
H1 - System r czników do r k
w roli

Tork Matic® dozownik do r czników w roli, białyTork Matic® dozownik do r czników w roli, białyTork Matic® dozownik do r czników w roli, białyTork Matic® dozownik do r czników w roli, biały

Artykuł 551000

Materiał Plastik

System H1 - System r czników
do r k w roli

Wysokoś 372 mm

Szerokoś 337 mm

Gł bokoś 203 mm

Kolor Biały

Tork Matic® dozownik do r czników w roli z linii Elevation
zapewnia łatw  konserwacj  w łazienkach o dużym nat żeniu
ruchu i redukuje zużycie dzi ki dozowaniu pojedynczych odcinków.
Dozowniki Tork Elevation wyróżniaj  si  praktycznym
i nowoczesnym wygl dem, który zapada w pami  gości.

Wysoka pojemnoś  zapewnia obsług
wi kszej liczby klientów przy pomocy
mniejszej liczby rolek

Łatwa eksploatacja dzi ki wskaźnikowi
zużycia LED, który informuje o potrzebie
wymiany wkładu
Bezproblemowe czyszczenie i intuicyjny
sposób wymiany wkładów gwarantuj
oszcz dnoś  czasu
Dozowanie pojedynczych odcinków:
Mniejsze zużycie

www.tork.pl



Wybierz wkład dopasowany do TwoichWybierz wkład dopasowany do TwoichWybierz wkład dopasowany do TwoichWybierz wkład dopasowany do Twoich
potrzeb

Tork Matic® mi kki r cznik w roliTork Matic® mi kki r cznik w roliTork Matic® mi kki r cznik w roliTork Matic® mi kki r cznik w roli
Advanced 290067

Tork Matic® niebieski r cznik wTork Matic® niebieski r cznik wTork Matic® niebieski r cznik wTork Matic® niebieski r cznik w
roli Advanced 290068

Tork Matic® ekstra długi r cznikTork Matic® ekstra długi r cznikTork Matic® ekstra długi r cznikTork Matic® ekstra długi r cznik
w roli 120059

Alternatywne produkty

551100 552200 552000

Certyfikaty produktuCertyfikaty produktuCertyfikaty produktuCertyfikaty produktu

Kontakt

Essity Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 435A

02-801 Warszawa, Polska

Tel.: +48 22 543 75 00
Faks: +48 22 543 75 01

 
Informacje o opakowaniu

Opakowanie
pojedyncze

Opakowanie
transportowe

Paleta

EAN 7322540348941 7322540348941 7322540586220

Sztuki 1 1 48

Opakowania
pojedyncze

- 1 48

WysokośWysokośWysokośWysokoś 417 mm 417 mm 1818 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 209 mm 209 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 340 mm 340 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 29.6 dm3 29.6 dm3 1.4 m3

Waga netto 3180 g 3.2 kg 152.6 kg

Waga brutto 3229 g 3.7 kg 176.9 kg

Rodzaj opakowania Folia plastikowa Karton -

H1 - System r czników do r k w roli
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