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Productinformatie

Productomschrijving

Onze nieuwe en verbeterde Aquarius™ luchtverfrisserdispenser is de essentiële geurdispenser voor elk bedrijf. Deze 
dispenser is geschikt voor ons assortiment van 5 verschillende geuren en helpt met het verdrijven van ongewenste geuren. 
Bevordert de hygiëne en verbetert het comfort en de gebruikerservaring in de toiletruimte. Volledig programmeerbaar en met 
een 90 dagen instelling waardoor navullingen 50% langer standhouden, zodat u de kosten kunt beheersen door een 
geControleerde afgifte. Het strakke en eigentijdse ontwerp maakt de dispenser het perfecte product voor elke toiletruimte. De 
dispenser is gemaakt met afgeronde hoeken en is eenvoudig te reinigen met een doek of een handdoek en de afgeronde 
bovenkant de ophoping voorkomt van afval, stof en viezigheid. Dit product is onderdeel van ons afgestemde assortiment van 
dispenserproducten voor de toiletruimte om uw toilet een stijlvolle en professionele uitstraling te geven. Deze omdoos bevat 1 
x Aquarius™ Air Care Dispenser - Wit. Dispensermaat 21, 2 cm (L) x 12, 5 cm (B) x 8, 7 cm (D). Geschikt voor Kimberly-Clark 
Professional™ Geur Navullingen (productcodes 6181, 6182, 6183, 6184, 6185 en 6186). 1 x Aquarius™ Air Care Dispenser - 
Wit.

Inhoud collo 1 Dispenser   

Buitenverpakkings-
materiaal

Omdoos

Verpakking Configuratie

Icoon Afmeting Weight(kg)

21.20 x 12.50 x 8.70 Lengte x Breedte x Hoogte(cm) 0.51

Dispenser uitvoeringN.v.t. sprayVouwwijze

EnergiebronPlastic BatterijMateriaal

Uitgifte mechanismesleutel - drukknop Elektronische sensorType slot

Kleur5033848035175 WitBar Code (Collo)

Product specificaties

Product Data Sheet Voor AQUARIUS* Dispenser voor luchtverfrisser - Wit - 6994                

• 1 x Aquarius™ Air Care 
Dispenser - Wit.

• Geeft tot 6.000 geControleerde 
doseringen geur per cassette af 
met een neutraliseerder van 
nare geurtjes om ongewenste 
geuren te verdrijven.

• 5 verschillende geurzakjes 
verkrijgbaar (apart verkocht).

• Nu met een 90 dagen-instelling 
die langer houdt.

• Geschikt voor Kimberly-Clark 
Professional™ Geur Navullingen 
(productcodes 6181, 6182, 
6183, 6184, 6185 en 6186).

• Eenvoudig te reinigen met een 
afgeronde bovenkant om 
ophoping van vuil, stof en 
viezigheid te voorkomen.

Producteigenschappen
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Markt

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.

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 0.507

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

0.69 14.3 x 10.5 x 23.6

Binnenverpakkingsmateriaal Plastic 

Verpakking

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.33 61 5 305

Verwante producten

Product 
code

Omschrijving

Dispenser voor

6188 KLEENEX® Energy Luchtverfrisser - Navulling / Transparant /300 ml
6189 KLEENEX® Joy Luchtverfrisser - Navulling / Transparant /300 ml
6190 KLEENEX® Fresh Luchtverfrisser - Navulling / Transparant /300 ml
6191 KLEENEX® Geurenmix - Navulling / Transparant /300 ml

Reserveonderdelen

Product 
code

Omschrijving

Heeft Reserve

D369085 Key -6994-7135 Aquarius Air care

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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