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Informacje o produkcie

Opis produktu

Dozownik ręczników z centralnym odwijaniem, który oferuje łatwe, trwałe i kontrolowane dozowanie.

Idealny do szybkiego i łatwego dozowania pojedynczych arkuszy ściereczek WYPALL*. Ściereczki można wyciągnąć jedną 
ręką, więc nie ma potrzeby, aby dotykać dozownika, co pomaga w utrzymaniu wysokiego standardu higieny i w zmniejszeniu 
ilości odpadów.

Dostępny jako szczelny, wodoodporny i zamykany dozownik szybkiego napełniania o ciemnoszarej barwie (co jest zgodne z 
normami bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym).

Zawartość opakowania 1 Dozownik  

Wymiary opakowania 
zewnętrznego

Corrugated

Informacje o opakowaniu

Piktogram Wymiary waga(kg)

27.80 x 27.60 x 22.60 Długość x Szerokość x 
Wysokość(cm)

FormatCentralne 
dozowanie

Centerfeed RollRodzaj rolki

ElektrycznośćPlastikowy ManualnyMateriał
Mechanizm dozownikaKlucz i przycisk Manualna dzwigniaMechanizm zamykający
Kolor05027375049552 szaryEAN (pudełka)

Specyfikacja produktu

Marketing

On Web Site 

EU PHC Website -This indicates if the product appears on public web 
site 

Rozwiązanie

Efficient Workplace

Pomaga w ciągłym podnoszeniu poziomu wydajności, 
bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle samochodowym, 
lotniczym i metalurgicznym. 

Międzynarodowe standardy i certyfikaty
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Opakowanie Waga netto(kg)karton 1.263

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

1.83 28.7 x 24.1 x 29.3

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 1.32 13 4 52

Produkty powiązane

Numer 
artykułu

Opis produktu

Dozownik na

7490 WypAll® L10 Ręczniki papierowe do żywności i higieniczne - Centrefeed for Roll Control™ / 
biały

7491 WypAll® L10 Ręczniki papierowe do czyszczenia w handlu detalicznym i usługowym. - 
Centrefeed for Rol

7492 WypAll® L10 Ręczniki papierowe do czyszczenia w handlu detalicznym i usługowym. - 
Centrefeed for Rol

7493 WYPALL* L10 EXTRA czyściwa - Roll Control / niebieski
7494 WypAll® L10 Ręczniki papierowe do żywności i higieniczne - Centrefeed for Roll Control™ / 

niebieski

7495 WYPALL* L10 EXTRA czyściwa - Roll Control / biały

Części zamienne

Numer 
artykułu

Opis produktu

Części zamienne

D369029 Universal Aquarius Metal Key

D369080 Aquarius* Centrefeed tube

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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