
H3 - System r czników Singlefold
w składce C oraz ZZ

Tork dozownik mini do r czników w składce ZZTork dozownik mini do r czników w składce ZZTork dozownik mini do r czników w składce ZZTork dozownik mini do r czników w składce ZZ
i składce Ci składce Ci składce Ci składce C

Artykuł 553100

Materiał Plastik

System H3 - System r czników
Singlefold w składce C
oraz ZZ

Wysokoś 291 mm

Szerokoś 332 mm

Gł bokoś 135 mm

Kolor Biały

Dozownik Tork mini do r czników w składce ZZ i składce C z linii
Elevation doskonale sprawdzi si  w trudnych warunkach.
Ogranicza zużycie oraz iloś  odpadów dzi ki niezawodnemu
dozowaniu odcinek po odcinku. Dozowniki Elevation wyróżniaj  si
praktycznym i nowoczesnym wygl dem, który zapada w pami
gości.

Opakowanie może by  łatwo uzupełniane,
aby unikn  wyczerpania si  papieru
Pokrywa otwiera si  z boku, co ułatwia
czynności konserwacyjne
Wytrzymała konstrukcja z niezawodnym
mechanizmem dozowania pozwala
zapomnie  o stresie

www.tork.pl



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

Tork Singlefold mi kki r cznik (wTork Singlefold mi kki r cznik (wTork Singlefold mi kki r cznik (wTork Singlefold mi kki r cznik (w
składce ZZ)składce ZZ)składce ZZ)składce ZZ) 290173

Tork Singlefold ekstramiekki
r cznik w składce ZZ Premiumr cznik w składce ZZ Premiumr cznik w składce ZZ Premiumr cznik w składce ZZ Premium 100278

Tork r cznik w składce ZZ zielonyTork r cznik w składce ZZ zielonyTork r cznik w składce ZZ zielonyTork r cznik w składce ZZ zielony
Universal 290135

Alternatywne produkty

552008 553000 551100

Kontakt

Essity Poland 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 7322540349269 7322540349269 7322540379921

Sztuki 1 1 108

Opakowania
pojedyncze

- 1 108

WysokośWysokośWysokośWysokoś 303 mm 303 mm 1968 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 337 mm 337 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 140 mm 140 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 14.3 dm3 14.3 dm3 1.5 m3

Waga netto 910 g 0.9 kg 98.3 kg

Waga brutto 910 g 1.1 kg 117 kg

Rodzaj opakowania Karton Karton -

H3 - System r czników Singlefold w składce C oraz ZZ
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