
Tork papier toaletowy w rolce konwencjonalnejTork papier toaletowy w rolce konwencjonalnejTork papier toaletowy w rolce konwencjonalnejTork papier toaletowy w rolce konwencjonalnej

Artykuł 110767

System T4 — tradycyjny
system
toaletowy

Kolor Biały

Warstwa 2

Długoś  rolki 30 m

Szerokoś  rolki 9,4 cm

Średnica rolki 10,3 cm

Liczba
odcinków

250

Długoś
odcinka

12 cm

Wewn trzna
średnica gilzy

4 cm

Tłoczenie Tak

Drukuj Nie

Zapewnij swoim gościom komfort, jakim ciesz  si  w swoim domu
dzi ki Tork papierowi toaletowemu w rolce konwencjonalnej. Papier
ten stanowi idealne poł czenie atrakcyjnej ceny oraz wydajności
i sprawdzi si  w łazienkach o małym nat żeniu ruchu.

Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:
- Atrakcyjny wzór listka: wywiera wspaniałe
wrażenie.
- Papier toaletowy, który zapewnia idealn
równowag  mi dzy cen  a wydajności



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 7322540861310 7322540861327 7322541019956

SztukiSztukiSztukiSztuki 8 64 1920

OpakowaniaOpakowaniaOpakowaniaOpakowania
pojedynczepojedynczepojedynczepojedyncze

- 8 240

WysokośWysokośWysokośWysokoś 188 mm 188 mm 2030 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 391 mm 391 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 102 mm 815 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 7,5 dm3 59,9 dm3 1,8 m3

Waga nettoWaga nettoWaga nettoWaga netto 771,6 g 6,2 kg 185,2 kg

Waga bruttoWaga bruttoWaga bruttoWaga brutto 814,5 g 6,6 kg 196,6 kg

MateriałMateriałMateriałMateriał Plastic Plastic -

Certyfikaty produktu:Certyfikaty produktu:Certyfikaty produktu:Certyfikaty produktu:

Blauer Engel

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


