
Tork Reflex™ dozownik do r czników centralnieTork Reflex™ dozownik do r czników centralnieTork Reflex™ dozownik do r czników centralnieTork Reflex™ dozownik do r czników centralnie
dozowanychdozowanychdozowanychdozowanych

Artykuł 473190

System M4 - System do
rolek
centralnego
dozowania

Kolor Biały

Materiał Plastik

Wysokoś 33,1 cm

Szerokoś 25,5 cm

Gł bokoś 23,9 cm

Tork Reflex™ dozownik do r czników centralnie dozowanych to
idealne rozwi zanie do wycierania dłoni i różnych typów powierzchni
w środowisku zawodowym, opracowane tak, aby wpasowa  si
w rytm miejsca pracy. Dzi ki dozowaniu po jednym listku użytkownik
dotyka tylko swojego r cznika, a papier dost pny jest z dowolnej
strony za spraw  obrotowej dyszy. Ten łatwy w użytkowaniu,
higieniczny i trwały system ogranicza zużycie r czników nawet o 37%
w porównaniu do tradycyjnych systemów centralnego dozowania.

Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:
- Unikasz krzyżowego przenoszenia zarazków,
ponieważ dotykasz tylko tego, co zostanie
użyte
- Solidna konstrukcja zaprojektowana pod
k tem najtrudniejszych warunków eksploatacji
- W pełni zamkni ta rolka chroni papier przed
zachlapaniami i brudem
- Wkłady ze wskaźnikiem zużycia gwarantuj ,
że nigdy nie zabraknie papieru



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 7322541020747 7322541020747 7322541020570

SztukiSztukiSztukiSztuki 1 1 72

OpakowaniaOpakowaniaOpakowaniaOpakowania
pojedynczepojedynczepojedynczepojedyncze

- 1 72

WysokośWysokośWysokośWysokoś 347 mm 347 mm 2232 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 263 mm 247 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 247 mm 263 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 22,5 dm3 22,5 dm3 1,6 m3

Waga nettoWaga nettoWaga nettoWaga netto 1324 g 1,3 kg 95,3 kg

Waga bruttoWaga bruttoWaga bruttoWaga brutto 1714 g 1,7 kg 123,4 kg

MateriałMateriałMateriałMateriał none Carton -

Wybierz wkładWybierz wkładWybierz wkładWybierz wkład

473480473480473480473480 473242473242473242473242 120000120000120000120000

Produkty alternatywneProdukty alternatywneProdukty alternatywneProdukty alternatywne

559008559008559008559008 207210207210207210207210 473167473167473167473167

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


