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S34

Tork Foam Soap Dispenser Blue
(Blauw)

Artikel 470210

Systeem S34

Hoogte 240 mm

Breedte 130 mm

Diepte 125 mm

Kleur Blauw

De schuimzeepdispenser uit de Wave-lijn past in alle sanitaire
ruimten en kan worden gebruikt met verschillende soorten
huidverzorgingsproducten van Tork in afgesloten vullingen. Hij is
gebruiksvriendelijk en biedt goede handhygiëne voor alle
gebruikers. De Wave-dispensers van Tork leveren superieure
duurzaamheid en stevigheid. De doorzichtige kap maakt het
eenvoudig om te zien wanneer er bijgevuld of onderhoud gepleegd
moet worden.

Robuust ontwerp voor veeleisende
omgevingen

Bewezen eenvoud in gebruik, speciaal
voor kinderen en ouderen

Extra hoge capaciteit met wel 2.000
doseringen, dus zeer onderhoudsarm



Kies een vulling die bij u past

Tork Foam Soap 800ml 470022

Alternatieve producten

561608 561500 561000

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

S34

Verzendgegevens
Consumentenverpakking Colli (trp) Pallet

EAN 8710499969581 8710499214544 7322540634679

Aantal 1 10 280

Consumentenverpakkingen - 10 280

Hoogte 263 mm 280 mm 2110 mm

Breedte 125 mm 295 mm 800 mm

Lengte 140 mm 650 mm 1200 mm

Inhoud (ml) 4.6 dm3 53.7 dm3 1.5 m3

Nettogewicht 358 g 3.6 kg 100.24 kg

Totaalgewicht 474 g 5.2 kg 146.16 kg

Verpakkingsmateriaal Carton Carton -
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