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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 produktami Kleenex® Air Care.  Dozownik 
zapachów Aquarius™ Air Care zape

Zawartość opakowania 6994: 1 Dozownik  

Wymiary opakowania 
zewnętrznego

Corrugated

Informacje o opakowaniu

Piktogram Wymiary waga(kg)

21.20 x 12.50 x 8.70 Długość x Szerokość x 
Wysokość(cm) 0.51

MateriałSprej PlastikowyFormat

Mechanizm zamykającyBateria Klucz i przyciskElektryczność
EAN (pudełka)Sensor 

elektroniczny
5033848035175Mechanizm dozownika

białyKolor

Specyfikacja produktu

Karta charakterystyki produktu AQUARIUS* dozownik do odświeżacza powietrza - biały - 6994                

• Dozownik zapachów Aquarius™ 
Air Care — biały

• Dozownik ten, kompatybilny z 
naszą gamą różnych zapachów, 
pomaga wyeliminować 
niepożądane zapachy, zapewnia 
higienę i poprawia komfort.

• Urządzenie jest w pełni 
programowalne i zawiera nowe 
90-dniowe ustawienie, dzięki 
któremu wkłady będą działać 
nawet o 50% dłużej, pomagając 
w zarządzaniu kosztami poprzez 
kontrolowane dozowanie.

• Gładka, higienicznie zamknięta 
konstrukcja z wykończeniem na 
wysoki połysk pozwala na łatwe 
czyszczenie przy użyciu jednej 
ściereczki.

• Kompatybilny z poniższymi 
zalecanymi produktami: 6191, 
6190, 6189, 6188. Do użytku 
także z następującymi 
produktami: 6182, 6183, 6184, 
6186.

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 0.507

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

0.69 14.3 x 10.5 x 23.6

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 1.33 61 5 305

Produkty powiązane

Numer 
artykułu

Opis produktu

Dozownik na

6188 KLEENEX® Energy odświeżacz powietrza - zawartość / czysty /300 ml
6189 KLEENEX® Joy odświeżacz powietrza - zawartość / czysty /300 ml
6190 KLEENEX® Fresh odświeżacz powietrza - zawartość / czysty /300 ml
6191 KLEENEX® Zestaw Odświeżaczy Powietrza - zawartość / czysty /300 ml

Części zamienne

Numer 
artykułu

Opis produktu

Części zamienne

D369085 Key -6994-7135 Aquarius Air care

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 Chiny
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