
www.tork.pl

T6 — kompaktowy system
toaletowy

Tork Mid-size papier toaletowy, 2-warstwowy
(Biały)

Artykuł 127530

Długoś  rolki 100 m

System T6 — kompaktowy
system toaletowy

Szerokoś  rolki 9.9 cm

Średnica rolki 13.1 cm

Wewn trzna
średnica gilzy

3.4 cm

Warstwy 2

Nadruk Nr

Tłoczenie Tak

Kolor Biały

Podwójny dozownik do papieru toaletowego Tork Mid-size to
nowoczesne i wydajne rozwi zanie dla łazienek o średnim i dużym
nat żeniu ruchu, w których priorytetem jest satysfakcja
użytkowników. Zapewnia wydajnoś  i dost pnoś  papieru
toaletowego dla gości. Papier toaletowy w średnich rolkach mi kki
Advanced to idealne poł czenie atrakcyjnej ceny i wydajności.

Dwuwarstwowy, biały papier toaletowy
wykonany z celulozy w poł czeniu z
makulatur .
Ozdobiony szarym, dekoracyjnym wzorem
w kształcie liścia -stanowi doskonałe
uzupełnienie oferty r czników
dekorowanych Tork.

Wydajne rozwi zanie - rzadka wymiana
wkładów.
Papier nie jest perforowany, co obniża jego
zaci cie si   w dozowniku.
Każd  rolk  pokryto ochronn  banderol ,
na której umieszczono łatw  w
zrozumieniu instrukcj  uzupełniania
dozownika.



Wybierz dozownik

557508 557500

Alternatywne produkty

127520 127510 127540

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

T6 — kompaktowy system toaletowy

Informacje o opakowaniu
Opakowanie
pojedyncze

Opakowanie
transportowe

Paleta

EAN 7322540475876 7322540475883 7322540575859

Sztuki 1 27 810

Opakowania
pojedyncze

- 27 810

WysokośWysokośWysokośWysokoś 99 mm 314 mm 1720 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 132 mm 403 mm 806 mm

DługośDługośDługośDługoś 132 mm 403 mm 1209 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 1.7 dm3 51 dm3 1.5 m3

Waga netto 306 g 8.2 kg 248.58 kg

Waga brutto 327 g 9.2 kg 276.66 kg

Rodzaj opakowania Banderole Carton -

www.tork.pl


