
Tork Singlefold mi kki r cznik (w składce ZZ)Tork Singlefold mi kki r cznik (w składce ZZ)Tork Singlefold mi kki r cznik (w składce ZZ)Tork Singlefold mi kki r cznik (w składce ZZ)

Artykuł 290163

System H3 - System
r czników
Singlefold
w składce C
oraz ZZ

Kolor Biały

Zadbaj o suszenie r k, wybieraj c wysokiej jakości r cznik Tork
w składce ZZ w jakości Advanced. Doskonały wybór, gdy liczy si
cena i wydajnoś . R czniki pasuj  do Tork dozownika do r czników
Singlefold (w składce ZZ), który sprawdzi si  w wymagaj cych
warunkach. Dozowanie po jednym odcinku pomaga kontrolowa
zużycie i zachowa  wysoki poziom higieny.

Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:
- Atrakcyjny wzór listka: wywiera pozytywne
wrażenie.
- Wysoka jakoś  zapewnia oszcz dnoś  i
doskonał  wydajnoś
- 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 7322540542653 7322540542660 7322540549270

SztukiSztukiSztukiSztuki 250 3750 105000

OpakowaniaOpakowaniaOpakowaniaOpakowania
pojedynczepojedynczepojedynczepojedyncze

- 15 420

WysokośWysokośWysokośWysokoś 130 mm 262 mm 1984 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 248 mm 406 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 115 mm 596 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 3,7 dm3 63,4 dm3 1,8 m3

Waga nettoWaga nettoWaga nettoWaga netto 570,4 g 8,6 kg 239,6 kg

Waga bruttoWaga bruttoWaga bruttoWaga brutto 578,4 g 9,3 kg 260,4 kg

MateriałMateriałMateriałMateriał Banderole Carton -

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


