
T4 — tradycyjny system
toaletowy

Tork dozownik do papieru toaletowego z
automatyczn  zmian  rolekautomatyczn  zmian  rolekautomatyczn  zmian  rolekautomatyczn  zmian  rolek

Artykuł 557000

System T4

Materiał Plastik

Długoś 15.3 cm

Szerokoś 28.6 cm

Wysokoś 15.8 cm

Kolor Bezbarwny

Tork dozownik do papieru toaletowego w rolkach
konwencjonalnych z linii Elevation sprawdzi si  w łazienkach
o niskim nat żeniu ruchu. Dwie standardowe rolki papieru
oznaczaj  rzadsz  wymian . Dozowniki z linii Elevation wyróżniaj
si  praktycznym i nowoczesnym wygl dem, który zapada w pami
gości.

Unikalna funkcja odrywania odcinków
ułatwia użytkowanie i eliminuje ryzyko
pokaleczenia r k
Kompaktowa i niezajmuj ca dużo miejsca
konstrukcja, która pasuje do łazienek
o mniejszej powierzchni

Zamkni ty dozownik zabezpiecza rolki,
zwi kszaj c poziom higienywww.tork.pl



Kompatybilne produkty

Tork papier toaletowy do
dozownika z automatyczndozownika z automatyczndozownika z automatyczndozownika z automatyczn
zmian  rolek mi kki Premium – 3zmian  rolek mi kki Premium – 3zmian  rolek mi kki Premium – 3zmian  rolek mi kki Premium – 3
warstwy

110316

Tork papier toaletowy w rolce
konwencjonalnej, 2-warstwowy 110771

Tork papier toaletowy do
dozownika z automatyczndozownika z automatyczndozownika z automatyczndozownika z automatyczn
zmian  rolek Universal – 2zmian  rolek Universal – 2zmian  rolek Universal – 2zmian  rolek Universal – 2
warstwy

110789

Podobne produkty

472022 681000 554000

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 7322540354898 7322540354904 7322540376371

Sztuki 1 8 160

Opakowania
pojedyncze

- 8 160

WysokośWysokośWysokośWysokoś 167 mm 345 mm 1875 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 293 mm 344 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 166 mm 595 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 8.12 dm3 70.61 dm3 1.41 m3

Waga netto 552 g 4.4 kg 88.32 kg

Waga brutto 732 g 6.4 kg 128.14 kg

Rodzaj opakowania Carton Carton -
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