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Productinformatie

Productomschrijving

Deze dispenser geeft de essentiële poetsdoek voor elk bedrijf af, bevordert hygiëne en helpt kosten te beheersen door een 
geControleerde afgifte. Deze muurdispenser is ideaal voor gebruik met Kleenex® Hand en Oppervlakte reinigingsdoekjes 
(productcode 7783) en is perfect voor drukbezochte ruimtes waar hygiëne bijzonder gewaardeerd wordt. Het stijlvolle en 
strakke ontwerp maakt de dispenser het perfecte product voor elke omgeving. De dispenser is gemaakt met afgeronde hoeken 
en is in één handeling te reinigen met een poetsdoek. De afgeronde bovenkant voorkomt ophoping van vuil, stof en viezigheid. 
Een drukdop dekt de centrale vulling af en maakt navullen snel en eenvoudig. Het dispenserassortiment voor poetsdoekrollen 
met centerfeed uitgifte om uw werkomgeving een stijlvolle en professionale uitstraling te geven. Deze omdoos bevat 1 x 
Kimberly-Clark Professional™ Kleine Poetsdoekrol Dispenser – Wit. Dispensermaat 29, 3 cm (L) x 15 cm (B) x 15 cm (D). 
Geschikt voor Kleenex® Hand en Oppervlakte Reinigingsdoekjes (productcode 7783). 1 x Kimberly-Clark Professional™ 
Kleine Poetsdoekrol Dispenser - Wit

Inhoud collo 1 Bus  

Buitenverpakkings-
materiaal

Papier

Verpakking Configuratie

Icoon Afmeting Weight(kg)

29.30 x 15.00 x 15.00 Lengte x Breedte x Hoogte(cm) 0.79

Type rolN.v.t. N.v.t.Vouwwijze

MateriaalPoetsrol Plastic Dispenser uitvoering

EnergiebronRechthoekig ManueelVorm

Uitgifte mechanismeAlleen met sleutel Manueel trekkenType slot

Kleur05027375042515 WitBar Code (Collo)

Product specificaties

Product Data Sheet Voor KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Poetsdoek Dispenser - Kleine rollen / Wit - 7936     

• 1 x Kimberly-Clark 
Professional™ Kleine 
Poetsdoekrol Dispenser - Wit

• Eenvoudige doek-voor-
doekuitgifte zonder de dispenser 
te hoeven aanraken, waardoor 
besmetting en de verspreiding 
van bacteriën wordt verminderd.

• Snel te vullen met een stijlvolle 
witte, eenvoudig te reinigen 
afwerking.

• Zeer weinig onderhoud. • Geschikt voor de 7783. • Ideaal voor drukbezochte 
omgevingen zoals kantoren, 
scholen, gymzalen en 
restaurants.

• Kan aan de muur worden 
bevestigd.

Producteigenschappen
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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."

ISO 14001

Dit weergeeft de eisen voor milieu beheersystemen, bevestigt haar 
wereldwijde relevantie voor bedrijven die willen opereren in vanuit 
een milieuoogpunt duurzame manier.

Eurasian Product 
Compliance - Declaration

Eurasia Handelsovereenkomst (Wit-Rusland/Rusland/Kazachstan), 
van toepassing op Veiligheidsproducten & Dispensers/Afvalbakken. 
Een Certificate of Verklaring zijn beschikbaar als hier vermeld. Dit 
ondersteunt de verkoop binnen deze landen zonder extra 
documentatie.

Oplossing

Healthier Workplace

Het HEALTHY WORKPLACE PROJECT* is een uitgebreid 
hygiëneprogramma voor kantoren dat helpt werknemers te motiveren 
en ziekteverzuim terug te dringen.

Internationale normen en symbolen

Verkoopeenheid Netto gewicht(kg)Collo 0.676

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

0.87 29 x 15.5 x 16.2

Binnenverpakkingsmateriaal Plastic 

Verpakking

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.28 20 7 140

Reserveonderdelen

Product 
code

Omschrijving

Heeft Reserve

D369047 Key for 7935 Wet Wipes Dispenser

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

Land van Oorsprong Verenigd Koninkrijk
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