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Informacje o produkcie

Opis produktu

Wybierz dozowniki Aquarius™ — innowacyjne i stylowe, a także wyjątkowo wydajne. Należące do gamy produktów 
przeznaczonych do łazienek, zaprojektowane z myślą o doskonałej harmonii z rolkami papieru toaletowego Kleenex® i Scott®. 
Dozownik papieru toaletowe

Zawartość opakowania 6991: 1 Dozownik  

Wymiary opakowania 
zewnętrznego

Corrugated

Informacje o opakowaniu

Piktogram Wymiary waga(kg)

38.00 x 44.50 x 12.90 Długość x Szerokość x 
Wysokość(cm)

FormatJumbo rolka Papier toaletowy JumboRodzaj rolki

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

dzwignia
05027375045509Mechanizm dozownika

białyKolor

Specyfikacja produktu
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• Dozownik papieru toaletowego 
Aquarius™ Jumbo Non-Stop — 
biały

• Rozwiązanie o dużej 
pojemności, wymagające 
minimalnej konserwacji, dzięki 
czemu idealnie sprawdza się w 
łazienkach o dużym natężeniu 
ruchu.

• Łatwość załadowania i krótszy 
czas napełniania, w tym funkcja 
never-run-out zapewniająca 
ciągły dostęp do produktu.

• Elegancka, zaokrąglona 
konstrukcja sprawiająca, że nie 
przylegają do niego 
zanieczyszczenia, co pozwala 
na łatwe czyszczenie przy 
użyciu jednej ściereczki.

• Do użytku z poniższymi 
zalecanymi produktami: 8515. 
Do użytku także z następującymi 
produktami: 8573, 8501, 8625, 
8404, 8503, 8572, 8613, 8625.

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.

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

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 1.59

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

2.23 45.7 x 39.3 x 14

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 1.27 4 8 32

Produkty powiązane

Numer 
artykułu

Opis produktu

Dozownik na

8002 Hostess™ NATURA papier toaletowy - Jumbo / biały /525 M / 60
8501 Scott® ESSENTIAL™ papier toaletowy - Jumbo / biały
8503 Scott® ESSENTIAL™ papier toaletowy - Jumbo / biały
8511 Scott® ESSENTIAL™ papier toaletowy - Maxi Jumbo / biały /380
8572 Kleenex® papier toaletowy - Jumbo Roll / biały /380
8613 Hostess™ Rolka papieru toaletowego - Jumbo / biały /400 M / 78

Części zamienne

Numer 
artykułu

Opis produktu

Części zamienne

D369029 Universal Aquarius Metal Key

D369041 Aqua lock plate

D369042 Aqua JRT lock plate
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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 Niemcy
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