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S1 - System do mydła
w płynie,S11 - System do mydła

w sprayu

Tork dozownik do mydła w płynie i sprayuTork dozownik do mydła w płynie i sprayuTork dozownik do mydła w płynie i sprayuTork dozownik do mydła w płynie i sprayu
Czarny

Artykuł 560008

Materiał Plastik

System S1 - System do mydła
w płynie,S11 - System
do mydła w sprayu

Wysokoś 296 mm

Szerokoś 112 mm

Gł bokoś 114 mm

Kolor Czarny

Dozownik Tork do mydła w płynie i sprayu z linii Elevation sprawdzi
si  w łazienkach o dużym nat żeniu ruchu, gdzie liczy si
wydajnoś . Pasuje do szerokiej gamy produktów do piel gnacji
skóry Tork w zabezpieczonych butelkach. Dozowniki Elevation
wyróżniaj  si  prostym, praktycznym i nowoczesnym wygl dem,
który zapada w pami  gości.

Potwierdzona łatwoś  użytkowania –
idealny dla dzieci i osób starszych

Certyfikat łatwego czyszczenia i intuicyjnej
wymiany wkładów – oszcz dnoś  czasu



Wybierz wkład dopasowany do TwoichWybierz wkład dopasowany do TwoichWybierz wkład dopasowany do TwoichWybierz wkład dopasowany do Twoich
potrzeb

Tork alkoholowy preparat w
płynie do higienicznej ipłynie do higienicznej ipłynie do higienicznej ipłynie do higienicznej i
chirurgicznej dezynfekcji r kchirurgicznej dezynfekcji r kchirurgicznej dezynfekcji r kchirurgicznej dezynfekcji r k

420110

Tork Alkoholowy preparat w żeluTork Alkoholowy preparat w żeluTork Alkoholowy preparat w żeluTork Alkoholowy preparat w żelu
do higienicznej i chirurgicznej
dezynfekcji r kdezynfekcji r kdezynfekcji r kdezynfekcji r k

420103

Tork Delikatne mydło w płynieTork Delikatne mydło w płynieTork Delikatne mydło w płynieTork Delikatne mydło w płynie 421501

Alternatywne produkty

560000 560100 561000

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

 
Informacje o opakowaniu

Opakowanie
pojedyncze

Opakowanie
transportowe

Paleta

EAN 7322540355055 7322540355062 7322540374780

Sztuki 1 12 324

Opakowania
pojedyncze

- 12 324

WysokośWysokośWysokośWysokoś 308 mm 626 mm 2028 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 118 mm 256 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 121 mm 366 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 4.4 dm3 58.7 dm3 1.6 m3

Waga netto 377 g 4.5 kg 122.15 kg

Waga brutto 519 g 6.7 kg 180.55 kg

Rodzaj opakowania Carton Carton -

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
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S1 - System do mydła w płynie,S11 - System do mydła w sprayu


