
Tork Mid-size papier toaletowy, 2-warstwowyTork Mid-size papier toaletowy, 2-warstwowyTork Mid-size papier toaletowy, 2-warstwowyTork Mid-size papier toaletowy, 2-warstwowy

Artykuł 127530

System T6 —
kompaktowy
system
toaletowy

Kolor Biały

Warstwa 2

Długoś  rolki 100 m

Szerokoś  rolki 9,9 cm

Średnica rolki 13,2 cm

Wewn trzna
średnica gilzy

3,5 cm

Tłoczenie Tak

Drukuj Nie

Podwójny dozownik do papieru toaletowego Tork Mid-size to
nowoczesne i wydajne rozwi zanie dla łazienek o średnim i dużym
nat żeniu ruchu, w których priorytetem jest satysfakcja
użytkowników. Zapewnia wydajnoś  i dost pnoś  papieru
toaletowego dla gości. Tork Mid-size papier toaletowy, 2 warstwowy
to idealne poł czenie atrakcyjnej ceny i wydajności.

Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:
- Kompaktowe rolki średniej wielkości:
pojemnoś  równa 4-5 standardowym rolkom
papieru toaletowego
- Atrakcyjny wzór listka: wywiera wspaniałe
wrażenie.



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 7322540475876 7322540475883 7322540575859

SztukiSztukiSztukiSztuki 1 27 810

OpakowaniaOpakowaniaOpakowaniaOpakowania
pojedynczepojedynczepojedynczepojedyncze

- 27 810

WysokośWysokośWysokośWysokoś 99 mm 314 mm 1720 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 132 mm 403 mm 806 mm

DługośDługośDługośDługoś 132 mm 403 mm 1209 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 1,7 dm3 51 dm3 1,5 m3

Waga nettoWaga nettoWaga nettoWaga netto 306,9 g 8,3 kg 248,6 kg

Waga bruttoWaga bruttoWaga bruttoWaga brutto 321,8 g 9,1 kg 272,7 kg

MateriałMateriałMateriałMateriał none Carton -

Wybierz dozownikWybierz dozownikWybierz dozownikWybierz dozownik

557500557500557500557500 557508557508557508557508

Produkty alternatywneProdukty alternatywneProdukty alternatywneProdukty alternatywne

127510127510127510127510 127520127520127520127520

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


