
H1 - System r czników do r k
w roli

Tork Matic® dozownik do r cznika w roli zTork Matic® dozownik do r cznika w roli zTork Matic® dozownik do r cznika w roli zTork Matic® dozownik do r cznika w roli z
sensorem Intuition™, czarny

Artykuł 551108

Materiał Plastik

System H1 - System r czników
do r k w roli

Wysokoś 368 mm

Szerokoś 331 mm

Gł bokoś 206 mm

Kolor Czarny

Tork Matic® dozownik do r cznika w roli z sensorem Intuition™ z
linii Elevation zapewnia gościom wyj tkowe, bezdotykowe
osuszanie r k. Dozowniki Tork Elevation wyróżniaj  si
praktycznym i nowoczesnym wygl dem, który zapada w pami
gości.

Higieniczny – ponieważ goście dotykaj
tylko r cznika, którego używaj
Regulowana długoś  r cznika pozwala
kontrolowa  zużycie. Wybierz rozmiar
r cznika idealny dla Twojej firmy
Niezawodne działanie i intuicyjna obsługa
zapewniaj  bezproblemow  eksploatacj
Dozowanie pojedynczych odcinków:
Mniejsze zużycie
Dozownik wymaga trzech (3) baterii
alkalicznych typu C (LR20) wysokiej
jakości. Baterie alkaliczne powinny by
przeznaczone do urz dzeń/zabawek
/silników o dużym poborze mocy.
Sprawdź dat  ważności baterii i zawsze
wymieniaj wszystkie trzy (3) baterie
jednocześnie.
Jeśli dozownik b dzie pusty przez ponad
tydzień, wyjmij baterie, aby unikn
zużywania baterii przez diod  LED.

www.tork.pl



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

Tork Matic® mi kki r cznik w roliTork Matic® mi kki r cznik w roliTork Matic® mi kki r cznik w roliTork Matic® mi kki r cznik w roli
Advanced 290067

Tork Matic® ekstra długi r cznikTork Matic® ekstra długi r cznikTork Matic® ekstra długi r cznikTork Matic® ekstra długi r cznik
w roli 120059

Tork Matic® niebieski r cznik wTork Matic® niebieski r cznik wTork Matic® niebieski r cznik wTork Matic® niebieski r cznik w
roli Advanced 290068

Alternatywne produkty

460001 551100 460004

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 7322540348996 7322540348996 7322540838183

Sztuki 1 1 45

Opakowania
pojedyncze

- 1 45

WysokośWysokośWysokośWysokoś 400 mm 400 mm 2150 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 250 mm 250 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 390 mm 390 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 39 dm3 39 dm3 1.8 m3

Waga netto 3590 g 3.6 kg 161.6 kg

Waga brutto 3590 g 4.5 kg 203.7 kg

Rodzaj opakowania Karton Karton -
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