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H1 — system r czników do r k w
roli

Tork Matic® ekstra mi kki r cznik w roliTork Matic® ekstra mi kki r cznik w roliTork Matic® ekstra mi kki r cznik w roliTork Matic® ekstra mi kki r cznik w roli
(Biały)

Artykuł 120016

Długoś  rolki 120 m

System H1 — system
r czników do r k
w roli

Szerokoś  rolki 21 cm

Średnica rolki 19 cm

Wewn trzna
średnica gilzy

3.8 cm

Warstwy 2

Nadruk Nr

Kolor Biały

System r czników w roli to rozwi zanie o dużej pojemnosci,
dlatego doskonale sprawdzi si  w miejscach o dużym nat żeniu
ruchu takim jak zakłady przemysłowe, szkoły czy lotniska.

R cznik dwuwarstwowy, wykonany z
celulozy

Ekstra mi kkoś  produktu uzyskiwana jest
podczas ł czenia dwóch warstw r cznika
przy użyciu minimalnej ilości kleju
wkomponowanego w jego struktur  w
formie niebieskiego wzoru

Produkt polecany do miejsc o dużym
nat żeniu ruchu: jedna rolka wystarcza
na 480 osuszeń r k



Wybierz dozownik

551108 551100 551008

Alternatywne produkty

290068 290059 290067

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

Tork jest mark  grupy SCA, Svenska Cellulosa
Aktiebolaget. Grupa SCA oferuje artykuły higieniczne oraz
produkty pochodzenia drzewnego w ponad 100 krajach.
Wi cej informacji można znaleź  pod adresem
www.sca.com

H1 — system r czników do r k w roli

Informacje o opakowaniu
Opakowanie
pojedyncze

Opakowanie
transportowe

Paleta

EAN 7322540832563 7322540832570 7322540832587

Sztuki 1 6 168

Opakowania
pojedyncze

- 6 168

WysokośWysokośWysokośWysokoś 210 mm 247 mm 1879 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 190 mm 288 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 190 mm 588 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 7.6 dm3 41.8 dm3 1.2 m3

Waga netto 1033 g 6.1 kg 173.57 kg

Waga brutto 1069 g 7 kg 197.9 kg

Rodzaj opakowania Banderole Carton -

www.tork.pl


