
Tork wkładka zapachowa jabłkowaTork wkładka zapachowa jabłkowaTork wkładka zapachowa jabłkowaTork wkładka zapachowa jabłkowa

Artykuł 236016

System A2 - System
odświeżacza
powietrza

Kolor Zielony

Zadbaj o trwały i przyjemny zapach w swojej łazience dzi ki
wkładkom zapachowym Tork. Impregnowana, gumowa zawieszka
zapewnia świeży jabłkowy zapach i umożliwia łatw  wymian  po
zużyciu.

Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:
- Oszcz dnoś  czasu dzi ki łatwemu
użytkowaniu
- Świeży zapach pot guje wrażenie czystości



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 7322540618723 7322540618754 7322540618730

SztukiSztukiSztukiSztuki 20 80 10800

OpakowaniaOpakowaniaOpakowaniaOpakowania
pojedynczepojedynczepojedynczepojedyncze

- 4 540

WysokośWysokośWysokośWysokoś 105 mm 115 mm 1185 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 100 mm 210 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 100 mm 210 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 1,1 dm3 5,1 dm3 0,7 m3

Waga nettoWaga nettoWaga nettoWaga netto 290 g 1,2 kg 156,6 kg

Waga bruttoWaga bruttoWaga bruttoWaga brutto 344,9 g 1,5 kg 199,5 kg

MateriałMateriałMateriałMateriał Plastic bucket Carton -

Wybierz dozownikWybierz dozownikWybierz dozownikWybierz dozownik

562500562500562500562500

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


