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T2 — system toaletowy Mini
jumbo

Tork dozownik do papieru toaletowego mini jumbo
(Czarny)

Artykuł 555008

Materiał Plastik

System T2 — system toaletowy
Mini jumbo

Wysokoś 275 mm

Szerokoś 345 mm

Gł bokoś 132 mm

Kolor Czarny

Dozownik Tork do papieru toaletowego mini jumbo z linii Elevation
to idealne rozwi zanie dla łazienek o średnim i wysokim nat żeniu
ruchu, w których liczy si  wydajnoś  i oszcz dnoś  kosztów. Duża
pojemnoś  oznacza rzadsze wymiany wkładów, a użytkownikom
nigdy nie brakuje papieru. Dozowniki Tork Elevation wyróżniaj  si
prostym, praktycznym i nowoczesnym wygl dem, który zapada
w pami  gości.

Innowacyjny uchwyt umożliwia zużycie
całej rolki
Hamulec zapobiega luźnemu obracaniu
si  rolki, co ogranicza zużycie
Przezroczyste okienko pozwala określi
potrzeb  wymiany wkładu



Wybierz wkład dopasowany doWybierz wkład dopasowany doWybierz wkład dopasowany doWybierz wkład dopasowany do
Twoich potrzeb

Tork papier toaletowy mini
jumbo Universal,
1-warstwowy

120161

Tork papier toaletowy mini
jumbo ekstra mi kkijumbo ekstra mi kkijumbo ekstra mi kkijumbo ekstra mi kki
Premium, 3-warstwowy

110255

Tork papier toaletowy mini
jumbo Advanced 120280

Alternatywne produkty

557000 556008 681008

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

T2 — system toaletowy Mini jumbo

Informacje o opakowaniu
Opakowanie
pojedyncze

Opakowanie
transportowe

Paleta

EAN 7322540354867 7322540354867 7322540375152

Sztuki 1 1 108

Opakowania
pojedyncze

- 1 108

WysokośWysokośWysokośWysokoś 284 mm 284 mm 1854 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 139 mm 139 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 352 mm 352 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 13.9 dm3 13.9 dm3 1.5 m3

Waga netto 896 g 0.9 kg 96.77 kg

Waga brutto 1154 g 1.2 kg 124.63 kg

Rodzaj opakowania - Carton -

www.tork.pl


