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T9 - Tork Smartone Mini system
papieru toaletowego w odcinkach

Tork SmartOne papier toaletowy mini Advanced
(Biały)

Artykuł 472193

System T9 - Tork Smartone
Mini system papieru
toaletowego w
odcinkach

Szerokoś
rolki

13.4 cm

Średnica rolki 14.9 cm

Liczba
arkuszy

620

Długoś
arkusza

18 cm

Wewn trzna
średnica gilzy

4.4 cm

Warstwy 2

Nadruk Nr

Kolor Biały

System dozowania papieru toaletowego Tork SmartOne mini
dozuje pojedyncze odcinki, redukuj c zużycie nawet o 40%
w porównaniu do tradycyjnych dozowników z rolk  jumbo, co
przekłada si  na wi cej wizyt na rolk . Pojemne rolki papieru
toaletowego Tork SmartOne Mini sprawdz  si  w wymagaj cych
łazienkach o niskim, średnim i wysokim nat żeniu ruchu –
w zależności od wybranego dozownika Tork SmartOne Mini.

Duża pojemnoś  i dozowanie
pojedynczych odcinków ograniczaj
cz stotliwoś  wymiany wkładów, a
użytkownikom nigdy nie brakuje papieru
Szybki rozkład oraz zmniejszone zużycie
papieru minimalizuj  ryzyko pojawienia si
kosztownych niedrożności rur
Mi kki i bardzo jasny papier z nadrukiem
w listki

Łatwe do wyj cia gilzy SmartCore© –
szybkie i łatwe uzupełnianie wkładów
Opakowania Tork Easy Handling™ s
wytrzymałe, łatwe w przenoszeniu
i redukuj  odpady



Wybierz dozownik

681000 682008 682000

Certyfikaty produktuCertyfikaty produktuCertyfikaty produktuCertyfikaty produktu

Kontakt

SCA Hygiene Sp. z o.o.
ul. Puławska 435A

02-801 Warszawa, Polska

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

T9 - Tork Smartone Mini system papieru toaletowego w odcinkach

Informacje o opakowaniu
Opakowanie
pojedyncze

Opakowanie
transportowe

Paleta

EAN 7322540656282 7322540656299 7322540678185

Sztuki 1 12 576

Opakowania
pojedyncze

- 12 576

WysokośWysokośWysokośWysokoś 134 mm 268 mm 2294 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 149 mm 298 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 149 mm 447 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 3 dm3 35.7 dm3 1.7 m3

Waga netto 493 g 5.9 kg 284.25 kg

Waga brutto 502 g 6.1 kg 293.08 kg

Rodzaj opakowania none Plastic -

Dane środowiskoweDane środowiskoweDane środowiskoweDane środowiskowe
ZawartośZawartośZawartośZawartoś Produkt jest wykonany z

Pierwotnej masy celulozowej
Włókien pochodz cych z recyklingu
Środków chemicznych
Opakowanie jest wykonane z papieru lub tworzywa
sztucznego.

MateriałMateriałMateriałMateriał Włókna pierwotne i papier odzyskany
W procesie wytwarzania tissue wykorzystywane s  zarówno
włókna pierwotne, jak i papier odzyskany. Mas  włóknist
wybiera si  na podstawie wymagań specyficznych dla
produktu, a także jej dost pności, dzi ki czemu sposób
wykorzystania masy charakteryzuje si  najwi ksz
efektywności .
Korzyści środowiskowe oraz opłacalnoś  wykorzystania
papieru odzyskanego jako surowca zależ  od jego
dost pności, odległości, na jak  trzeba go przewieź , oraz
jakości usuni tego materiału.
Recykling papieru to wydajna metoda wykorzystania zasobów,
ponieważ pozwala na wielokrotne wykorzystanie włókien
drzewnych.
Aby uzyska  bezpieczne i higieniczne produkty, duży nacisk
kładzie si  na jakoś  i czystoś  włókien odzyskanych, które to
parametry uwzgl dnia si  na każdym etapie łańcucha (zbiórka,
sortowanie, transport, przechowywanie, użycie).
Do produkcji papieru odzyskanego można wykorzysta
usuni te gazety, czasopisma oraz odpady biurowe. Papier
rozpuszcza si  w wodzie, myje i poddaje obróbce za pomoc
środków chemicznych, przeprowadzanej w wysokiej
temperaturze, po czym papier poddawany jest filtracji w celu
usuni cia zanieczyszczeń.
Pierwotne włókna celulozowe wytwarza si  z drewna mi kkiego
lub twardego. Drewno poddawane jest procesom chemicznym
i/lub mechanicznym, w ramach których oddziela si  włókna
celulozowe oraz usuwa lignin  i reszt  pozostałości.
Bielenie to proces czyszczenia włókien, którego celem jest
uzyskanie jasnej masy włóknistej, a także określonego stopnia
czystości włókien, który jest konieczny do spełnienia wymogów
obowi zuj cych dla produktów higienicznych oraz niekiedy do
sprostania wytycznym dotycz cym bezpiecznego kontaktu
z żywności .
Obecnie wykorzystuje si  różne metody bielenia: ECF (bez
udziału chloru cz steczkowego), w ramach której wykorzystuje
si  dwutlenek chloru) oraz TCF (całkowicie wolne od zwi zków
chloru), w ramach której wykorzystuje si  ozon, tlen i nadtlenek
wodoru.
Do wybielania odzyskanej masy włóknistej wykorzystuje si
środki biel ce, które nie zawieraj  chloru (nadtlenek wodoru
i ditionin sodu).

Środki chemiczneŚrodki chemiczneŚrodki chemiczneŚrodki chemiczne Wszystkie środki chemiczne (pomocnicze środki
technologiczne oraz dodatki) ocenia si  z punktu widzenia
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
a także bezpieczeństwa produktów.
Nast puj ce dodatki pozwalaj  nam kontrolowa  wydajnoś
produktów:

Środki zwi kszaj ce wytrzymałoś  w stanie mokrym


