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Sistem

Strat 2

Imprimare No

Lungime pliat 16.4 cm

L ime pliat 16.2 cm

Imprimare în relief Yes

Lungime nepliat 32.8 cm

L ime nepliat 32.5 cm

Culoare Alb

erve elele de mas  Tork Lunch sunt ideale pentru localurile în
care se servesc mese u oare sau gust ri. Sunt furnizate într-o
gam  larg  de culori moderne i clasice, pentru a se asorta cu
decorul restaurantului dvs.

erve elul de mas  de m rime medie
pentru prânz îndepline te criteriile de
performan  i cost
Calitate ridicat  pentru reducerea costurilor
i performan e înalte

Cutia gata pentru raft Tork Easy
Handling® - pentru facilitarea deschiderii i
elimin rii ambalajului i pentru afi area mai
u oar  a produselor
Captiva i aten ia oaspe ilor dvs. prin
tip rituri personalizate - 75%
dintre utilizatorii de erve ele de mas
citesc mesajul

www.tork.ro



Produse compatibile

Tork huse de protec ie masTork huse de protec ie masTork huse de protec ie masTork huse de protec ie mas
albe, ce pot fi tersealbe, ce pot fi tersealbe, ce pot fi tersealbe, ce pot fi terse 474620

Tork buzunare pentru tacâmuri
Natural cu erve ele albeNatural cu erve ele albeNatural cu erve ele albeNatural cu erve ele albe 474637

Suport pentru pahare Tork alb 470246

Produse similare

478747 477577 477579

Certificate produsCertificate produsCertificate produsCertificate produs

Contact

Essity Hungary Kft.

Professional Hygiene

H-1021 Budapest

Budakeszi út 51.

 
Date transport

Unitate consumator Unitate transport

EAN 5010195400139 5010195457270

Buc iBuc iBuc iBuc i 200 2000

Unit i consumatorUnit i consumatorUnit i consumatorUnit i consumator - 10

În l imeÎn l imeÎn l imeÎn l ime 80 mm 346 mm

L imeL imeL imeL ime 328 mm 346 mm

Lungime 162 mm 420 mm

Volum 4.25 dm3 50.28 dm3

Greutate netGreutate netGreutate netGreutate net 669.4 g 6.7 kg

Greutate brutGreutate brutGreutate brutGreutate brut 674.9 g 7.3 kg

Material ambalare Plastic Carton

www.tork.roEssity is a leading global hygiene and
health company


