
W4 - Top pak system

Lavet  de cur are Tork pentru buc t rieLavet  de cur are Tork pentru buc t rieLavet  de cur are Tork pentru buc t rieLavet  de cur are Tork pentru buc t rie

Articol 473178
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Strat 1

Imprimare No

Lungime pliat 10.8 cm

L ime pliat 35.5 cm

Imprimare în relief No

Lungime nepliat 42.8 cm

L ime nepliat 35.5 cm

Culoare Alb

Laveta de cur are pentru buc t rie Tork este extrem de
absorbant  i foarte rezistent  chiar i ud , fiind astfel alternativa
ideal  pentru lavetele tradi ionale de buc t rie. Aceste lavete pot
fi utilizate cu dozatoarele de lavete împ turite Tork, acestea
protejând rezervele împotriva murd riei i oferind posibilitatea
distribuirii bucat  cu bucat , pentru reducerea consumului i a
risipei.

Durabil i rezistent pentru activit ile de
tergere dificile, în timp ce este blând cu

mâinile i fa a
Designul rezistent protejeaz  mâinile
împotriva c ldurii i a resturilor metalice
Cutia Tork Easy Handling® - pentru
facilitarea transportului, deschiderii i
elimin rii ambalajului

www.tork.ro



Produse compatibile

Dozator de lavete pliate Tork 654000

Dozator de lavete pliate Tork 654008

Produse similare

190578 530178 197478

Certificate produsCertificate produsCertificate produsCertificate produs

Contact

Essity Hungary Kft.

Professional Hygiene

H-1021 Budapest

Budakeszi út 51.

 
Date transport

Unitate consumator Unitate transport

EAN 7322540862720 7322540862737

Buc iBuc iBuc iBuc i 80 400

Unit i consumatorUnit i consumatorUnit i consumatorUnit i consumator - 5

În l imeÎn l imeÎn l imeÎn l ime 160 mm 175 mm

L imeL imeL imeL ime 356 mm 368 mm

Lungime 110 mm 558 mm

Volum 6.27 dm3 35.94 dm3

Greutate netGreutate netGreutate netGreutate net 911.6 g 4.6 kg

Greutate brutGreutate brutGreutate brutGreutate brut 921.9 g 5.2 kg

Material ambalare Plastic Carton
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www.tork.roEssity is a leading global hygiene and
health company


