
Tork mini dozownik do mydła w płynieTork mini dozownik do mydła w płynieTork mini dozownik do mydła w płynieTork mini dozownik do mydła w płynie

Artykuł 561000

System S2 - Dozownik
do mydła
w płynie, mały

Kolor Biały

Gł bokoś 11,4 cm

Materiał Plastik

Szerokoś 11,2 cm

Wysokoś 21,1 cm

Tork mini dozownik do mydła w płynie  z linii Elevation sprawdzi si
w każdej łazience. Pasuje do szerokiej gamy produktów do
piel gnacji skóry Tork w jednorazowych butelkach. Łatwy w użyciu,
wysoce higieniczny. Dozowniki z linii Elevation wyróżniaj  si
praktycznym i nowoczesnym wygl dem, który zapada w pami
gości.

Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:
- Sprawdzona konstrukcja potwierdzona
certyfikatem łatwego użytkowania zapewnia
wysoki poziom higieny r k wszystkim
użytkownikom, w tym najmłodszym i osobom
starszym
- Potwierdzona łatwoś  utrzymania w czystości
i wymiany wkładów gwarantuje oszcz dnoś
czasu



KontaktKontaktKontaktKontakt
Katarzyna Bronowska
Papyrus Sp.z o.o.
Telefon służbowy:
+48 887 650 400
E-mail:
katarzyna.bronowska@papyrus.com

Informacje o opakowaniuInformacje o opakowaniuInformacje o opakowaniuInformacje o opakowaniu
Opakowanie
pojedyncze

Opakowanie
transportowe

Paleta

SCCSCCSCCSCC 7322540355079 7322540355086 7322540376616

SztukiSztukiSztukiSztuki 1 12 432

OpakowaniaOpakowaniaOpakowaniaOpakowania
pojedynczepojedynczepojedynczepojedyncze

- 12 432

WysokośWysokośWysokośWysokoś 224 mm 457 mm 1978 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 121 mm 256 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 118 mm 364 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 3,2 dm3 42,6 dm3 1,5 m3

Waga nettoWaga nettoWaga nettoWaga netto 299 g 3,6 kg 129,2 kg

Waga bruttoWaga bruttoWaga bruttoWaga brutto 412 g 5,3 kg 191 kg

MateriałMateriałMateriałMateriał Carton Carton -

Wybierz wkładWybierz wkładWybierz wkładWybierz wkład

420302420302420302420302 420602420602420602420602 420702420702420702420702

Produkty alternatywneProdukty alternatywneProdukty alternatywneProdukty alternatywne
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Certyfikaty produktu:Certyfikaty produktu:Certyfikaty produktu:Certyfikaty produktu:

www.tork.plwww.tork.plwww.tork.plwww.tork.pl

Essity to wiod c  globalna firma zajmuj ca siEssity to wiod c  globalna firma zajmuj ca siEssity to wiod c  globalna firma zajmuj ca siEssity to wiod c  globalna firma zajmuj ca si
higien  i ochron  zdrowia, która opracowujehigien  i ochron  zdrowia, która opracowujehigien  i ochron  zdrowia, która opracowujehigien  i ochron  zdrowia, która opracowuje
produkuje i sprzedaje środki ochrony osobistejprodukuje i sprzedaje środki ochrony osobistejprodukuje i sprzedaje środki ochrony osobistejprodukuje i sprzedaje środki ochrony osobistej
(produkty higieniczne dla dzieci, kobiet, osób z(produkty higieniczne dla dzieci, kobiet, osób z(produkty higieniczne dla dzieci, kobiet, osób z(produkty higieniczne dla dzieci, kobiet, osób z
problemem nietrzymania moczu i artykułyproblemem nietrzymania moczu i artykułyproblemem nietrzymania moczu i artykułyproblemem nietrzymania moczu i artykuły
medyczne), oraz produkty i usługi w zakresiemedyczne), oraz produkty i usługi w zakresiemedyczne), oraz produkty i usługi w zakresiemedyczne), oraz produkty i usługi w zakresie
higieny dla sektora prywatnego i profesjonalnegohigieny dla sektora prywatnego i profesjonalnegohigieny dla sektora prywatnego i profesjonalnegohigieny dla sektora prywatnego i profesjonalnego
(Consumer Tissue i Professional Hygiene). Wizj(Consumer Tissue i Professional Hygiene). Wizj(Consumer Tissue i Professional Hygiene). Wizj(Consumer Tissue i Professional Hygiene). Wizj


