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A1 - Luchtverfrisser systeem

Tork Mixed Pack Air Freshener Spray

Artikel 236056

Systeem A1 - Luchtverfrisser
systeem

Hoge kwaliteit geuren die samengesteld zijn om ongewenste
geuren effectief en efficiënt te bestrijden. Elke vulling is goed om
ruimten van 170 m2 te verfrissen. Elke spray bevat
geconcentreerde aromatische olie en een door ons ontwikkelde
geurneutraliserende stof die vervelende geuren neutraliseert en zo
langdurig voor een frisse lucht zorgt.Geur:Ontwikkeld door
vooraanstaande Europese parfumeurs in navolging van Europees
onderzoek naar geurvoorkeuren. Beschikbaar in drie verschillende
geuren, Floral, Citrus en Fruit.Waar te gebruiken:Alle hygiënische
ruimten zoals sanitaire ruimten, enz.

Verwijdert vervelende luchtjes

Fris: 24 uur per dag

Diverse geuren in 1 pakket

Zelf in te stellen qua verbruik



Kies een dispenser

972000 562000 256055

Alternatieve producten

236052 236050 236051

Contact

SCA Hygiene Products Belgium NV/SA
Culliganlaan 1D
1831 DIEGEM    
België

Tel no:    02/766 05 30
Fax:        00800 9574 2540
E-mail:    info@tork.be

 

Het merk Tork omvat een volledig assortiment producten
en diensten op het gebied van hygiëne en reiniging voor
de horecasector, de gezondheidssector alsook voor
voedingsindustrie, kantoren, scholen en de industriële
sector. Tot de producten behoren dispensers, papieren
handdoeken, toiletpapier, zeep, servetten, industriële
poetsrollen en keukenpapier. Door ervaring op het gebied
van hygiëne, functioneel design en duurzaamheid is Tork
marktleider in Europa geworden. Tork is een wereldwijd
merk van SCA en een betrokken partner voor klanten in
meer dan 80 landen. Voor meer informatie over SCA
bezoekt u www.sca.com

A1 - Luchtverfrisser systeem

Verzendgegevens
Consumentenverpakking Colli (trp) Pallet

EAN 7322540233568 7322540030402 7322540036190

Aantal 1 12 2880

Consumentenverpakkingen - 12 2880

Hoogte 120 mm 137 mm 1246 mm

Breedte 45 mm 190 mm 800 mm

Lengte 45 mm 146 mm 1200 mm

Inhoud (ml) 0.2 dm3 3.8 dm3 0.9 m3

Nettogewicht 67 g 0.8 kg 192.96 kg

Totaalgewicht 102 g 1.3 kg 317.76 kg

Verpakkingsmateriaal - Carton -
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