
Tork biała rozetkaTork biała rozetkaTork biała rozetkaTork biała rozetka

Artykuł 474474

Kolor Biały

Warstwa 8

TableTop
niezłożona
długoś

9 cm

TableTop
niezłożona
szerokoś

9 cm

Tłoczenie Tak

Drukuj Nie

Rozetki Tork chroni  stół i stanowi  stylowe dopełnienie nakrycia. Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:
- Komunikuj si  z klientami spersonalizowanymi
nadrukami – 75% użytkowników serwetek
czyta zawarte na nich napisy
- Gruboś  rozetki zapewnia całkowit  ochron
stołu



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 5411160000796 5411160002462 8710499256735

SztukiSztukiSztukiSztuki 250 3000 216000

OpakowaniaOpakowaniaOpakowaniaOpakowania
pojedynczepojedynczepojedynczepojedyncze

- 12 864

WysokośWysokośWysokośWysokoś 192 mm 212 mm 2058 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 95 mm 296 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 95 mm 396 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 1,7 dm3 24,9 dm3 1,8 m3

Waga nettoWaga nettoWaga nettoWaga netto 203,6 g 2,4 kg 175,9 kg

Waga bruttoWaga bruttoWaga bruttoWaga brutto 236,6 g 3,1 kg 222,5 kg

MateriałMateriałMateriałMateriał Inner Box Carton -

Certyfikaty produktu:Certyfikaty produktu:Certyfikaty produktu:Certyfikaty produktu:
Food contact approved certified by a

third party

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


