
T9 - SmartOne Mini System

Tork SmartOne® Mini toaletní papír

Produkt 472193

Systém T9

Délka role 111.6 m

Šířka role 13.4 cm

Prům r role 14.9 cm

Po et útržků 620

Délka útržku 18 cm

Vnitřní prům r dutinky 4.4 cm

Vrstva 2

Potisk Ano

Po et útržků 620

Barva Bílá

Tork SmartOne mini toaletní papír v roli je jedine ný systém, který
nabízí pokaždé jeden hygienický útržek a v porovnání s tradi ními
zásobníky na jumbo role snižuje spotřebu až o 40 %. Každá role
tak vysta í pro více návšt vníků. Tork SmartOne mini role
s vysokou kapacitou jsou vhodné do náro ných podmínek toalet
a umýváren bez ohledu na jejich návšt vnost. Sta í si zvolit vhodný
Tork SmartOne mini zásobník.

Tork Easy Handling® plastový sá ek – pro
snadn jší přenášení, otevírání a likvidaci
balení

Rychlé rozložení a nižší spotřeba
minimalizují riziko ucpání odpadního
potrubí

SmartCore® – pro rychlé a snadné
vyjímání dutinky při doplňování
Vysoká kapacita: snižuje nároky na údržbu
a riziko toho, že ru níky dojdou
Jemný hygienický papír s vysokou b lostí
pro trvalý dojem

www.tork.cz



Kompatibilní produkty

Tork SmartOne® Mini zásobník
na toaletní papír bílý 681000

Tork SmartOne® Mini zásobník
na toaletní papír ernýna toaletní papír ernýna toaletní papír ernýna toaletní papír erný 681008

Tork SmartOne® Twin Mini
zásobník na toaletní papír v roli,

ernýernýernýerný
682008

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 7322540656282 7322540656299 7322540678185

KusůKusůKusůKusů 1 12 576

Spotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotky - 12 576

Výška 134 mm 268 mm 2294 mm

ŠířkaŠířkaŠířkaŠířka 149 mm 298 mm 800 mm

Délka 149 mm 447 mm 1200 mm

Objem 2.98 dm3 35.7 dm3 1.71 m3

istá hmotnostistá hmotnostistá hmotnostistá hmotnost 493.5 g 5.9 kg 284.25 kg

Hrubá hmotnost 502.4 g 6.1 kg 293.09 kg

Obalový materiál none Plastic -
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www.tork.czEssity is a leading global hygiene and
health company


