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Informacje o produkcie

Opis produktu

Stwórz higieniczną i przemyślaną łazienkę dzięki dozownikom z serii Aquarius™, zaprojektowanym tak, aby współpracować w 
doskonałej harmonii z zaufanymi i znanymi markami Kleenex® i Scott®. Dozowniki do łazienki zostały zaprojektowane z myślą 
o zachowaniu standardów higieny i zapewniają niezawodne rozwiązanie do łazienek na potrzeby higieny w miejscu pracy. 
Dozownik papieru toaletowego z serii Aquarius™ z centralnym odwijaniem dwóch rolek mini zapewnia maksymalną higienę 
bez uszczerbku dla wydajności. Ten czarny dozownik papieru toaletowego jest częścią gamy urządzeń do łazienek Aquarius™ 
zaprojektowanych do pracy w idealnej harmonii z centralnie odwijanymi rolkami papieru toaletowego Scott® Control™ 8591. 
Czerń stanowi alternatywę dla bieli, podkreśla wystrój łazienki i gwarantuje wysoki kontrast dla łatwości użycia w razie 
potrzeby. Przemysłowy dozownik papieru toaletowego ma kontrolowane dozowanie jednego arkusza w celu zwiększenia 
wydajności. Pomaga to monitorować zużycie, zredukować ilość odpadów i ograniczyć niepotrzebne koszty, a także 
zminimalizować wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na surowce, składowanie i transport. 
Wysokowydajny system tego dozownika papieru toaletowego Aquarius™ to mniej czasu spędzanego na uzupełnianiu, dzięki 
czemu produkt jest zawsze dostępny i można poświęcić więcej czasu na ważne czynności związane z czyszczeniem, które 
poprawią higienę w miejscu pracy. Ten dozownik papieru toaletowego na dwie rolki umożliwia całkowite zużycie każdej rolki 
przed zmianą, minimalizując straty z niewykorzystanych rolek. System centralnego odwijania dwóch rolek, który jest 
najbardziej pojemny na rynku, doskonale sprawdza się w łazienkach o dużym natężeniu ruchu. Dozownik papieru toaletowego 
z serii Aquarius™ z centralnym odwijaniem dwóch rolek mini jest najbardziej higienicznym dozownikiem w porównaniu z 
konkurencją. Jest w pełni zamknięty, aby zwiększyć higienę w łazience, chroniąc rolki przed zanieczyszczeniami krzyżowymi i 
zapewniając użytkownikom kontakt tylko z arkuszem, którego używają. Nasze bezdotykowe dozowniki zmniejszają ryzyko 
zanieczyszczenia krzyżowego. Błyszcząca, zaokrąglona konstrukcja dozownika papieru toaletowego sprawia, że nie 
przylegają do niego zanieczyszczenia. Można go łatwo wyczyścić, co zwiększa poziom higieny w toalecie. Opatentowany 
system podwójnych drzwiczek umożliwia niezależną wymianę jednej odwijanej centralnie rolki bez zakłócania pracy drugiej 
rolki, co zapewnia maksymalną wydajność i minimalną ilość odpadów.Ten wytrzymały, zamykany, ognioodporny dozownik 
papieru toaletowego z odwijaniem centralnym przylega płasko do ściany (wystaje do 133 mm w kabinie), więc jest idealny do 
stosowania w małych przestrzeniach. Ten czarny dozownik papieru toaletowego z centralnym odwijaniem dwóch rolek mini 
jest kompatybilny tylko z papierem toaletowym Scott® Control™ 8591 stworzonym do tego, aby idealnie się dopełniać i 
wyznaczać kierunki w zakresie higieny i wydajności. Dozownik Aquarius™ z 

Wymiary opakowania 
zewnętrznego

Corrugated

Informacje o opakowaniu

Piktogram Wymiary waga(kg)

46.40 x 27.40 x 13.30 Długość x Szerokość x 
Wysokość(cm) 1.77
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FormatCentralne 
dozowanie

Centerfeed RollRodzaj rolki

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

dzwignia
5033848042036Mechanizm dozownika

czarnyKolor

Specyfikacja produktu

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

• Jeden czarny dozownik papieru 
toaletowego Aquarius™ z 
centralnym odwijaniem dwóch 
rolek mini

• Dozownik papieru toaletowego z 
serii Aquarius™ z centralnym 
odwijaniem dwóch rolek jest 
najbardziej higienicznym 
dozownikiem w porównaniu z 
konkurencją

• Dozownik papieru toaletowego 
do dwóch rolek jest w pełni 
zamknięty, aby chronić je przed 
zanieczyszczeniami krzyżowymi 
i zapewnić użytkownikom 
kontakt tylko z arkuszem, 
którego używają

• Błyszcząca, zaokrąglona 
konstrukcja dozownika papieru 
toaletowego sprawia, że nie 
przylegają do niego 
zanieczyszczenia. Można go 
łatwo wyczyścić, co zwiększa 
poziom higieny w miejscu pracy

• Dozownik papieru toaletowego 
Aquarius™ jest wytrzymały, 
zamykany i ognioodporny

• Kontrolowane dozowanie 
jednego arkusza w celu 
zwiększenia wydajności. 
Pomaga to monitorować 
zużycie, zredukować ilość 
odpadów i ograniczyć 
niepotrzebne koszty, a także 
zminimalizować wpływ na 
środowisko poprzez 
zmniejszenie zapotrzebowania 
na surowce, składowanie i 
transport

• Ten dozownik papieru 
toaletowego na dwie rolki 
umożliwia całkowite zużycie 
każdej rolki przed zmianą, 
minimalizując straty z 
niewykorzystanych do końca 
rolek

• Ten przylegający płasko do 
ściany dozownik na dwie rolki 
wystaje tylko na 133 mm w 
kabinie, więc jest doskonały do 
stosowania w małych 
przestrzeniach

• Ten dozownik papieru 
toaletowego z centralnym 
odwijaniem dwóch rolek jest 
najbardziej pojemny na rynku i 
doskonale sprawdza się w 
łazienkach o dużym natężeniu 
ruchu

• Ten dozownik Aquarius™ z 
centralnym odwijaniem jest 
kompatybilny tylko z papierem 
toaletowym Scott® Control™ 
8591 stworzonym do tego, aby 
idealnie się dopełniać i 
wyznaczać kierunki w zakresie 
higieny i wydajności

cechy produktu
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Opakowanie Waga netto(kg)karton 1.535

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

1.95 49.5 x 28.3 x 14.5

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 1.30 6 8 48

Produkty powiązane

Numer 
artykułu

Opis produktu

Dozownik na

8591 Scott® Control™ papier toaletowy - rolka z centralnym odwijaniem / biały /204

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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