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Informacje o produkcie

Opis produktu

Idealny do użytku w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie wymagane są najsurowsze normy higieniczne. Jest na tyle 
elastyczny, że może być stosowany jako dozownik ścienny lub w razie potrzeby wolnostojący. Rozmiar dozownika 32,80 cm 
(dł.) x 51,50 cm (sz

Zawartość opakowania 6146: 1 Dozownik   

Wymiary opakowania 
zewnętrznego

Corrugated

Informacje o opakowaniu

Piktogram Wymiary waga(kg)

32.80 x 51.50 x 30.00 Długość x Szerokość x 
Wysokość(cm)

FormatDuża rolka Rolled WiperRodzaj rolki

ElektrycznośćSteel ManualnyMateriał
EAN (pudełka)Manualna 

dzwignia
05027375021930Mechanizm dozownika

niebieskiKolor

Specyfikacja produktu

Karta charakterystyki produktu KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Dozownik ścienny do czyściw w rolkach - 
duża rolka / niebieski - 6146                

• Dozownik ścienny do ręczników 
z dużą rolką Kimberly-Clark 
Professional™ — niebieski

• Idealny do stosowania w 
miejscach o dużym natężeniu 
ruchu, gdzie wymagane są 
najsurowsze normy higieniczne

• Może być stosowany jako 
dozownik ścienny lub 
wolnostojący

• Niebieski dozownik stalowy o 
okrągłym przekroju do dużych 
rolek ręczników

• Kompatybilność z: 38664, 
38666, 7623, 7643, 47658, 
6036, 7140, 7153, 7200, 7202, 
7210, 7214, 7224, 7238, 7240, 
7241, 7247, 7248, 7249, 7300, 
7301, 7317, 7331, 7356, 7359, 
7425, 7426, 7452, 7454, 7472, 
7473, 7474, 7475, 7476, 7477, 
8356, 8371, 8374, 8377, 

cechy produktu
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Handel

Eurasian Product 
Compliance - Declaration

EuroAzjatycka umowa handlowa (Białoruś / Rosja / Kazachstan). 
Dotyczy produktów ochrony osobistej i systemów dozowania. 
Certyfikat lub deklaracja może być udostępniana w razie potrzeby. 
Umowa wspiera sprzedaż (Cross-Sale) bez dodatkowej dokumentacji.

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.

Międzynarodowe standardy i certyfikaty

Opakowanie Waga netto(kg)karton 3

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

3.93 54.6 x 10.9 x 39.5

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 1.35 4 11 44
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Produkty powiązane

Numer 
artykułu

Opis produktu

Dozownik na

51042 WYPALL* X80 ściereczka, ręcznik - duża rolka / biały
6036    WYPALL* X60 ściereczka, ręcznik - duża rolka / biały
7140    WYPALL* L10 EXTRA czyściwa - duża rolka / niebieski
7141    WYPALL* L10 EXTRA czyściwa - duża rolka / biały
7200    WypAll® L10 Ręczniki papierowe do czyszczenia powierzchni - Jumbo Roll / niebieski
7202    WypAll® L10 Ręczniki papierowe do czyszczenia powierzchni - Jumbo Roll / biały
7240 WYPALL* L10 EXTRA+ czyściwa - duża rolka / niebieski
7241 WYPALL* L10 EXTRA+ czyściwa - duża rolka / biały
7248 WYPALL* L20 EXTRA czyściwa - duża rolka / biały
7249    WYPALL* L20 EXTRA czyściwa - duża rolka / biały
7300    WypAll® L20 Ręczniki papierowe do czyszczenia i prac konserwacyjnych - Jumbo Roll / 

niebieski

7301    WYPALL* L20 EXTRA+ czyściwa - duża rolka / niebieski
7317 WypAll® L20 Ręczniki papierowe do czyszczenia i prac konserwacyjnych - Jumbo Roll - Extra 

Wide / nie

7331    WypAll® L30 Ręczniki papierowe do czyszczenia przemysłowego - Jumbo Roll - Extra Long / 
Wide / biały

7356 WYPALL* L20 ESSENTIAL czyściwa - duża rolka / niebieski
7359 WYPALL* L30 ULTRA czyściwa - duża rolka / niebieski
7425 WypAll® L30 Ręczniki papierowe do czyszczenia przemysłowego - Jumbo Roll / niebieski
7426    WypAll® L30 Ręczniki papierowe do czyszczenia przemysłowego - Jumbo Roll - Extra Wide / 

niebieski

7452    WYPALL* L40 czyściwa - duża rolka / biały
7454    WYPALL* L40 czyściwa - duża rolka / biały
7472 WYPALL* L10 EXTRA+ czyściwa - duża rolka / niebieski
7473 WYPALL* L10 EXTRA+ czyściwa - duża rolka / biały
8356    WYPALL* X50 ściereczka, ręcznik - duża rolka / biały
8371    WYPALL* X60 ściereczka, ręcznik - duża rolka / niebieski
8374    WYPALL* X80 ściereczka, ręcznik - duża rolka / metalowo-niebieski
8377    WYPALL* X80 ściereczka, ręcznik - duża rolka / biały
8384    WYPALL* X70 ściereczka, ręcznik - duża rolka / biały /500
8389 WYPALL* X70 ściereczka, ręcznik - duża rolka / niebieski
12889 WYPALL* X90 ściereczka, ręcznik - duża rolka / niebieski
7623    KIMTECH PURE* czyściwo, ściereczka do czyszczenia - duża rolka / biały
7643    KIMTECH* ręczniki do celów produkcyjnych - duża rolka / niebieski

Części zamienne

Numer 
artykułu

Opis produktu

Części zamienne

D229000 Fastening Set 6146

D369096 Hole cover for 6146

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 Włochy
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