
Tork dozownik do papieru toaletowego mini jumboTork dozownik do papieru toaletowego mini jumboTork dozownik do papieru toaletowego mini jumboTork dozownik do papieru toaletowego mini jumbo

Artykuł 555000

System T2 — system
toaletowy Mini
jumbo

Kolor Biały

Materiał Plastik

Wysokoś 27,5 cm

Szerokoś 34,5 cm

Gł bokoś 13,2 cm

Tork dozownik do papieru toaletowego Mini Jumbo z linii Elevation to
idealne rozwi zanie do łazienek o średnim i wysokim nat żeniu ruchu,
w których liczy si  wydajnoś  i oszcz dnoś  kosztów. Duża
pojemnoś  oznacza rzadsze wymiany wkładów, a użytkownikom nigdy
nie brakuje papieru. Dozowniki Tork Elevation wyróżniaj  si  prostym,
praktycznym i nowoczesnym wygl dem, który zapada w pami
gości.

Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:
- Specjalnie zaprojektowana rolka pozwala na
pełne wykorzystanie papieru, minimalizuj c
iloś  odpadów
- Optymalny hamulec zapobiega
niekontrolowanemu obracaniu si  rolki i dzi ki
temu redukuje zużycie
- Przez przezroczyste okienko można zobaczy
czy potrzebna jest zmiana wkładu



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 7322540354843 7322540354843 7322540375145

SztukiSztukiSztukiSztuki 1 1 108

OpakowaniaOpakowaniaOpakowaniaOpakowania
pojedynczepojedynczepojedynczepojedyncze

- 1 108

WysokośWysokośWysokośWysokoś 284 mm 284 mm 1854 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 352 mm 139 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 139 mm 352 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 13,9 dm3 13,9 dm3 1,5 m3

Waga nettoWaga nettoWaga nettoWaga netto 938 g 0,9 kg 101,3 kg

Waga bruttoWaga bruttoWaga bruttoWaga brutto 1136 g 1,1 kg 122,7 kg

MateriałMateriałMateriałMateriał Carton Carton -

Wybierz wkładWybierz wkładWybierz wkładWybierz wkład

120231120231120231120231 120280120280120280120280 110253110253110253110253

Produkty alternatywneProdukty alternatywneProdukty alternatywneProdukty alternatywne

682008682008682008682008 472026472026472026472026 558048558048558048558048

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


