
S4 - system mydeł w pianie

Tork dozownik do mydła w pianie z sensoremTork dozownik do mydła w pianie z sensoremTork dozownik do mydła w pianie z sensoremTork dozownik do mydła w pianie z sensorem
Intuition™

Artykuł 460009

Materiał Metal/Plastik

System S4 - system mydeł w
pianie

Wysokoś 278 mm

Szerokoś 116 mm

Gł bokoś 130 mm

Kolor Nierdzewna

Nowoczesne wzornictwo, gładka powierzchnia i harmonijne linie,
które idealnie komponuj  si  z każd  łazienk . Stwórz doskonałe
wrażenie i zadbaj o nieskazitelny wizerunek swojego lokalu.
Wykonany ze stylowej stali nierdzewnej i pokryty warstw
zabezpieczaj c  przed zostawianiem odcisków palców – elegancki
i zawsze czysty.

Nowoczesny, praktyczny wygl d, który
zapada w pami
Łatwa do utrzymania w czystości stal
nierdzewna z powłok  chroni c  przed
odciskami palców zapewnia elegancki
wygl d
Wrażenie nowoczesności dzi ki aktywacji
sensorem

Bezdotykowa obsługa  i sprawdzony,
przyjazny dla użytkownika
design zapewniaj  wysoki poziom higieny
dłoni wszystkim osobom odwiedzaj cym
Twoje łazienki
Jeśli dozownik zamontowany jest tuż nad
podłog , zaleca si  korzystanie z osłony
przeciw kapaniu w celu zminimalizowania
śladów na podłożu.
Łatwoś  obsługi dla personelu
sprz taj cego skraca czas wymiany
wkładu
Dioda LED informuje o potrzebie wymiany
wkładu
Dozownik wymaga czterech (4) baterii
alkalicznych typu C (LR14) wysokiej
jakości. Baterie alkaliczne powinny by
przeznaczone do urz dzeń/zabawek
/silników o dużym poborze mocy.

www.tork.pl



Sprawdź dat  ważności baterii i zawsze
wymieniaj wszystkie cztery (4) baterie
jednocześnie.
Jeśli dozownik b dzie pusty przez ponad
tydzień, wyjmij baterie, aby unikn
zużywania baterii przez diod  LED.
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Wybierz wkład dopasowany do TwoichWybierz wkład dopasowany do TwoichWybierz wkład dopasowany do TwoichWybierz wkład dopasowany do Twoich
potrzeb

Tork preparat w pianie do
higienicznej dezynfekcji r khigienicznej dezynfekcji r khigienicznej dezynfekcji r khigienicznej dezynfekcji r k
(środek biobójczy)(środek biobójczy)(środek biobójczy)(środek biobójczy)

520101

Tork luksusowe mydło w pianieTork luksusowe mydło w pianieTork luksusowe mydło w pianieTork luksusowe mydło w pianie
(produkt kosmetyczny) 520901

Tork ekstra delikatne mydło wTork ekstra delikatne mydło wTork ekstra delikatne mydło wTork ekstra delikatne mydło w
pianie (produkt kosmetyczny) 520701

Alternatywne produkty

561508 561500 560008

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 7322540782318 7322540782318 7322540798852

Sztuki 1 1 280

Opakowania
pojedyncze

- 1 280

WysokośWysokośWysokośWysokoś 302 mm 134 mm 2026 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 134 mm 148 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 148 mm 302 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 6 dm3 6 dm3 1.7 m3

Waga netto 937 g 0.9 kg 262.4 kg

Waga brutto 1149 g 1.1 kg 321.7 kg

Rodzaj opakowania Karton Karton -
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