
S1 - Liquid soap system

Tork dozownik do mydła w płynieTork dozownik do mydła w płynieTork dozownik do mydła w płynieTork dozownik do mydła w płynie

Artykuł 560109

System S1

Materiał Plastik

Długoś 12.4 cm

Szerokoś 15.2 cm

Wysokoś 29.6 cm

Kolor czarny

Tork dozownik do mydła w płynie z linii Elevation
z ramieniem dozuj cym jest odpowiedni do miejsc, gdzie
higiena r k ma kluczowe znaczenie, ponieważ umożliwia
bezdotykowe dozowanie mydła i środka
dezynfekuj cego. Dozownik pasuje do produktów do
piel gnacji skóry Tork w jednorazowych butelkach.
Dozowniki z linii Elevation maj  funkcjonaln , nowoczesn
budow , zapewniaj c  łatw  obsług  potwierdzon
certyfikatem i intuicyjne uzupełnianie wkładów, przez co
umożliwiaj  zaoszcz dzenie czasu. Dozowniki s  łatwe
w użyciu, co zostało potwierdzone certyfikatem, promuj
prawidłow  higien  r k i mog  z nich korzysta  nawet
osoby z ograniczon  sił  r k.

Idealne rozwi zanie dla miejsc, w których
kładzie si  wyj tkowy nacisk na higien
Higienicznie: szczelna butelka
z jednorazow  pompk  zmniejsza ryzyko
krzyżowego przenoszenia bakterii
Sprawdzona konstrukcja potwierdzona
certyfikatem łatwego użytkowania
zapewnia wysoki poziom higieny r k
wszystkim użytkownikom, w tym
najmłodszym i osobom starszym
Potwierdzona łatwoś  utrzymania
w czystości i wymiany wkładów
gwarantuje oszcz dnoś  czasu
Butelka nadaje si  do recyklingu i zasysa
si  wraz ze zużyciem produktu, co
ogranicza odpady

www.tork.pl



Kompatybilne produkty

Tork mydło w płynie przemysłoweTork mydło w płynie przemysłoweTork mydło w płynie przemysłoweTork mydło w płynie przemysłowe 420401

Tork mydło w płynieTork mydło w płynieTork mydło w płynieTork mydło w płynie
ekstradelikatne 420701

Tork mydło w płynie delikatneTork mydło w płynie delikatneTork mydło w płynie delikatneTork mydło w płynie delikatne 420501

Podobne produkty

561008 561000 460009

Certyfikaty produktuCertyfikaty produktuCertyfikaty produktuCertyfikaty produktu

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 7322541344584 7322541344591 7322541344577

Sztuki 1 8 168

Opakowania
pojedyncze

- 8 168

WysokośWysokośWysokośWysokoś 135 mm 290 mm 2180 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 350 mm 365 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 165 mm 675 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 7.8 dm3 71.45 dm3 1.5 m3

Waga netto 608.3 g 4.9 kg 102.19 kg

Waga brutto 826.9 g 6.8 kg 142.42 kg

Rodzaj opakowania Carton Carton -
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