
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 szöszszegény tisztítókendőTork szöszszegény tisztítókendőTork szöszszegény tisztítókendőTork szöszszegény tisztítókendő

Termék 190494

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

Szín Turquoise

Belsőmag
átmérője

7,1 cm

Laphossz 36 cm

Nyomtatás Nem

Prégelés Nem

Réteg 1

Tekercs átmérője 25,2 cm

Tekercshossz 180 m

Tekercsszélesség 27,5 cm

A Tork szöszszegény tisztítókendő erős és sokoldalú. A tekercset erős
kartondoboz védi, a termék pedig a Tork hordozható vagy fali
adagolókkal használható, amelyek biztonságos, hatékony és
megbízható eszközök, mivel a feltöltés és a kendő letépése egyszerű,
és akár egy kézzel is lehetséges.

Főbb előnyök:Főbb előnyök:Főbb előnyök:Főbb előnyök:
- Mindenféle tisztításra alkalmas, mivel a
legtöbb tisztító-, fertőtlenítő- és mosószerrel
használható
- Kivételesen szöszszegény és antisztatikus
jellegének köszönhetően ideális választás
kényes felületek tisztítására
- Több célra szolgáló tisztítókendő, amely
bátran igénybe vehető olyan feladatokhoz,
amelyekhez többféle különböző kendőtípust
kellene használni



Szállítási adatokSzállítási adatokSzállítási adatokSzállítási adatok
Fogyasztói egység Szállítói egység Raklap

SCCSCCSCCSCC 7322540741186 7322540741186 7322540754575

DarabDarabDarabDarab 1 1 72

Fogyasztói egységekFogyasztói egységekFogyasztói egységekFogyasztói egységek - 1 72

MagasságMagasságMagasságMagasság 292 mm 292 mm 1902 mm

SzélességSzélességSzélességSzélesség 264 mm 264 mm 800 mm

HosszHosszHosszHossz 264 mm 264 mm 1200 mm

Mennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalom 20,4 dm3 20,4 dm3 1,5 m3

Nettó tömegNettó tömegNettó tömegNettó tömeg 3366 g 3,4 kg 242,4 kg

Bruttó tömegBruttó tömegBruttó tömegBruttó tömeg 3408 g 3,7 kg 263,3 kg

AlapanyagAlapanyagAlapanyagAlapanyag none Carton -

Válasszon adagolótVálasszon adagolótVálasszon adagolótVálasszon adagolót

652008652008652008652008 652108652108652108652108 652100652100652100652100

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.


