
Betere 
pasvorm

Smaller kruis

Anatomisch 
gevormd

Beenopening 
speciaal voor 

vrouwen

Beschermend ondergoed voor vrouwen

Beschermt 
juist daar waar 
vrouwen het 

nodig hebben

Betere 
pasvorm

Smaller kruis

Anatomisch 
gevormd

Beenopening 
speciaal voor 

mannen

Beschermt 

juist daar waar 

mannen het 

nodig hebben

Beschermend ondergoed voor mannen

•  Kleur licht perzik voor vrouwen en licht grijs voor mannen, meer als gewoon ondergoed.

•  Zachter materiaal voor optimaal draagcomfort.

•  Verlaagde taille voor meer discretie en bewegingscomfort. 

•  NIEUW: Normal absorptie voor mannen in de maten S/M en L/XL, beter passend binnen de dagprijs.

•  Kleine handzame verpakking van 9 of 10 stuks, ook handig voor handverkoop.

Depend Pants: Alle wijzigingen op een rij

 De afgelopen maanden zijn alle Depend Pants vervangen door nieuwe pants. Als het is goed heeft  

u nu van alle codes de nieuwe verpakking. Een nieuw product en nieuwe verpakking roept altijd vragen op. 

Daarom de belangrijkste wijzigingen nog even op een rij:

• Innovatie ontwikkeld vanuit de behoefte van de consument.

•  Discreter product van premium kwaliteit met 100% bescherming en het comfort van ondergoed.

•  De pasvorm is verder doorontwikkeld, beter anatomisch gevormd speciaal voor mannen en vrouwen.
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Tip: De maat S/M valt kleiner uit dan de oude S/M. Adviseer uw gebruiker eventueel een maat groter. 

Heeft u nog vragen of wilt u advies of ondersteuning? Neemt u dan contact op met  
Depend Advies via 0318 - 697 456 of depend.advies@kcc.com

Depend Pants, de hele dag beschermd  
met de pasvorm van echt ondergoed

Tip: Adviseer uw gebruikers de 
pant niet hoger op te trekken dan 
nodig, zodat deze goed aansluit in 
het kruis en tussen de benen.  
Dit voorkomt lekkage. 

Oude pant  Nieuwe pant
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LOGISTIEKE GEGEVENS

Pants voor vrouwen
Voor vrouwen

Artikelnummer

Inhoud pak

Inhoud doos

Z-Index code (verpakking)

EAN code (verpakking)

Z-Index code (omdoos)

ITF code (omdoos)

Voor vrouwen

Artikelnummer

Inhoud pak

Inhoud doos

Z-Index code (verpakking)

EAN code (verpakking)

Z-Index code (omdoos)

ITF code (omdoos)

Super S/M

1970441

10 st.

6 x 10 st.

16115694

05029053539683

16115708

05029054658970

Normal L

1973441

9 st.

6 x 9 st.

16115600

05029053539676

16115627

05029054658963

Super L

1971441

9 st.

6 x 9 st.

16115678

05029053539690

16115686

05029054658987

Super XS

1978430

13 st.

4 x 13 st.

14904217

05029053529370

14904225

05029054551110

Normal S/M

1972441

10 st.

6 x 10 st.

16115805

05029053539669

16115813

05029054658956

Super XL

1979441

9 st.

6 x 9 st.

16115716

05029053539706

16115724

05029054658994



LOGISTIEKE GEGEVENS

Pants voor mannen
Voor mannen

Artikelnummer

Inhoud pak

Inhoud doos

Z-Index code (verpakking)

EAN code (verpakking)

Z-Index code (omdoos)

ITF code (omdoos)

Super S/M

1980441

10 st.

6 x 10 st.

16115759

05029053539713

16115767

05029054659007

Super L/XL

1981441

9 st.

6 x 9 st.

16115732

05029053539720

16115740

05029054659014

Normal S/M

1982441

10 st.

6 x 10 st.

16115856

05029053539737

16115864

05029054659021

Normal L/XL

1983441

9 st.

6 x 9 st.

16115821

05029053539744

16115848

05029054659038


