
H3 - System r czników Singlefold
w składce C oraz ZZ

Tork Singlefold mi kki r cznik w składce ZZTork Singlefold mi kki r cznik w składce ZZTork Singlefold mi kki r cznik w składce ZZTork Singlefold mi kki r cznik w składce ZZ

Artykuł 290163

Długoś  po
rozwini ciu

23 cm

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

Szerokoś  po
rozwini ciu

24.8 cm

Długoś  po
złożeniu

11.5 cm

Szerokoś  po
złożeniu

24.8 cm

Warstwy 2

Nadruk Nie

Tłoczenie Tak

Kolor Biały

Zadbaj o suszenie r k, wybieraj c wysokiej jakości r cznik
w składce ZZ Tork Advanced. Doskonały wybór, gdy liczy si  cena
i wydajnoś . R czniki pasuj  do Tork dozownika do r czników
Singlefold (w składce ZZ), który sprawdzi si  w wymagaj cych
warunkach. Dozowanie po jednym odcinku pomaga kontrolowa
zużycie i zachowa  wysoki poziom higieny.

Nowe, atrakcyjne logo Tork i dekor listka
sprawiaj , że r czniki do r k Tork
Singlefold (w składce ZZ) s  bardziej
mi kkie i delikatne, dzi ki czemu
zapewniaj  jeszcze bardziej komfortowe
osuszanie r k
Tork Advanced to optymalny wybór, gdy
wydajnoś  i koszt s  równie ważne
Dozowanie po jednym r czniku zwi ksza
kontrol
Personel sprz taj cy z łatwości  wybierze
właściwy wkład z szerokiego asortymentu
r czników do r k Tork Singlefold
(w składce ZZ)
Tork Easy Handling™ – zapewnia łatwe
przenoszenie, otwieranie i utylizacj
opakowania

www.tork.pl



Wybierz dozownik

553000 553108 553100

Alternatywne produkty

290158 290179 100278

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 7322540542653 7322540542660 7322540549270

Sztuki 250 3750 105000

Opakowania
pojedyncze

- 15 420

WysokośWysokośWysokośWysokoś 130 mm 262 mm 1984 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 115 mm 406 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 248 mm 596 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 3.7 dm3 63.4 dm3 1.8 m3

Waga netto 570 g 8.6 kg 239.6 kg

Waga brutto 578 g 9.3 kg 260.4 kg

Rodzaj opakowania Banderola Karton -

H3 - System r czników Singlefold w składce C oraz ZZ
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