
S2 - Systém tekutého mýdla malý

Tork isti  WC sedátekTork isti  WC sedátekTork isti  WC sedátekTork isti  WC sedátek

Produkt 420302

Vzhled Průhledné

Systém S2 - Systém tekutého
mýdla malý

Vůn  mýdla Vůn  alkoholu

Objem 475 ml

no_of_doses ≈475

Barva Průhledné

Tork isti  WC sedátek dodává návšt vníkům mimořádný pocit
istoty. Výsledkem použití jedné dávky isti e WC sedátek na

kousku toaletního papíru je hygieni t jší WC sedátko. Vhodný do
Tork Mini zásobníků na tekuté mýdlo, které se snadno používají a
nabízejí všem uživatelům dokonalou hygienu rukou.

Extra hygiena pro WC sedátko

Komfort: snadno se používá, nezanechává
zbytky a pomáhá neutralizovat zápach.

Rychlé a snadné doplňování, doložené
certifikátem snadného používání
easy-to-use Švédské revmatologické
asociace

Hermeticky uzavřená láhev s jednorázovou
intergrovanou pumpi kou zajišťuje
důkladnou hygienu a snižuje riziko křížové
kontaminace

Láhev se při odebírání obsahu zplošťuje,
což snižuje objem odpadu

www.tork.cz



Vyberte si zásobník

561000 561008

Alternativní produkty

420202 420502 420652

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 7322540390865 7322540390872 7322540424133

KusůKusůKusůKusů 1 8 768

Spotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotky - 8 768

Výška 164 mm 184 mm 1622 mm

ŠířkaŠířkaŠířkaŠířka 92 mm 196 mm 800 mm

Délka 92 mm 392 mm 1200 mm

Objem 1.4 dm3 14.1 dm3 1.4 m3

istá hmotnostistá hmotnostistá hmotnostistá hmotnost 452 g 3.6 kg 347.3 kg

Hrubá hmotnost 485 g 4.1 kg 393.1 kg

Obalový materiál Igelitová taška Karton -
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Technical data

Složení

pH

Způsob použitíZpůsob použitíZpůsob použitíZpůsob použití

Doba skladovatelnosti

Pokyny k manipulaci

Soulad s předpisySoulad s předpisySoulad s předpisySoulad s předpisy

Registrace biocidůRegistrace biocidůRegistrace biocidůRegistrace biocidů

CertifikaceCertifikaceCertifikaceCertifikace

Bezpe nostní listBezpe nostní listBezpe nostní listBezpe nostní list

Version
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www.tork.czEssity is a leading global hygiene and
health company


