
Tork dozownik do mydła w płynie i sprayuTork dozownik do mydła w płynie i sprayuTork dozownik do mydła w płynie i sprayuTork dozownik do mydła w płynie i sprayu

Artykuł 560008

System S1 - Liquid soap
system, S11 -
System do
mydła w sprayu

Kolor Czarny

Materiał Plastik

Wysokoś 29,6 cm

Szerokoś 11,2 cm

Gł bokoś 11,4 cm

Dozownik Tork do mydła w płynie i sprayu z linii Elevation sprawdzi si
w łazienkach o dużym nat żeniu ruchu, gdzie liczy si  wydajnoś .
Pasuje do szerokiej gamy produktów do piel gnacji skóry Tork
w jednorazowych butelkach. Dozowniki Elevation wyróżniaj  si
prostym, 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 7322540355055 7322540355062 7322540374780

SztukiSztukiSztukiSztuki 1 12 324

OpakowaniaOpakowaniaOpakowaniaOpakowania
pojedynczepojedynczepojedynczepojedyncze

- 12 324

WysokośWysokośWysokośWysokoś 308 mm 626 mm 2028 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 121 mm 256 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 118 mm 366 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 4,4 dm3 58,7 dm3 1,6 m3

Waga nettoWaga nettoWaga nettoWaga netto 377 g 4,5 kg 122,1 kg

Waga bruttoWaga bruttoWaga bruttoWaga brutto 518,6 g 6,7 kg 180,5 kg

MateriałMateriałMateriałMateriał Carton Carton -

Wybierz wkładWybierz wkładWybierz wkładWybierz wkład

420401420401420401420401 420108420108420108420108 420601420601420601420601

Produkty alternatywneProdukty alternatywneProdukty alternatywneProdukty alternatywne

561000561000561000561000 561608561608561608561608 561500561500561500561500

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


