
 

Dozatorul Tork de îngrijire a pielii din gama Elevation Design este adecvat pentru toaletele de toate
dimensiunile i poate fi utilizat cu o gam  larg  de produse de îngrijire a pielii Tork în flacoane sigilate.
Dozatorul de ine certificarea u or-de-folosit i ofer  o igien  bun  a mâinilor pentru to i utilizatorii.
Dozatoarele Elevation au un design modern i func ional, care las  o impresie de durat  oaspe ilor
dumneavoastr .

561500

Dozator de îngrijire a pielii Tork

Design u or de utilizat certificat de ter e p r i - promoveaz  igiena corespunz toare a
mâinilor pentru to i utilizatorii, de la copii pân  la persoanele în vârst

•

Curp area certificat , cu efort minim i reînc rcarea intuitiv  economisesc timp•

Capacitatea ridicat  i minimizarea consumului cu pân  la 50% reduc procesul de între inere•
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Date produs Sistem
S4

Material
Plastic

11.4 cm

11.3 cm

29.2 cm Culoare
Alb

424114
Tork dezinfectant
lichid pentru mâini pe
baz  de alcool

424105
Dezinfectant gel pentru
mâini pe baz  de
alcool Tork

424011
NOU S pun Lichid
Tork Odor-Control
pentru Sp larea
Mâinilor, 1000ml

520901
S pun Spum  Tork
Luxury Soft (produs
cosmetic)

520701
Tork s pun spum
ultra delicat

520501
S pun spum  delicat
Tork

  Unit i consumatorUnit i consumatorUnit i consumatorUnit i consumator Unitate transport Palet

EAN 7322540517965 7322540517989 7322540517972

Material ambalare Carton Carton

Buc iBuc iBuc iBuc i 1 12 324

Greutate brutGreutate brutGreutate brutGreutate brut 489 g 6.3 kg 169.99 kg

În l imeÎn l imeÎn l imeÎn l ime 303 mm 617 mm 2001 mm

Lungime 118 mm 366 mm 1200 mm

L imeL imeL imeL ime 121 mm 256 mm 800 mm

Greutate netGreutate netGreutate netGreutate net 360.5 g 4.3 kg 116.8 kg

Volum 4.33 dm3 57.81 dm3 1.56 m3

561500

Dozator de îngrijire a pielii Tork

Certificate produs

Produse compatibile

Date transport
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