
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

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

Dozowniki Tork na mydło w płynie i środki dezynfekuj ce s
odpowiednie dla wszystkich rodzajów łazienek i można stosowa
w nich szerok  gam  produktów do piel gnacji skóry Tork
w zabezpieczonych butelkach. Dozowniki Elevation wyróżniaj  si
praktycznym i nowoczesnym wygl dem, który zapada w pami
gości. System zapewnia szybk  i łatw  wymian  wkładów,
potwierdzon  certyfikatem łatwego użytkowania wydanym przez
Szwedzkie Stowarzyszenie ds. Reumatyzmu.

Łatwoś  obsługi z korzyści  dla dzieci i
osób starszych

Potwierdzony certyfikatami intuicyjny
system czyszczenia i wymiany wkładów
gwarantuje oszcz dnoś  czasu

www.tork.pl



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

Tork mydło w sprayu (produktTork mydło w sprayu (produktTork mydło w sprayu (produktTork mydło w sprayu (produkt
kosmetyczny) 620501

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

Tork mydło w płynie do włosów iTork mydło w płynie do włosów iTork mydło w płynie do włosów iTork mydło w płynie do włosów i
ciałaciałaciałaciała 420601

Alternatywne produkty

560000 560100 560108

Certyfikaty produktuCertyfikaty produktuCertyfikaty produktuCertyfikaty produktu

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 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 122.1 kg

Waga brutto 519 g 6.7 kg 180.5 kg

Rodzaj opakowania Karton Karton -

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

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
higien  i zdrowiemhigien  i zdrowiemhigien  i zdrowiemhigien  i zdrowiem


