 
przylegają zanieczyszczenia, 
zapewnia łatwe czyszczenie 
jednym dotknięciem.

• Kompaktowa konstrukcja 
pozwala zaoszczędzić miejsce 
na ścianie i zmniejszyć ilość 
odpadów oraz niepotrzebne 
koszty dzięki kontrolowanemu 
dozowaniu pojedynczych 
arkuszy.

• Funkcja Never-run-out zapewnia 
ciągły dopływ ręczników w rolce.

• Do użytku z produktem 6781, 
6621, 6695 oraz 6696.

cechy produktu
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Opakowanie Waga netto(kg)karton 2.304

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

3.07 30.7 x 37.1 x 22.4

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 1.27 8 5 40

Produkty powiązane

Numer 
artykułu

Opis produktu

Dozownik na

6695      Scott® Essential SLIMROLL* papierowe ręczniki/ściereczki - biały
6696      Scott® Essential SLIMROLL* papierowe ręczniki/ściereczki - niebieski
6781      Kleenex® Ultra SLIMROLL* papierowe ręczniki/ściereczki - biały
6621      Scott® Control SLIMROLL* papierowe ręczniki/ściereczki - biały
6623 Scott® CONTROL™ papierowe ręczniki/ściereczki - Slimroll / biały

Has Dispenser Attachment

7377 Internal dispenser module for PBS RHT - Module / czarny

Części zamienne

Numer 
artykułu

Opis produktu

Części zamienne

D369029 Universal Aquarius Metal Key

D369119 NewPBS SLIMROLL* Rollholders proprietary (6inch disp)

D369120 PBS dispenser Loading INSTRUCTIONS - Labelkit

D369122 Clear cover for PBS SLIMROLL* dispenser

D369123 PBS screw assembly kit (4 screws, 4 washers, 4 wall plugs)

D369132 PBS push bar - unprinted

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 Słowacja
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