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B1 - Afvalbak 50 liter systeem

Tork Bin 50 Litre

Artikel 460011

Materiaal Metaal/plastic

Systeem B1 - Afvalbak 50 liter
systeem

Hoogte 614 mm

Breedte 395 mm

Diepte 253 mm

Kleur Roestvrij staal

Als u hard werkt om de juiste indruk te maken op uw gasten,
moeten uw sanitaire ruimten hetzelfde effect leveren. Bovendien is
gedoe rondom de sanitaire ruimte het laatste dat u kunt gebruiken
in een drukke werkomgeving. Alles dient soepel, efficiënt en met
minimaal onderhoud te lopen. Om deze reden hebben wij een
volledige lijn dispensers ontworpen die past bij uw stijl en die uw
gasten een fantastische ervaring geeft. Vertrouw op Tork Image
Design™-dispenserlijn om uw sanitaire ruimten soepel te laten
lopen en uw imago scherp te houden.

Slank en aantrekkelijk – kan op de muur
worden gemonteerd voor een geweldige
indruk

Verborgen afvalzak – voor een frisse
indruk voor de gebruiker

Hoge capaciteit (50 l) – vermindert
onderhoudstijd

Deksel optioneel – voor een betere,
hygiënische ervaring

Keuze om dekselmond links of rechts te
monteren – makkelijker voor het
onderhoud

Flexibele montage – vrijstaand of aan de
muur te bevestigen



Kies een vulling die bij u past

Tork Bin Liner 50L 204060

Alternatieve producten

566008 563000 564008

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 7322540781991 7322540781991 7322540798739

Aantal 1 1 16

Consumentenverpakkingen - 1 16

Hoogte 449 mm 449 mm 1946 mm

Breedte 772 mm 772 mm 800 mm

Lengte 287 mm 287 mm 1200 mm

Inhoud (ml) 99.5 dm3 99.5 dm3 1.6 m3

Nettogewicht 4890 g 4.9 kg 78.24 kg

Totaalgewicht 5031 g 5 kg 80.5 kg

Verpakkingsmateriaal Carton Carton -

B1 - Afvalbak 50 liter 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
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