
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 törlőrendszerCombi roll törlőrendszerCombi roll törlőrendszerCombi roll törlőrendszer

Tork nagy teljesítményű papírtörlőTork nagy teljesítményű papírtörlőTork nagy teljesítményű papírtörlőTork nagy teljesítményű papírtörlő

Termék 130072

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

Szín Blue

Belsőmag
átmérője

7,1 cm

Laphossz 34 cm

Nyomtatás Nem

Prégelés Igen

Réteg 2

Tekercs átmérője 26,2 cm

Tekercshossz 170 m

Tekercsszélesség 23,5 cm

Az extra erős, többcélú törlőpapír egyaránt magába szívja az olajat és
a vizet, és nedvesen sem veszít az erejéből. A QuickDry
technológiának köszönhetően erősebb, segítségével hamarabb
végzünk a feladattal, és több nedvességet tud magába szívni, mint a
hagyományos papírtörlők.

Főbb előnyök:Főbb előnyök:Főbb előnyök:Főbb előnyök:
- A Tork Easy Handling® műanyag csomagolás
könnyen szállítható, és kevesebb hulladékot
képez
- Többféle célra: általános törlési feladatokhoz,
ahová erős és jó nedvszívó képességű papírra
van szükség
- Erős textúrája és nagyfokú nedvszívása révén
egyaránt alkalmas olajok, zsiradékok,
kenőanyagok és szennyeződések
eltávolítására.
- Nagyfokú strapabírás – nedves állapotban is
erős marad; újrafelhasználható



Szállítási adatokSzállítási adatokSzállítási adatokSzállítási adatok
Fogyasztói egység Szállítói egység Raklap

SCCSCCSCCSCC 7322540183764 7322540183771 7322540189131

DarabDarabDarabDarab 1 2 96

Fogyasztói egységekFogyasztói egységekFogyasztói egységekFogyasztói egységek - 2 96

MagasságMagasságMagasságMagasság 235 mm 235 mm 2030 mm

SzélességSzélességSzélességSzélesség 262 mm 262 mm 800 mm

HosszHosszHosszHossz 262 mm 524 mm 1200 mm

Mennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalom 16,1 dm3 32,3 dm3 1,5 m3

Nettó tömegNettó tömegNettó tömegNettó tömeg 1598 g 3,2 kg 153,4 kg

Bruttó tömegBruttó tömegBruttó tömegBruttó tömeg 1639 g 3,3 kg 160,1 kg

AlapanyagAlapanyagAlapanyagAlapanyag none Shrink -

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.


