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Omschrijving Kimberly-Clark Professional™ Poetsdoek Dispenser - 
Centrefeed Rol / Grijs
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Productinformatie

Productomschrijving

De essentiële centerfeed poetsdoekdispenser voor elk bedrijf. Geschikt voor veel verschillende poetsdoeken en handdoeken 
op rol, bevordert hygiëne door vellen poetsdoekrol af te geven zonder de dispenser aan te raken, terwijl de geControleerde 
afgifte de kosten helpt beheersen. Deze slimme, grijze, waterbestendige dispenser voldoet aan de 
voedselveiligheidsstandaarden. De dispenser is vergrendelbaar en is gemaakt met afgeronde hoeken om eenvoudig te 
reinigen met een doek of een poetsdoek. De afgeronde bovenkant voorkomt ophoping van vuil, stof en viezigheid. Dit product 
is onderdeel van ons afgestemde assortiment van dispenserproducten om uw werkomgevingen een stijlvolle en professionele 
uitstraling te geven. Dispensergrootte: 37cm (L) x 26cm (B) x 26cm (D). Geschikt voor de volgende producten: WypAll® 
Poetsdoeken (productcodes 7255, 7256, 7277, 7278, 7303, 7302) 1 x Kimberly-Clark Professional™ Poetsdoeken Dispenser 
Centerfeed Rol - Grijs.

Inhoud collo 7087: 1 Dispenser  

Buitenverpakkings-
materiaal

Omdoos

Verpakking Configuratie

Icoon Afmeting Weight(kg)

37.00 x 26.00 x 26.00 Lengte x Breedte x Hoogte(cm) 1.45

Type rolN.v.t. CombirolVouwwijze

MateriaalHanddoek op rol Plastic Dispenser uitvoering

EnergiebronOvaal N.v.t.Vorm

Uitgifte mechanismesleutel - drukknop Manueel trekkenType slot

Kleur05027375004827 GrijsBar Code (Collo)

Product specificaties

Product Data Sheet Voor Kimberly-Clark Professional™ Poetsdoek Dispenser - Centrefeed Rol / Grijs - 7087             
   

• 1 x Kimberly-Clark 
Professional™ Poetsdoeken 
Dispenser Centerfeed Rol - 
Grijs.

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

• Voldoet aan de 
voedselveiligheidsstandaarden

• Aan de muur te bevestigen, 
ideaal voor reinigingsstations.

• Geschikt voor de volgende 
producten: WypAll® 
Poetsdoeken (productcodes 
7255, 7256, 7277, 7278, 7303, 
7302)

• Vergrendelbaar en snel 
navulbaar met een stijlvolle, 
grijze, waterbestendige 
afwerking.

Producteigenschappen
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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

Productive Workplace

Het succes van uw bedrijf is afhankelijk van uw werkefficiëntie. 
Daarom zijn onze oplossingen ontworpen om u te helpen uw 
productiviteit te verbeteren. 

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 1.381

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

1.82 27.4 x 26.6 x 38.7

Binnenverpakkingsmateriaal LDPE

Verpakking

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

E5 1.20 x 0.80 x 1.31 12 3 36

Verwante producten

Product 
code

Omschrijving

Dispenser voor

7276 WypAll® L10 ESSENTIAL Poetsdoeken - Centrefeed Rol / Wit
7277 WypAll® L20 Papieren schoonmaak- en onderhoudsdoeken - Combirol / Blauw /2ply
7278 WypAll® L20 Papieren schoonmaak- en onderhoudsdoeken - Combirol / Wit
7302    WypAll® L20 Papieren doeken voor industriële reinigingstaken - Combirol / Blauw
7303    WypAll® L20 Papieren doeken voor industriële reinigingstaken - Combirol / Wit
7255 WypAll® L10 Rol papieren doekjes voor horeca en persoonlijke verzorging - Combirol / Blauw 

/1ply

7256 WypAll® L10 Rol papieren doekjes voor horeca en persoonlijke verzorging - Combirol / Wit

Informatie

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 Duitsland
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