
Tork woreczki sanitarne PremiumTork woreczki sanitarne PremiumTork woreczki sanitarne PremiumTork woreczki sanitarne Premium

Artykuł 204041

System B5 - Bin Sanitary
towel system

Kolor Biały

Woreczki sanitarne Tork to idealny sposób na higieniczne i dyskretne
usuwanie odpadów higienicznych. Woreczki maskuj  zapach po
umieszczeniu w koszu. Woreczki pasuj  do dozowników Tork do
woreczków sanitarnych.

Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:
- Duża iloś  woreczków zapewnia dłuższe
użytkowanie



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 7322540502640 7322540502657 7322540799576

SztukiSztukiSztukiSztuki 25 1200 172800

OpakowaniaOpakowaniaOpakowaniaOpakowania
pojedynczepojedynczepojedynczepojedyncze

- 48 6912

WysokośWysokośWysokośWysokoś 15 mm 220 mm 1910 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 127 mm 180 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 87 mm 260 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 0,2 dm3 10,3 dm3 1,5 m3

Waga nettoWaga nettoWaga nettoWaga netto 19,7 g 0,9 kg 136,2 kg

Waga bruttoWaga bruttoWaga bruttoWaga brutto 30,8 g 1,7 kg 238,6 kg

MateriałMateriałMateriałMateriał Inner Box Carton -

Wybierz dozownikWybierz dozownikWybierz dozownikWybierz dozownik

566008566008566008566008 566000566000566000566000

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


