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S1 - Vloeibare zeep systeem

Tork Oil and Grease Liquid Soap

Artikel 420401

Systeem S1 - Vloeibare zeep
systeem

Zeepgeur Perfume free

Volume 1 l

Aantal
doseringen

1000

Tork Olie en Vet Vloeibare Zeep verwijdert vuil, olie en vet, en is
ontwikkeld met een vetoplossend ingrediënt dat zeer effectief maar
toch zacht voor de huid is. De zeep bevat geen parfum of
kleurstoffen en vermindert zo allergische reacties. Geschikt voor de
Tork Vloeibare en Sprayzeep Dispensers, die eenvoudig in gebruik
zijn en aan alle gebruikers goede handhygiëne bieden.

Extra sterk: de formule verwijdert vet en
hydrateert de handen

Gecertificeerd door de Nordic Swan, het
officiële ecolabel van Scandinavië
Snel en eenvoudig te vullen, zoals
bewezen door de certificering voor
eenvoudig gebruik van het Zweedse
Reumafonds (SRA)

De afgesloten fles met doseerpomp voor
eenmalig gebruik garandeert een goede
hygiëne en vermindert het risico op
kruisbesmetting

De fles wordt samengedrukt naarmate de
inhoud wordt gebruikt, waardoor afval
wordt verminderd



Kies een dispenser

252040 560108 560100

Alternatieve producten

420601 420501 420701

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

S1 - Vloeibare zeep systeem

Verzendgegevens
Consumentenverpakking Colli (trp) Pallet

EAN 7322540394061 7322540394078 7322540424140

Aantal 1 6 480

Consumentenverpakkingen - 6 480

Hoogte 240 mm 260 mm 1450 mm

Breedte 92 mm 196 mm 800 mm

Lengte 92 mm 290 mm 1200 mm

Inhoud (ml) 2 dm3 14.8 dm3 1.2 m3

Nettogewicht 1032 g 6.2 kg 495.36 kg

Totaalgewicht 1078 g 6.7 kg 536.96 kg

Verpakkingsmateriaal Plastic bottle Carton -
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