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Informacje o produkcie

Opis produktu

Wybierz dozowniki Kimberly-Clark Professional™, łączące w sobie efektowny wygląd i wyjątkową wydajność.  Należące do 
gamy wysokiej jakości produktów przeznaczonych do łazienek, zaprojektowane z myślą o doskonałej harmonii z papierem 
toaletowym Kleenex® i Scott®.  Dozownik składanego papieru toaletowego Kimberly-Clark Professional™ to eleganckie i 
wysokiej jakości rozwiązanie z wykończeniem ze stali nierdzewnej, idealne rozwiązanie do łazienek, w których istotne jest 
wrażenie luksusu i jakość.  To niezawodne i trwałe rozwiązanie z łatwym uzupełnianiem.  Dzięki efektywnemu wydawaniu 
pojedynczych chusteczek każdy arkusz jest dotykany tylko przez użytkownika, co zapewnia wyższe standardy higieny i 
pomaga zapobiegać zanieczyszczeniom krzyżowym.  Wytrzymała, a jednocześnie smukła i nowoczesna konstrukcja z 
możliwością zamknięcia na klucz sprawia, że idealnie nadaje się do łazienek, w których ważny jest wizerunek luksusu i 
nowoczesności.  Każde opakowanie zawiera dozownik \składanego papieru toaletowego Kimberly-Clark Professional™ — stal 
nierdzewna.  Rozmiar dozownika 31,9 cm (dł.) x 17,5 cm (szer.) x 14 cm (gł.).  Do użytku z poniższymi zalecanymi produktami: 
  8408, 8042.  Do użytku także z następującymi produktami:  4471, 4477, 8407, 8577. Dozownik składanego papieru 
toaletowego Kimberly-Clark Professional™ — stal nierdzewna

Zawartość opakowania 1 Dozownik  

Wymiary opakowania 
zewnętrznego

Corrugated

Informacje o opakowaniu

Piktogram Wymiary waga(kg)

31.90 x 14.30 x 10.40 Długość x Szerokość x 
Wysokość(cm)
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• Dozownik składanego papieru 
toaletowego Kimberly-Clark 
Professional™ — stal 
nierdzewna

• Zapewnia stylowy wygląd i 
wysokiej jakości wykończenie ze 
stali nierdzewnej. Idealne 
rozwiązanie do łazienek, w 
których istotne jest wrażenie 
luksusu i jakość.

• Efektywne wydawanie 
pojedynczych chusteczek 
oznacza, że każdy arkusz jest 
dotykany tylko przez 
użytkownika, co zapewnia 
wyższe standardy higieny i 
pomaga zapobiegać 
zanieczyszczeniom krzyżowym.

• Wytrzymały, z możliwością 
zamykania na klucz.

• Do użytku z poniższymi 
zalecanymi produktami: 8408, 
8042. Do użytku także z 
następującymi produktami: 
4471, 4477, 8407, 8577.

• Wytrzymała, a jednocześnie 
smukła i nowoczesna 
konstrukcja z możliwością 
zamknięcia na klucz sprawia, że 
idealnie nadaje się do łazienek, 
w których ważny jest wizerunek 
luksusu i nowoczesności.
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FormatI Papier toaletowy w 
pojedyńczych listkach

Złożenie

FormaStainless Steel ProstokątnyMateriał
Mechanizm zamykającyManualny KluczElektryczność
EAN (pudełka)Manualna 

dzwignia
05027375044014Mechanizm dozownika

stal nierdzewnaKolor

Specyfikacja produktu

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

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 2.23

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

2.66 34.1 x 16.3 x 13.4

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 1.36 14 9 126

Produkty powiązane

Numer 
artykułu

Opis produktu

Dozownik na

8407 KLEENEX® PREMIER papier toaletowy - opakowanie o dużej pojemności / biały /200
8408     KLEENEX® papier toaletowy - opakowanie o dużej pojemności / biały /200
8508     SCOTT® CONTROL papier toaletowy - opakowanie o dużej pojemności / biały
8509     SCOTT® CONTROL papier toaletowy - opakowanie o dużej pojemności / biały
8035     HOSTESS* 32 papier toaletowy - opakowanie o dużej pojemności / biały /250
8036     HOSTESS* 32 papier toaletowy - opakowanie o dużej pojemności / biały /500

Części zamienne

Numer 
artykułu

Opis produktu

Części zamienne

D369049 Metal Lock for stainless steel dispensers

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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