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kéztörlő
rendszer

Szín Fehér

A Tork Singlefold kéztörlő megfelelő minőség a kéztörlésre, ha az ár
és a teljesítmény egyformán fontos. A kéztörlő a Tork Singlefold
kéztörlő-adagolóval használható, nagy igénybevételnek kitett
környezetben. Megbízható, egydarabos adagolásának köszönhetően
elősegíti a fogyasztás szabályozását és a megfelelő higiénia
biztosítását.

Új, attraktív Tork logó és levél alakú,
dombornyomott mintázat díszíti, amelynek
köszönhetően a Tork Singlefold kéztörlők még
puhábbak, és még kellemesebb kéztörlési
élményt biztosítanak
A Tork kiváló minőséget jelent, ha az ár és a
teljesítmény egyaránt fontos
A laponkénti adagolásnak köszönhetőn
szabályozhatóbb a mennyiség
A takarítószemélyzet tagjai könnyebben
választhatják ki a megfelelő méretű
töltőanyagot a Tork Singlefold kéztörlők széles
kínálatából
A Tork Easy Handling™ – csomagolás könnyen
nyitható, szállítható és kevesebb hulladékot
képez
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Szállítási adatokSzállítási adatokSzállítási adatokSzállítási adatok
Fogyasztói egység Szállítói egység Raklap

SCCSCCSCCSCC 7322540542653 7322540542660 7322540549270

DarabDarabDarabDarab 250 3750 105000

Fogyasztói egységekFogyasztói egységekFogyasztói egységekFogyasztói egységek - 15 420

MagasságMagasságMagasságMagasság 130 mm 262 mm 1984 mm

SzélességSzélességSzélességSzélesség 115 mm 406 mm 800 mm

HosszHosszHosszHossz 248 mm 596 mm 1200 mm

Mennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalom 3,7 dm3 63,4 dm3 1,8 m3

Nettó tömegNettó tömegNettó tömegNettó tömeg 570,4 g 8,6 kg 239,6 kg

Bruttó tömegBruttó tömegBruttó tömegBruttó tömeg 578,4 g 9,3 kg 260,4 kg

AlapanyagAlapanyagAlapanyagAlapanyag Papír csomagolás Karton -

Válasszon adagolótVálasszon adagolótVálasszon adagolótVálasszon adagolót

553008553008553008553008 553100553100553100553100 553108553108553108553108

Alternate ProductsAlternate ProductsAlternate ProductsAlternate Products

290179290179290179290179 290190290190290190290190 290135290135290135290135
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