
T6 — kompaktowy system
toaletowy

Tork podwójny dozownik do papieru toaletowego
w roli Mid-size

Artykuł 557508

System T6

Materiał Plastik

Długoś 14 cm

Szerokoś 18.4 cm

Wysokoś 34.4 cm

Kolor czarny

Podwójny dozownik Tork do papieru toaletowego Mid-size z linii
Elevation to idealne rozwi zanie dla łazienek o średnim i wysokim
nat żeniu ruchu, w których priorytetem jest satysfakcja
użytkowników. Dozownik zapewnia wysok  wydajnoś  oraz
dost pnoś  papieru (mieści nawet sześ  razy wi cej papieru niż
dwie standardowe rolki papieru toaletowego). Dozowniki z linii
Elevation wyróżniaj  si  praktycznym i nowoczesnym wygl dem,
który zapada w pami  gości.

Automatyczny przesuw rolki ułatwia
gościom dost p do nowej rolki
Kompaktowa i niezajmuj ca dużo miejsca
konstrukcja, która pasuje do łazienek
o mniejszej powierzchni

Łatwa wymiana wkładów: rzadsza
konserwacja

Duża pojemnoś  – rzadsze wymiany i
mniejsze ryzyko braku papieru.

Zamkni ty dozownik zabezpiecza rolki,
zwi kszaj c poziom higieny

www.tork.pl



Kompatybilne produkty

Tork Mid-size papier toaletowy, 1
warstwa 127540

Tork papier toaletowy Mid-Size
ekstra mi kki Premium – 3ekstra mi kki Premium – 3ekstra mi kki Premium – 3ekstra mi kki Premium – 3
warstwy

127510

Papier toaletowy w średnichPapier toaletowy w średnichPapier toaletowy w średnichPapier toaletowy w średnich
rolkach Advanced 127530

Podobne produkty

558040 558048 680000

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 7322540382129 7322540366747 7322540397833

Sztuki 1 4 120

Opakowania
pojedyncze

- 4 120

WysokośWysokośWysokośWysokoś 358 mm 373 mm 2015 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 191 mm 303 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 147 mm 391 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 10.05 dm3 44.19 dm3 1.33 m3

Waga netto 984 g 3.9 kg 118.08 kg

Waga brutto 1194.4 g 5.2 kg 155.58 kg

Rodzaj opakowania Carton Carton -
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