-traducere din limba engleză-

Fişa tehnică a produsului AQUARIUS* Distribuitor de hârtie igienică/ Alb – 6946
Informaţii privind produsul
Cod detaliat al
produsului
Cod pentru client
Descriere
Referinţă PDS
Conţinut casetă
Material ext. ambalaj
Imagine

06946000
6945
AQUARIUS* Distribuitor de hârtie igienică
/ Alb
26/09/2018
Configuraţie ambalaj
1 distribuitor
Hârtie

Dimensiuni
34.10 x 16.90 x 12.30

Lungime x Lăţime x Înălţime (cm)

Greutate (kg)
0.88

Descrierea produsului
Distribuitorul de hârtie igienică pliată, esenţial pentru orice afacere. Compatibil cu o
gamă de produse de toaletă, distribuitorul promovează igiena şi ajută la controlul
costurilor printr-o distribuire controlată. Designul elegant şi contemporan îl face
produsul perfect pentru orice grup sanitar. Distribuitorul are muchii rotunjite şi este
uşor de curăţat cu o cârpă sau cu un stergător. Capacul rotunjit previne acumularea
de gunoaie, praf şi murdărie. Dispozitivul nostru unic şi patentat pentru prevenirea
supraumplerii facilitează reumplerea şi previne blocarea şi risipa. Acest produs face
parte din gama noastră de distribuitoare de produse pentru băi, în scopul de a oferi
încăperilor respective un aspect stilat şi profesional. Compatibil cu hârtia de toaletă
Hostess* (cod produs 4471), Kleenex (cod produs 8407, 8488 si 8408) şi Scott® (cod
produs 8577 şi 8042). Acest ambalaj conţine 1 x Distribuitor Aquarius* de hârtie
igienică pliată – alb. Dimensiuni distribuitor: 34.1 cm (L) x 16.9 cm (l) x 12.3 cm (h)








Caracteristici
1 x Distribuitor Aquarius* de hârtie igienică pliată – alb
Design modern şi contemporan cu finisaj alb-lucios, uşor de curăţat, fără locuri
unde se poate aduna praful
Are o încuietoare ascunsă pentru reumplere şi o fereastră pentru a vedea
când este necesară reumplerea
Distribuire hârtie igienică pliată, bucată cu bucată , asigurând o servire uşoară
şi reducând dezordinea şi risipa.
Compatibil cu: 4471, 8042, 8408, 8488, 8577
Promovează igiena ajutând la reducerea costurilor prin controlul distribuţiei
Întreţinerea fără probleme menţine costurile scăzute în zone intens circulate
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Specificaţie tehnică
Tip împăturire

I

Format distribuţie

Hârtie igienică pliată

Material
Sursă
alimentare
Mecanism
distribuţie
Culoare

Plastic
Manual

Formă
Tip blocare

Dreptunghiular
Cheie-buton apăsare

Tragere manuală

Cod de bare
(casetă)

5033848032440

Albă
Standarde internaționale și simboluri

Proiect pentru
un loc de
muncă
sănătos

Loc de muncă
mai sigur
Loc de muncă
mai sănătos

ISO 9001

Marketing
ANGAJAT: Sănătatea şi confortul persoanei. Condiţii igienice
îmbunătăţite. Conştientizarea beneficiilor unei igiene îmbunătăţite.
Grija angajatorului. Reducerea îmbolnăvirii la lucru şi acasă.
ANGAJATOR: Proiectul pentru un loc de muncă mai sănătos
creează o forţă de muncă mai sănătoasă şi mai implicată.
Reducerea îmbolnăvirii duce la scăderea absenteismului. Angajaţii
implicaţi sunt mai dispuşi să facă eforturi suplimentare.
Soluţie
Ştim ca siguranţa angajaţilor este prioritatea dumneavoastră. Vă
puteţi baza pe soluţiile noastre care îi protejează pe ei, mediul lor
de lucru şi afacerea dumneavoastră importantă.
Proiectul pentru un loc de muncă sănătos* este un program
cuprinzător de igienă la locul de muncă, ce ajută la implicarea
angajaţilor şi reduce îmbolnăvirile.
Comerţ
Acest standard prezintă cerinţele pentru sisteme de management
al calităţii, a devenit standardul global pentru asigurarea
satisfacerii cerinţelor de calitate şi pentru creşterea satisfacţiei
clientului în relaţiile furnizor-client.
Ambalaj

Unitate vânzare
Greutate max. (kg)
Material ambalaj
interior
Tip palet
A2

Casetă
0.97
Plastic
Lxlxh (m)
1.20x1.00x1.39

Greutate netă (kg)
Dimensiuni casetă
(Lxlxh) (cm)
Casete pe
rând
24
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Rânduri pe
palet
7

0.73
17.7x13.2x35.7

Casete pe
palet
168

Produse conexe
Cod produs

8042
8407
8488
8577
8408
4471
4477

Descriere

Dozator pentru
SCOTT® Hârtie igienică – vrac / Alb / 250
KLEENEX® PREMIER Hârtie igienică – vrac / Alb / 200
KLEENEX® ULTRA Hârtie igienică – vrac / Alb / 200
SCOTT® 36 Hârtie igienică – vrac / Alb / 300
KLEENEX® ULTRA Hârtie igienică – vrac / Alb / 200
HOSTESS* 36 Hârtie igienică – vrac / Alb / 520
KLEENEX® 27 Hârtie igienică – vrac / Alb / 260
Piese de schimb

Cod produs

D369029
D369041
D369042
D791510
D791520
D791530
D791540

Descriere

Cheie metalică universală Aquarius
Acqua încuietoare
Acqua JRT încuietoare
Inel/Aqua/Mărimea 2 pentru Dozator AQUARIUS*
Inel/Negru/Mărimea 2 pentru Dozator AQUARIUS*
Inel/Verde/Mărimea 2 pentru Dozator AQUARIUS*
Inel/Albastru/Mărimea 2 pentru Dozator AQUARIUS*
Informaţii

Detalii Infofax
infofax@kcc.com
Site-uri web www.kcprofessional.co.uk
Nr.telefon serviciul clienţi
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să sunaţi la 0870 551 044
Ţara de origine
GERMANIA
__________________________________________________________________________________
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