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W7 - Handy box systeem

Tork Industrial Heavy-Duty Wiping Paper

Artikel 130083

Uitgevouwen
lengte

32.4 cm

Systeem W7 - Handy box
systeem

Uitgevouwen
breedte

38.5 cm

Gevouwen lengte 10.8 cm

Gevouwen
breedte

38.5 cm

Lagen 3

Print Nee

Reliëf Nee

Kleur Blauw

Dit extra sterke, multifunctionele Tork Heavy-Duty Wiping Paper
Industrieel bestaat uit 3 lagen, biedt superieure absorptie en
beschermt de handen tegen hitte en vuil. Dit product wordt
geleverd in een beschermende, verplaatsbare Handy-Box,
waardoor het papier eenvoudig beschikbaar is op de plaats waar
het nodig is.

Vanwege de sterke textuur is het ideaal
voor het verwijderen van olie, vet,
smeermiddelen en vuil.

Het stevige papier beschermt de handen
tegen metaalsplinters en hitte.

QuickDry™ is ons sterkste, meest
absorberende papier, voor efficiënter
drogen met minder verspilling.

De siliconenvrije werkdoek zorgt ervoor dat
er geen resten op het oppervlak
achterblijven



Alternatieve producten

520371 530271 530171

ProductcertificatenProductcertificatenProductcertificatenProductcertificaten

Contact

Essity Belgium SA-NV

Culliganlaan 1D
1831 DIEGEM    
België

Tel no:     +32 2 766 05 11
Fax:        00800 9574 2540
E-mail:    info@tork.be

 
Verzendgegevens

Consumentenverpakking Colli (trp) Pallet

EAN 7322540183849 7322540183849 7322540189186

Aantal 200 200 14000

Consumentenverpakkingen - 1 70

Hoogte 238 mm 245 mm 1865 mm

Breedte 236 mm 229 mm 800 mm

Lengte 395 mm 396 mm 1200 mm

Inhoud (ml) 22.2 dm3 22.2 dm3 1.6 m3

Nettogewicht 1497 g 1.5 kg 104.78 kg

Totaalgewicht 1917 g 1.9 kg 134.19 kg

Verpakkingsmateriaal none Carton -

W7 - Handy box systeem

Het merk Tork omvat een volledig assortiment producten
en diensten op het gebied van hygiëne en reiniging voor
de horecasector, de gezondheidssector alsook voor
voedingsindustrie, kantoren, scholen en de industriële
sector. Tot de producten behoren dispensers, papieren
handdoeken, toiletpapier, zeep, servetten, industriële
poetsrollen en keukenpapier. Door ervaring op het gebied
van hygiëne, functioneel design en duurzaamheid is Tork
marktleider in Europa geworden. Tork is een wereldwijd

www.tork.be


