
Tork SmartOne® papier toaletowy w roliTork SmartOne® papier toaletowy w roliTork SmartOne® papier toaletowy w roliTork SmartOne® papier toaletowy w roli

Artykuł 472242

System T8 - Tork
SmartOne
papier toaletowy
w odcinkach

Kolor Biały

Warstwa 2

Długoś  rolki 207 m

Szerokoś  rolki 13,4 cm

Średnica rolki 19,9 cm

Liczba
odcinków

1150

Długoś
odcinka

18 cm

Wewn trzna
średnica gilzy

4,4 cm

Tłoczenie Nie

Drukuj Tak

System Tork SmartOne® dozowania papieru toaletowego w roli
dozuje pojedyncze odcinki, redukuj c zużycie papieru nawet o 40%
w porównaniu do tradycyjnych dozowników z rolk  jumbo, co
przekłada si  na wi cej wizyt na rolk . Bardzo pojemne rolki Tork
SmartOne® sprawdz  si  w wymagaj cych łazienkach o dużym
nat żeniu ruchu.

Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:Kluczowe korzyści:
- Szybki rozkład oraz zmniejszone zużycie
papieru minimalizuj  ryzyko pojawienia si
niedrożności rur
- SmartCore® – ułatwia szybkie wyci gni cie
gilzy podczas uzupełniania wkładów
- Duża pojemnoś  – rzadsze wymiany i
mniejsze ryzyko braku papieru.
- Mi kki i jasny papier gwarantuje niezatarte
wrażenia



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 7322540656145 7322540656152 7322540682298

SztukiSztukiSztukiSztuki 1 6 384

OpakowaniaOpakowaniaOpakowaniaOpakowania
pojedynczepojedynczepojedynczepojedyncze

- 6 384

WysokośWysokośWysokośWysokoś 134 mm 134 mm 2294 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 199 mm 398 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 199 mm 597 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 5,3 dm3 31,8 dm3 2 m3

Waga nettoWaga nettoWaga nettoWaga netto 915,4 g 5,5 kg 351,5 kg

Waga bruttoWaga bruttoWaga bruttoWaga brutto 924,3 g 5,6 kg 359,4 kg

MateriałMateriałMateriałMateriał none Plastic -

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


