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Omschrijving AQUARIUS* MULTIFOLD Gevouwen Handdoek 
Dispenser - MultiFold / Wit
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Productinformatie

Productomschrijving

Doek-voor-doekafgifte van Multifold Handdoeken zonder de dispenser te hoeven aanraken. De dispenser bevordert hogere 
hygiënestandaarden en helpt besmetting en de verspreiding van bacteriën te verminderen. Het strakke en eigentijdse ontwerp 
maakt de dispenser het perfecte product voor elke toiletruimte. De dispenser is gemaakt met afgeronde hoeken en bovenkant 
om de ophoping van rommel, stof en viezigheid te voorkomen en is eenvoudig te reinigen met een doek of poetsdoek. 
Ontworpen met een unieke en gepatenteerde bescherming tegen overmatig vullen zodat het navullen eenvoudig is en 
vastlopen en verspilling voorkomen wordt voor moeiteloos onderhoud. Dit product is onderdeel van ons afgestemde 
assortiment van dispenserproducten voor de toiletruimte om uw toilet een stijlvolle en professionele uitstraling te geven. 
Verkrijgbaar als pakket met 1 x Aquarius™ Multifold Handdoek Dispenser - Wit. Dispenser afmetingen 45, 1 cm (L) x 29, 4 cm 
(B) x 12 cm (D). Geschikt voor Scott® Handdoeken (productcodes 1804, 1860 en 3749) en Kleenex® Handdoeken 
(productcodes 4375, 1890 en 4632). 1 x Aquarius™ Multifold Handdoek Dispenser - Wit.

Inhoud collo 1 Dispenser  

Buitenverpakkings-
materiaal

Omdoos

Verpakking Configuratie

Icoon Afmeting Weight(kg)

45.10 x 29.40 x 12.00 Lengte x Breedte x Hoogte(cm)

Dispenser uitvoeringM Gevouwen HanddoekVouwwijze

VormPlastic RechthoekigMateriaal

Type slotManueel Alleen met sleutelEnergiebron

Bar Code (Collo)Manueel trekken 19310088009009Uitgifte mechanisme

WitKleur

Product specificaties
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• 1 x Aquarius™ Multifold 
Handdoek Dispenser - Wit.

• Geeft intergevouwen 
handdoeken af zonder dat de 
dispenser hoeft te worden 
aangeraakt, waardoor 
besmetting en de verspreiding 
van bacteriën wordt verminderd.

• Eenvoudig te onderhouden en 
schoon te houden zonder 
ophoping van vuil of stof.

• Eenvoudig te ontgrendelen en 
na te vullen, met een 
aanpasbaar kleuren-kijkvenster 
om te zien wanneer er moet 
worden nagevuld.

• Geschikt voor 1804, 1860, 3749, 
4375, 1890 en 4632.

• Witte hoogglans dispenser met 
een strak en eigentijds ontwerp.

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."

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

Safer Workplace

We weten dat de veiligheid van het personeel een topprioriteit voor u 
is. U kunt op onze oplossingen vertrouwen om hen, hun omgeving en 
uw belangrijke werk te beschermen.

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 1.45

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

1.85 30.2 x 12.8 x 46.4

Binnenverpakkingsmateriaal Plastic 

Verpakking

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.30 6 9 54

Verwante producten

Product 
code

Omschrijving

Dispenser voor

1804      SCOTT® Handdoeken - MultiFold / Wit /Medium
3749 SCOTT® Handdoeken - MultiFold / Wit
4632 KLEENEX® ULTRA Handdoeken - MultiFold / Wit /Klein
1860      SCOTT® Handdoeken - MultiFold / Wit /Medium
1890      KLEENEX® Handdoeken - MultiFold / Wit /Medium
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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

Land van Oorsprong China
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