
S1 - System do mydła w płynie,F1
— system chusteczek do

twarzy,S4 - system mydeł w pianie

Tork stojak na dezynfekcjTork stojak na dezynfekcjTork stojak na dezynfekcjTork stojak na dezynfekcj

Artykuł 511055

Materiał Aluminium

System S1 - System do mydła
w płynie,F1 — system
chusteczek do twarzy,S4
- system mydeł w pianie

Wysokoś 1677 mm

Szerokoś 459 mm

Gł bokoś 195 mm

Kolor Czarny

Tork stojak na dezynfekcj  podnosi poziom higieny w miejscu pracy
- w biurach oraz innych przestrzeniach publicznych. Zapewnij
łatwy dost p do produktów do dezynfekcji r k oraz chusteczek
higienicznych dla pracowników, gości i odwiedzaj cych. Stojak nie
tylko przypomina im o znaczeniu higieny r k ale również pokazuje,
że zależy Ci na ich dobrym samopoczuciu.

Elegancki wygl d tworzy wspaniałe
wrażenie w każdym
pomieszczeniuWielofunkcyjne
rozwi zanie, które dobrze współpracuje z
dozownikami Tork Image Design ™ i
Elevation LineWystarczaj co stabilny dla
dozowników manualnych i sensorowych    

www.tork.pl



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

Tork mydło w piance delikatneTork mydło w piance delikatneTork mydło w piance delikatneTork mydło w piance delikatne
(produkt kosmetyczny) 520501

Tork delikatne mydło w płynieTork delikatne mydło w płynieTork delikatne mydło w płynieTork delikatne mydło w płynie
(produkt kosmetyczny) 420501

Tork alkoholowy preparat w żeluTork alkoholowy preparat w żeluTork alkoholowy preparat w żeluTork alkoholowy preparat w żelu
do higienicznej i chirurgicznej
dezynfekcji r k (środekdezynfekcji r k (środekdezynfekcji r k (środekdezynfekcji r k (środek
biobójczy)

420103

Alternatywne produkty

473102

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 7322540917017 7322540917017 7322540966718

Sztuki 1 1 8

Opakowania
pojedyncze

- 1 8

WysokośWysokośWysokośWysokoś 209 mm 209 mm 1195 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 479 mm 479 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 982 mm 982 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 98.3 dm3 98.3 dm3 0.8 m3

Waga netto 17667 g 17.7 kg 141.3 kg

Waga brutto 20387 g 20.4 kg 163.1 kg

Rodzaj opakowania none Karton -

S1 - System do mydła w płynie,F1 — system chusteczek do twarzy,S4 - system mydeł w pianie

www.tork.plEssity to globalna firma zajmuj ca siEssity to globalna firma zajmuj ca siEssity to globalna firma zajmuj ca siEssity to globalna firma zajmuj ca si
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