
Tork Xpress® mi kki r cznik Multifold (w składceTork Xpress® mi kki r cznik Multifold (w składceTork Xpress® mi kki r cznik Multifold (w składceTork Xpress® mi kki r cznik Multifold (w składce
wielopanelowej)wielopanelowej)wielopanelowej)wielopanelowej)

Artykuł 100289

System H2 - System
r czników
Multifold
w składce
wielopanelowej

Kolor Biały

Warstwa 2

Długoś  przed
złożeniem

25,5 cm

Szerokoś  przed
złożeniem

21,2 cm

Długoś  po
złożeniu

8,5 cm

Szerokoś  po
złożeniu

21,2 cm

Tłoczenie Tak

Drukuj Nie

Zapewnij wysoki komfort osuszania dłoni dla swoich gości, wybieraj c
Tork Xpress® mi kkie r czniki Multifold w składce w jakości Premium,
które s  delikatne dla dłoni i pozwalaj  stworzy  wrażenie luksusu.
R czniki pasuj  do Tork Xpress® dozownika do r czników Multifold
w składce wielopanelowej, który sprawdzi si  w łazienkach o średnim
nat żeniu ruchu. Pasuje do niewielkich pomieszczeń i zapewnia
wygod  oraz higien  dla Twoich gości.

Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:
- Atrakcyjny wzór listka: wywiera pozytywne
wrażenie.
- Duży r cznik do r k wysokiej jakości, który
wywiera dobre wrażenie
- QuickDry™ – nasz najbardziej wytrzymały
i chłonny papier zapewnia skuteczne suszenie
i redukcj  odpadów
- Dozowanie po jednym odcinku zmniejsza
zużycie i poprawia higien



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 7322540159974 7322540159981 7322540175233

SztukiSztukiSztukiSztuki 150 3150 100800

OpakowaniaOpakowaniaOpakowaniaOpakowania
pojedynczepojedynczepojedynczepojedyncze

- 21 672

WysokośWysokośWysokośWysokoś 130 mm 212 mm 1846 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 212 mm 390 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 85 mm 595 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 2,3 dm3 49,2 dm3 1,6 m3

Waga nettoWaga nettoWaga nettoWaga netto 352,7 g 7,4 kg 237 kg

Waga bruttoWaga bruttoWaga bruttoWaga brutto 358,7 g 7,6 kg 244,2 kg

MateriałMateriałMateriałMateriał Banderole Plastic -

Wybierz dozownikWybierz dozownikWybierz dozownikWybierz dozownik

460004460004460004460004 460005460005460005460005 552208552208552208552208

Produkty alternatywneProdukty alternatywneProdukty alternatywneProdukty alternatywne

120289120289120289120289 100288100288100288100288 150299150299150299150299

Certyfikaty produktu:Certyfikaty produktu:Certyfikaty produktu:Certyfikaty produktu:
Food contact approved certified by a

third party

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


