
Tork PeakServe® Continuous™ niekończ cy si  r cznikTork PeakServe® Continuous™ niekończ cy si  r cznikTork PeakServe® Continuous™ niekończ cy si  r cznikTork PeakServe® Continuous™ niekończ cy si  r cznik
do r kdo r kdo r kdo r k

Artykuł 100585

System H5 – R czniki
do r k Tork
PeakServe®
Continuous®

Kolor Biały

Warstwa 1

Długoś  przed
złożeniem

22,5 cm

Szerokoś  przed
złożeniem

20,1 cm

Długoś  po
złożeniu

8 cm

Szerokoś  po
złożeniu

20,1 cm

Tłoczenie Nie

Drukuj Nie

Tork PeakServe®: najnowsza innowacja stworzona z myśl
o łazienkach z dużym nat żeniem ruchu, gdzie priorytetem jest krótki
czas sprz tania oraz niezakłócony przepływ gości. System jest
kompatybilny z Tork PeakServe® niekończ cymi si  r cznikami do
r k. Mieści aż 2100 r czników, które s  dozowane szybko i płynnie,
co przyspiesza przepływ użytkowników. Skompresowane wkłady
zapewniaj  szybkie uzupełnianie. Można je dokłada  w każdej chwili,
a ich rozmiar ułatwia przechowywanie i transport, dzi ki czemu
personel może skupi  si  na sprz taniu, a nie wymianie wkładów.

Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:
- Skompresowanie r czników do r k zapewnia
wi ksz  pojemnoś  oraz redukuje czas
wymagany na obsług  dozownika
- R czniki s  dozowane w sposób ci gły i bez
zakłóceń (nawet mi dzy zmian  bind), co
eliminuje kolejki gości po r cznik
- 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 7322540885590 7322540885606 7322540885712

SztukiSztukiSztukiSztuki 410 4920 221400

OpakowaniaOpakowaniaOpakowaniaOpakowania
pojedynczepojedynczepojedynczepojedyncze

- 12 540

WysokośWysokośWysokośWysokoś 100 mm 201 mm 1155 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 84 mm 252 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 201 mm 400 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 1,7 dm3 20,3 dm3 0,9 m3

Waga nettoWaga nettoWaga nettoWaga netto 519 g 6,2 kg 280,3 kg

Waga bruttoWaga bruttoWaga bruttoWaga brutto 529 g 6,4 kg 288,2 kg

MateriałMateriałMateriałMateriał Banderole Plastic -

Wybierz dozownikWybierz dozownikWybierz dozownikWybierz dozownik

552550552550552550552550 552558552558552558552558 552508552508552508552508

Produkty alternatywneProdukty alternatywneProdukty alternatywneProdukty alternatywne

100589100589100589100589

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


