
T6 - Systém Mid-size toal. papíru

Tork Extra jemný Mid-Size toaletní papír – 3vrstvý

Produkt 127510

Systém T6

Délka role 70 m

Šířka role 9.9 cm

Prům r role 13.2 cm

Vnitřní prům r dutinky 3.5 cm

Vrstva 3

Potisk Ne

Ražba Ano

Barva Bílá

Zásobník na toaletní papír Tork Twin Mid-size je moderní a efektivní
systém, ideální pro toalety a umývárny s nízkou až střední
návšt vností, kde cílem je především spokojenost hostů. Nabízí
vysokou efektivitu a zaru uje, že toaletní papír je pro hosty vždy k
dispozici. Tork Mid-Size extra jemný toaletní papír v roli v kvalit
Premium se vyzna uje prvotřídním vzhledem, je mimořádn  jemný
na omak a zároveň funk ní.

Tork Easy Handling® box – pro snadn jší
přenášení, otevírání a likvidaci balení
Kompaktní role střední velikosti: Každá
odpovídá 4–5 b žným rolím toaletního
papíru

Luxusní; mimořádn  jemný hygienický
papír s vysokou b lostí pro trvalý dojem
Atraktivní dekorativní potisk: cílem je
vytvořit mimořádný dojemwww.tork.cz



Kompatibilní produkty

Tork Twin Mid-size zásobník na
toaletní papír v roli 557500

Tork Twin Mid-size zásobník na
toaletní papír v roli 557508

Podobné produkty

127530 127520 127540

Certifikáty produktůCertifikáty produktůCertifikáty produktůCertifikáty produktů

Kontakt

Essity Czech Republic s.r.o.
BU Professional Hygiene 
Sokolovská 94
186 00 Praha 8

eská republika 

Tel.: (+420) 221 706 111
Fax: (+420) 221 706 333

 
Dodací údaje

Spotřebitelská jednotka Přepravní jednotka Paleta

EAN 7322540475913 7322540475920 7322540723021

KusůKusůKusůKusů 1 27 810

Spotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotky - 27 810

Výška 99 mm 314 mm 1720 mm

ŠířkaŠířkaŠířkaŠířka 132 mm 403 mm 800 mm

Délka 132 mm 403 mm 1200 mm

Objem 1.72 dm3 51 dm3 1.53 m3

istá hmotnostistá hmotnostistá hmotnostistá hmotnost 322.2 g 8.7 kg 261.02 kg

Hrubá hmotnost 339.9 g 9.6 kg 287.73 kg

Obalový materiál Banderole Carton -
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www.tork.czEssity is a leading global hygiene and
health company


