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T2 - Mini jumbo toilet systeem

Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
(Wit)

Artikel 555500

Systeem T2 - Mini jumbo toilet
systeem

Hoogte 256 mm

Breedte 432 mm

Diepte 146 mm

Kleur Wit

De Tork Twin Mini Jumbo Toiletpapier Dispenser uit de Elevation-lijn
is de ideale keuze voor drukbezochte sanitaire ruimten waar de
ervaring van de gasten net zo belangrijk is als hoge efficiëntie en
lage gebruikskosten. Door middel van twee rollen met hoge
capaciteit zorgt de dispenser ervoor dat er altijd papier
beschikbaar is. Tork Elevation-dispensers hebben een functioneel,
modern ontwerp dat een blijvende indruk maakt op uw gasten.

Beide rollen kunnen tot het uiteinde
worden gebruikt om afval tot een minimum
te beperken

De optimale rolremming zorgt ervoor dat
de rollen niet los ronddraaien en
verminderen zo het verbruik

Het doorzichtige venster geeft aan
wanneer het tijd is voor navullen



Kies een vulling die bij u past

Tork Soft Mini Jumbo Toilet
Roll Premium 110253

Tork Extra Soft Mini Jumbo
Toilet Roll Premium - 3 Ply 110255

Tork Mini Jumbo Toilet Roll
Advanced 120280

Alternatieve producten

555000 681008 680008

ProductcertificatenProductcertificatenProductcertificatenProductcertificaten

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

T2 - Mini jumbo toilet systeem

Verzendgegevens
Consumentenverpakking Colli (trp) Pallet

EAN 7322540584530 7322540584530 7322540603972

Aantal 1 1 84

Consumentenverpakkingen - 1 84

Hoogte 448 mm 152 mm 1974 mm

Breedte 152 mm 448 mm 800 mm

Lengte 254 mm 254 mm 1200 mm

Inhoud (ml) 17.3 dm3 17.3 dm3 1.5 m3

Nettogewicht 1542 g 1.5 kg 129.53 kg

Totaalgewicht 1886 g 1.9 kg 158.42 kg

Verpakkingsmateriaal - Carton -
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