
W1 – Falra szerelhető / álló /W1 – Falra szerelhető / álló /W1 – Falra szerelhető / álló /W1 – Falra szerelhető / álló /
standard törlőrendszer, W2 –standard törlőrendszer, W2 –standard törlőrendszer, W2 –standard törlőrendszer, W2 –
Combi roll törlőrendszer, W3Combi roll törlőrendszer, W3Combi roll törlőrendszer, W3Combi roll törlőrendszer, W3

– Pak törlőrendszer– Pak törlőrendszer– Pak törlőrendszer– Pak törlőrendszer

Tork tisztítókendőTork tisztítókendőTork tisztítókendőTork tisztítókendő

Termék 510237

Rendszer W1 – Falra
szerelhető / álló
/ standard
törlőrendszer,
W2 – Combi roll
törlőrendszer,
W3 – Pak
törlőrendszer

Szín Blue

Belsőmag
átmérője

7,1 cm

Laphossz 38 cm

Nyomtatás Nem

Prégelés Nem

Réteg 1

Tekercs átmérője 25 cm

Tekercshossz 152 m

Tekercsszélesség 32 cm

A Tork tisztítókendő puha, rugalmas, mégis erős. Az enyhébb
szennyeződésekhez ideális, mert gyorsan magába szívja az olajat és a
folyadékokat, így gyorsabban lehet végezni a tisztítással. A
tisztítókendő egyéb kiszerelésű formája kompatibilis a Tork hordozható
állvánnyal vagy falra szerelhető adagolókkal, amelyek biztonságos,
hatékony és megbízható eszközök, illetve a Tork Maxi belső magos
adagolóval vagy a Tork dobozos kombi tekercses adagolóval is,
amelyek egyszerűbbé teszik az akár egykezes adagolást is.

Főbb előnyök:Főbb előnyök:Főbb előnyök:Főbb előnyök:
- Puha és rugalmas, így szűkebb helyeken is
használható



Szállítási adatokSzállítási adatokSzállítási adatokSzállítási adatok
Fogyasztói egység Szállítói egység Raklap

SCCSCCSCCSCC 7322540057430 7322540057430 7322540289763

DarabDarabDarabDarab 1 1 60

Fogyasztói egységekFogyasztói egységekFogyasztói egységekFogyasztói egységek - 1 60

MagasságMagasságMagasságMagasság 335 mm 335 mm 1825 mm

SzélességSzélességSzélességSzélesség 264 mm 264 mm 800 mm

HosszHosszHosszHossz 264 mm 264 mm 1200 mm

Mennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalom 23,3 dm3 23,3 dm3 1,4 m3

Nettó tömegNettó tömegNettó tömegNettó tömeg 2675,2 g 2,7 kg 160,5 kg

Bruttó tömegBruttó tömegBruttó tömegBruttó tömeg 2724,2 g 3 kg 179,6 kg

AlapanyagAlapanyagAlapanyagAlapanyag none Carton -

Terméktanúsítványok:Terméktanúsítványok:Terméktanúsítványok:Terméktanúsítványok:

www.tork.huwww.tork.huwww.tork.huwww.tork.huAz Essity egy világvezető higiéniai és egészségügyiAz Essity egy világvezető higiéniai és egészségügyiAz Essity egy világvezető higiéniai és egészségügyiAz Essity egy világvezető higiéniai és egészségügyi
vállalat.vállalat.vállalat.vállalat.


