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Artykuł 552500

Materiał Plastik

System H5 – R czniki do r k
Tork PeakServe®
Continuous®

Wysokoś 730 mm

Szerokoś 370 mm

Gł bokoś 101 mm

Kolor Biały

Tork PeakServe®: najnowsza innowacja stworzona z myśl
o łazienkach z dużym nat żeniem ruchu, gdzie priorytetem jest
krótki czas sprz tania oraz niezakłócony przepływ gości. System
jest kompatybilny z Tork PeakServe®dozownikiem niekończ cych
si r czników do r k. Mieści ponad 2100 r czników, które s
dozowane szybko i płynnie, co przyspiesza ruch użytkowników.
Skompresowane wkłady zapewniaj  szybk  wymian . Można je
dokłada  w każdej chwili, a ich rozmiar zapewnia łatwe
przechowywanie i transport, dzi ki czemu personel może skupi
si  na sprz taniu, a nie wymianie wkładów.

Dozowanie r cznika trwa zaledwie 3
sekundy, co eliminuje kłopotliwe dla gości
kolejki

Kompresja pozwala zmieści  250% wi cej
r czników do r k, ograniczaj c
nieoczekiwany brak r czników*
To Ty wybierasz, kiedy uzupełnisz wkład.
Wi ksza elastycznoś  to wi cej czasu na
sprz tanie
Nasz opatentowany system dozowania
r czników do r k zapewnia łatwy i szybki
pobór r cznika
Najwi ksza na rynku pojemnoś  ponad
2100 r czników w dozowniku – rzadsze
uzupełnianie wkładów
* w porównaniu do r czników Tork
w jakości Universal oraz dozowników do
r czników Multifold 552000

www.tork.pl



Wybierz wkład dopasowany do TwoichWybierz wkład dopasowany do TwoichWybierz wkład dopasowany do TwoichWybierz wkład dopasowany do Twoich
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Alternatywne produkty

552508 551108 552100

Kontakt

Essity Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 435A

02-801 Warszawa, Polska

Tel.: +48 22 543 75 00
Faks: +48 22 543 75 01

 
Informacje o opakowaniu

Opakowanie
pojedyncze

Opakowanie
transportowe

Paleta

EAN 7322540885514 7322540885514 7322540885538

Sztuki 1 1 45

Opakowania
pojedyncze

- 1 45

WysokośWysokośWysokośWysokoś 730 mm 787 mm 1995 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 101 mm 123 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 370 mm 388 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 27.3 dm3 37.6 dm3 1.7 m3

Waga netto 4100 g 4.1 kg 184.5 kg

Waga brutto 4100 g 4.7 kg 212.4 kg

Rodzaj opakowania Folia plastikowa Karton -

H5 – R czniki do r k Tork PeakServe® Continuous®
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