
Długi numer artykułu 09960020

Numer artykułu 9960                

Opis produktu KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Elektroniczny 
dozownik zwijanych ręczników do rąk - biały

Karta charakterystyki 
produktów

08/02/2020

Informacje o produkcie

Opis produktu

Seria dozowników ręczników do rąk w rolkach, które pod względem stylistyki są dostosowane do serii akcesoriów do umywalni 
i toalet, podnoszą higienę, komfort oraz pozwalają lepiej kontrolować koszty. 

Zawartość opakowania 1 Dozownik  

Wymiary opakowania 
zewnętrznego

Corrugated

Informacje o opakowaniu

Piktogram Wymiary waga(kg)

41.00 x 32.00 x 25.50 Długość x Szerokość x 
Wysokość(cm) 3.12

FormatRolka midi Ręcznik w rolceRodzaj rolki

FormaPlastikowy ProstokątnyMateriał
Mechanizm zamykającyBateria KluczElektryczność
EAN (pudełka)Sensor 

elektroniczny
10036000099604Mechanizm dozownika

białyKolor

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

Safer Workplace

Wiemy, że poziom bezpieczeństwa pracowników jest Państwa 
głównym priorytetem. Mogą Państwo polegać na naszych 
rozwiązaniach w celu zapewnienia ochrony pracownikom w ich 
środowisku pracy oraz podczas wykonywania przez nich czynności 
zawodowych.

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 3.07

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

3.92 42 x 32.2 x 26.4

Rodzaj opakowania 
wewnętrznego

LDPE

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 1.21 6 4 24

Produkty powiązane

Numer 
artykułu

Opis produktu

Dozownik na

6688 SCOTT® XL papierowe ręczniki/ściereczki - rolka / niebieski
6698 SCOTT® SLIMROLL* papierowe ręczniki/ściereczki - niebieski
6697 SCOTT® SLIMROLL* papierowe ręczniki/ściereczki - biały
6665    SCOTT® PERFORMANCE papierowe ręczniki/ściereczki - rolka / biały
6667    SCOTT® papierowe ręczniki/ściereczki - rolka / biały
6668    SCOTT® papierowe ręczniki/ściereczki - rolka / niebieski
6765    KLEENEX® ULTRA papierowe ręczniki/ściereczki - rolka / biały
6687     SCOTT® XL papierowe ręczniki/ściereczki - rolka / biały
6657 SCOTT® SLIMROLL* papierowe ręczniki/ściereczki - biały
6658 SCOTT® SLIMROLL* papierowe ręczniki/ściereczki - niebieski
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Części zamienne

Numer 
artykułu

Opis produktu

Części zamienne

D369029 Universal Aquarius Metal Key

D369061 1.5" roll arm holders (pair)for 9960 eHRT

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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