
Długi numer artykułu 06155000

Numer artykułu 6155                

Opis produktu KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Dozownik 
przenośny do czyściw w rolkach - duża rolka / 
niebieski

Karta charakterystyki 
produktów

02/08/2015

Informacje o produkcie

Opis produktu

Gama wolnostojących, przenośnych i stacjonarnych dozowników do szerokich ręczników papierowych w rolkach, w celu 
podniesienia higieny oraz ograniczenia kosztów. 

Idealnie nadają się do: przenośnego zastosowania w celu łatwego dozowania ręczników papierowych z dużej rolki; miejsc 
przygotowywania żywności, w których pracuje wiele osób, pomagając w utrzymaniu wysokich standardów higieny.

Dostępne w formie: dużych, wytrzymałych, rurkowych dozowników ze stali, które można przemieszczać na kółkach, z 
dołączonym workiem na odpady oraz pedałem nożnym w celu zablokowania dozownika w miejscu.

Zawartosc opakowania 1 Dozownik  

Wymiary opakowania 
zewnętrznego

Papier

Numer taryfy celnej 73269098

Informacje o opakowaniu

Wymiary

109.00 x 50.00 x 74.00 Długość x Szerokość x 
Wysokość(cm)

FormatDuża rolka Ręcznik w rolceRodzaj rolki

FormaSteel ProstokątnyMateriał
EAN (pudełka)Manualna 

dzwignia
05027375002342Mechanizm dozownika

Kolor5033848037582 niebieskiEAN (opakowania wewnętrznego)

Specyfikacja 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.

Rozwiązanie

Productive Workplace

Powodzenie Państwa binzesu 
zależy od wydajności pracy. Z myślą 
o tym, nasze rozwiązania zostały 
stworzone w celu podniesienia 
wydajności całej firmy.

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 7.03

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

8.2 57 x 16 x 79

Rodzaj opakowania 
wewnętrznego

Low Density 
Polyethylene

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 1.11 2 6 12
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Produkty powiązane

Numer 
artykułu

Opis produktu

Dozownik na

47658 WYPALL* X80 ściereczka, ręcznik - duża rolka / biały
6036    WYPALL* X60 ściereczka, ręcznik - duża rolka / biały
7140    WYPALL* L10 czyściwa - duża rolka / niebieski
7141    WYPALL* L10 czyściwa - duża rolka / biały
7200    WYPALL* L20 czyściwa - duża rolka / niebieski
7202    WYPALL* L20 czyściwa - duża rolka / biały
7249    WYPALL* L20 czyściwa - duża rolka / biały
7300    WYPALL* L30 czyściwa - duża rolka / niebieski
7301    WYPALL* L30 czyściwa - duża rolka / niebieski
7317    WYPALL* L30 czyściwa - duża rolka / niebieski
7331    WYPALL* L40 czyściwa - duża rolka / biały
7346    WYPALL* L30 czyściwa - duża rolka / niebieski
7426    WYPALL* L40 czyściwa - duża rolka / niebieski
7452 WYPALL* L40 czyściwa - duża rolka / biały
7454    WYPALL* L40 czyściwa - duża rolka / biały
7623    KIMTECH PURE* czyściwo, ściereczka do czyszczenia - duża rolka / biały
7643    KIMTECH* ręczniki do celów produkcyjnych - duża rolka / niebieski
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

Części zamienne

Numer 
artykułu

Opis produktu

Części zamienne

D321000 615501 Achsen für große Bodenständer

D343000 615502 Bügel f. Abfallsackhalter

Ogólne informacje

Szczegóły Infofax infofax@kcc.com 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
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