
Product code lang 06989000

Product code klant 6989                

Omschrijving AQUARIUS* Rolhanddoekdispenser - Wit /25 cm

Overzicht 
Productgegevens

22/09/2015

Productinformatie

Productomschrijving

Een assortiment Rolhanddoek Dispensers, onderdeel van het AQUARIUS* assortiment toiletruimte producten, ontworpen voor 
betere hygiëne en efficiëntie en te zorgen voor een uitzonderlijke gebruikerservaring.

Ideaal voor: uitgifte van vel-voor-vel KLEENEX® en SCOTT® Handdoeken op rol, zonder de dispenser te hoeven aanraken. 
Perfect voor drukke locaties, zoals toiletruimtes en werkplekken in kantoren, voedselverwerking en openbare ruimtes, zoals 
luchthavens en sportstadions; draagt bij tot vermindering van de kruisbesmetting en de verspreiding van bacteriën. Houdt 
kosten laag bij veel gebruik, eenvoudig onderhoud.

Verkrijgbaar als: een witte dispenser met drukknop of sleutel en restrol functie geschikt voor rollen tot 350 meter lengte. Bevat 
tot 1.400 doeken (à 25 cm per doek) per rol, in een modern design, makkelijk te reinigen, geen stof of vuil ophopingen.

Inhoud collo 1 Dispenser  

Buitenverpakkings-
materiaal

Papier

Commodity Code 39249000

Verpakking Configuratie

Afmeting

43.80 x 33.80 x 25.30 Lengte x Breedte x Hoogte(cm)

Bar Code (Verpakking)05027375049415 5033848036868Bar Code (Collo)

WitKleur

Product specificaties
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Marketing

Healthy Workplace Project

WERKNEMER: * Gezondheid en 
Welzijn van het individu * 
Verbeterde sanitaire voorzieningen * 
Verbeterd bewustzijn van voordelen 
van goede hygiëne * Worden 
verzorgd door hun werkgever * 
Vermindering van ziekte op het werk 
en thuis WERKGEVER: * Het 
HEALTHY WORKPLACE 
PROJECT*, het creëren van een 
gezonder en meer betrokken 
personeel * Verminderd 
ziekteverzuim * Betrokken 
medewerkers zetten sneller "een 
stapje extra ".

Markt

ISO 9001

"Dit weergeeft de eisen voor de 
kwaliteit
management systemen, is nu stevig
verankerd als de wereldwijd 
geïmplementeerde standaard om de 
verzekering te geven over de 
mogelijkheid om te voldoen aan de 
kwaliteitseisen en ter
verbetering van de tevredenheid van 
de klant in leverancier-klantrelaties."

Internationale normen en symbolen

Verkoopeenheid Netto gewicht(kg)Collo 3.32

Max gewicht(kg) Afmeting collo (LxBxH)
(cm)

4.27 43.8 x 33.8 x 25.3

Binnenverpakkingsmateriaal Plastic 

Verpakking

Type pallet LxBxH (m) Colli per laag Lagen per pallet Colli per pallet

E5 1.20 x 0.80 x 1.16 5 4 20

Verwante producten

Product 
code

Omschrijving

Dispenser voor

6691 SCOTT® MAX Handdoeken - Rol / Wit

6692 SCOTT® MAX Handdoeken - Rol / Blauw

Reserveonderdelen

Product 
code

Omschrijving

Heeft Reserve

D369095 Green roll holder set for 6989 Scott Max Dispenser

D369104 Spring set for 6989
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Informatie

Infofax gegevens infofax@kcc.com Websites www.kcprofessional.nl

Nummer Klantenservice Voor verdere informatie gelieve contact op te nemen met Customer Service tijdens normale 
kantooruren  0318 697691
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