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Informacje o produkcie

Opis produktu

Niezbędny dozownik do składanych ręczników do rąk dla każdej firmy. Dozownik ten, kompatybilny z szeroką gamą produktów 
do łazienek, zapewnia higienę i pomaga w zarządzaniu kosztami poprzez kontrolowane dozowanie. Elegancka i nowoczesna 
konstrukcja sprawia, że jest to idealny produkt do każdego środowiska łazienkowego. Dozownik posiada zaokrąglone 
krawędzie i można go łatwo wyczyścić przy użyciu zaledwie jednej ściereczki lub szmatki.  Zaokrąglona górna część 
zapobiega gromadzeniu się śmieci, kurzu i brudu.  Nasz unikalny, opatentowany mechanizm zapobiegający przepełnieniu 
sprawia, że napełnianie jest łatwe. Zapobiega on również zakleszczaniu i marnotrawstwu. Produkt ten jest częścią naszej 
skoordynowanej gamy dozowników do łazienek, nadającej Twojej łazience stylowy i profesjonalny wygląd. Rozmiar dozownika 
15,9 cm (dł.) x 28,7 cm (szer.) x 14,2 cm (gł.) Dozownik składanych ręczników do rąk Aquarius™ — biały

Zawartość opakowania 6956: 1 Dozownik  

Wymiary opakowania 
zewnętrznego

Corrugated

Informacje o opakowaniu

Piktogram Wymiary waga(kg)

15.90 x 28.70 x 14.20 Długość x Szerokość x 
Wysokość(cm)

Karta charakterystyki produktu Aquarius™ dozownik papierowych ręczników Składany - Wielokrotnie złożone / biały 
/Małe - 6956                

• Dozownik składanych ręczników 
do rąk Aquarius™ — biały

• Dozuje składane naprzemiennie 
ręczniki do rąk bez konieczności 
dotykania dozownika, 
pomagając w ograniczeniu 
zanieczyszczenia i 
rozprzestrzeniania się zarazków

• Bezproblemowa konserwacja 
pozwala utrzymać koszty na 
niskim poziomie w obszarach o 
dużym natężeniu ruchu

• Elegancka i nowoczesna 
konstrukcja z białym, 
błyszczącym, łatwym w 
czyszczeniu wykończeniem — 
bez brudu i gromadzenia kurzu.

• Kompatybilność z: 6010, 6019, 
6601, 6602, 6604, 6605, 6608, 
6644, 6663, 6664, 6689, 6764, 
6771, 6772, 6773, 6775, 6777, 
6778, 6789, 6800, 6801, 6802, 
6803, 6804, 6805, 6806, 6810, 
6811, 6871, 6872, 6876, 7315, 
7979, 4375, 4632. Przystawki do 
dozownika: 79151, 79152, 
79153, 79154

• Ma ukrytą blokadę do 
uzupełniania wkładów i okno do 
pomiaru ich zużycia

cechy produktu
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FormatC Składane ręcznikiZłożenie
FormaPlastikowy ProstokątnyMateriał
Mechanizm zamykającyManualny Klucz i przyciskElektryczność
EAN (pudełka)Manualna 

dzwignia
05027375045462Mechanizm dozownika

białyKolor

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.

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 0.55

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

0.77 15.9 x 18.2 x 31.1

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 0.79 33 4 132
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Produkty powiązane

Numer 
artykułu

Opis produktu

Dozownik na

6019 Hostess™ NATURA™ papierowe ręczniki/ściereczki - Z-folded / zielony /Małe
6604 Scott® EXCELLENT papierowe ręczniki/ściereczki - W składce / biały /Małe
6663 Scott® CONTROL™ Folded Hand Towel - biały
6664 Scott® CONTROL™ papierowe ręczniki/ściereczki - skladany / niebieski
6689 Scott® PERFORMANCE papierowe ręczniki/ściereczki - W składce / biały /Małe
6710 Kleenex® ULTRA™ Folded Hand Towel - biały
6772 Kleenex® ULTRA™ papierowe ręczniki/ściereczki - W składce / biały /Duże
6778 Kleenex® Folded Hand Towel - biały /Duże
6789 Kleenex® Folded Hand Towel - W składce / biały
6811 Hostess™ NATURA™ papierowe ręczniki/ściereczki - Z-folded / biały /Małe
6871 Hostess™ papierowe ręczniki/ściereczki - Tela Fold / zielony /Małe
6872 Hostess™ papierowe ręczniki/ściereczki - Tela Fold / naturalny /Małe
6876 Hostess™ papierowe ręczniki/ściereczki - Tela Fold / niebieski /Małe
7979 Kleenex® ULTRA™ papierowe ręczniki/ściereczki - W składce / biały /Średnie
6833 Kimberly-Clark Professional™ LAVORA papierowe ręczniki/ściereczki - C składanie / zielony
4632 Kleenex® ULTRA™ papierowe ręczniki/ściereczki - Wielokrotnie złożone / biały /Małe

Części zamienne

Numer 
artykułu

Opis produktu

Części zamienne

D369029 Universal Aquarius Metal Key

D369041 Aqua lock plate

D369042 Aqua JRT lock plate

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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