
Dlouhý kód produktu 07173000

Kód pro zákazníka 7173                

Popis AQUARIUS* Zásobník na tekuté mýdlo - kazeta / 
černý /Jednolitrová

Zákaznický list 13/05/2017

Produktové informace

Popis Produktu

Řada dávkovačů mýdla, z designově sladěné řady dávkovačů produktů do umýváren a toalet, které podporují hygienu, zlepšují 
pohodlí a úroveň péče a pomáhají kontrolovat náklady.

Ideální pro: dávkování buď tekutého, nebo pěnového mýdla na ruce se zárukou maximální všestrannosti a cenové výhodnosti; 
snadné doplňování, ve velkokapacitním formátu, který nabízí elegantní řešení pro každou umývárnu.

K dispozici: systém rychlého naplnění v elegantním a moderním designu, s černými detaily o vysokém lesku, snadný způsob 
číštění díky absenci míst ve kterých by se mohl usazovat prach či nečistoty s okýnkem (takže můžete vidět, kdy je potřeba 
zásobník doplnit) plus možnost přizpůsobení dávkovače tak, aby odpovídal vaší barevné kombinaci.

Obsah balení 1 Zásobník  

Vnější obalový materiál papír

Komoditní kód 84798997

Uspořádání Balení

Ikona Rozměry Weight(kg)

23.50 x 11.60 x 11.40 Délka x Šířka x Výška(cm)

Čárový kód (balení)05027375050251 5033848037988Čárový kód (karton)
černýBarva

Specifikace výrobku
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Marketing

Healthy Workplace Project

ZAMĚSTNANEC: * Zdraví a pohoda * Lepší hygienické vybavení * 
Větší povědomí o přínosech dobrých hygienických návyků * 
Zaměstnavatel se o něj stará * Snížení nemocnosti v práci i doma 
ZAMĚSTNAVATEL : * PROJECT ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ*, jehož 
výsledkem je zdravější a angažovanější pracovní síla * snížená 
nemocnost pomáhá snižovat absence * Angažovaní zaměstnanci jsou 
mnohem ochotnější "udělat něco navíc"

Obchod

ISO 9001

Uvádí požadavky kladené na systém managementu kvality, je nyní 
pevně zavedena jako globálně zaváděná norma, jejíž naplnění je 
zárukou schopnosti dostát požadavkům na kvalitu a zajistit 
spokojenost zákazníků ve vztahu dodavatel-zákazník

Řešení

Safer Workplace

Víme, že bezpecnost pracovníku je Vaší nejvyšší prioritou. Mužete se 
spolehnout, že naše produkty ochrání je, jejich prostredí i Vaši 
duležitou práci.

Healthier Workplace

Projekt Zdravé pracovište je komplexní program pro udržování 
hygieny na pracovišti, který pomáhá snížit nemocnost a zlepšit 
zapojení pracovníku.

Mezinárodní standardy a symboly

Jednotka prodeje Čistá váhaKarton 0.39

Maximální váha Rozměry kartonu (D x Š 
x V)(cm)

0.55 25.7 x 12.9 x 13

Vnitřní obalový materiál Plast

Balení

Typ palety DxŠxV (m) Kartonů na vrstvě Vrstvy na paletě Kartonů na paletě
E5 1.20 x 0.80 x 1.45 27 10 270
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Příbuzné produkty

Kód 
výrobku

Popis

Has Dispenser Attachment

79141 AQUARIUS* Dispenser Insert - Ring / Aqua /Size 1

79142 AQUARIUS* Dispenser Insert - Ring / černý /Size 1
79143 AQUARIUS* Dispenser Insert - Ring / zelená /Size 1

79144 AQUARIUS* Dispenser Insert - Ring / modrá /Size 1

Zásobník na

6332     KLEENEX® Vlasový a sprchový gel - kazeta / bílá /Jednolitrová

6336 KLEENEX® Antibakteriální čisticí prostředek na ruce - kazeta / čirá /Jednolitrová
6340      KLEENEX® Luxusní čisticí pěna na ruce pro každodenní použití - kazeta / růžová /Jednolitrová
6342     KLEENEX® Luxusní čisticí pěna na ruce pro časté použití - kazeta / čirá /Jednolitrová
6348 KLEENEX® Luxusní pěnové antibakteriální mýdlo na ruce - kazeta / čirá /Jednolitrová
6373 KLEENEX® Hydratační krém na tělo i na ruce - kazeta / bílá /Jednolitrová
6382 KLEENEX® Zvlhčující alkoholový dezinfekční prostředek na ruce - kazeta / čirá /Jednolitrová
6385 KLEENEX® ENERGY Luxusní čistící pěna na ruce - jednolitrová kazeta / žlutá /Jednolitrová
6386 KLEENEX® FRESH Luxusní čistící pěna na ruce - jednolitrová kazeta / zelená /Jednolitrová
6387 KLEENEX® JOY Luxusní čistící pěna na ruce - jednolitrová kazeta / červená /Jednolitrová
6333     KLEENEX® Tekuté mýdlo pro časté použití - kazeta / čirá /Jednolitrová
6330      KLEENEX® Ultra tekuté mýdlo - kazeta / žlutá /Jednolitrová

6331      KLEENEX® Tekuté mýdlo pro každodenní použití - kazeta / růžová /Jednolitrová

Informace

Infofax detaily infofax@kcc.com Webová stránka www.kcprofessional.com

Číslo zákaznického servisu Pro více informací se prosím v úredních hodinách  obratte na zákaznický servis +420 226 214 094

Země původu GERMANY
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