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M1 - Centerfeed systeem klein

Tork Mini Centrefeed Dispenser
(Zwart)

Artikel 558008

Systeem M1 - Centerfeed systeem
klein

Hoogte 321 mm

Breedte 174 mm

Diepte 165 mm

Kleur Zwart

Tork® Mini Centerfeed Dispenser uit de Elevation-lijn is een
compacte, veelzijdige oplossing voor een professionele omgeving
waar zowel handen als oppervlakken worden schoongemaakt.
Neem oppervlakken snel af dankzij de onbelemmerde uitgave,
waardoor u zoveel papier kunt nemen als u nodig hebt. Elevation-
dispensers hebben een functioneel en modern ontwerp.

Te bedienen met één hand en dus
eenvoudig in gebruik

Verminderd risico op kruisbesmetting
omdat gebruikers alleen de vellen
aanraken die zij gebruiken

Verbeterde algemene hygiëne door
eenvoudige reiniging

Veelzijdig slotsysteem om misbruik tegen
te gaan.



Kies een vulling die bij u past

Tork Basic Paper 1 Ply 120123

Tork Wiping Paper 100130

Tork Wiping Paper Plus 101221

Alternatieve producten

558000 659008 653008

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
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Verzendgegevens
Consumentenverpakking Colli (trp) Pallet

EAN 7322540349351 7322540349351 7322540379587

Aantal 1 1 120

Consumentenverpakkingen - 1 120

Hoogte 339 mm 339 mm 1845 mm

Breedte 175 mm 175 mm 800 mm

Lengte 182 mm 182 mm 1200 mm

Inhoud (ml) 10.8 dm3 10.8 dm3 1.3 m3

Nettogewicht 737 g 0.7 kg 88.44 kg

Totaalgewicht 952 g 1 kg 114.24 kg

Verpakkingsmateriaal Corrugated board Corrugated board -
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