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Tork Matic® ekstra mi kki r cznik w roliTork Matic® ekstra mi kki r cznik w roliTork Matic® ekstra mi kki r cznik w roliTork Matic® ekstra mi kki r cznik w roli

Artykuł 120016

Długoś  rolki 120 m

System H1 - System
r czników do r k
w roli

Szerokoś  rolki 21 cm

Średnica rolki 19 cm

Wewn trzna
średnica gilzy

3.8 cm

Warstwy 2

Nadruk Nie

Kolor Biały

Tork Matic® Ekstra miekki r cznik w roli  pozwala doskonale
zadba  o wizerunek łazienki: jest mi kki i ozdobiony wytłaczanym
dekorem w kształcie niebieskiego listka. Szybko i dokładnie
osusza dłonie dzi ki technologii QuickDry™. Rolki pasuj  do
dozownika do r czników w roli Tork Matic®, stworzonego z myśl
o łatwej konserwacji w łazienkach o dużym nat żeniu ruchu.
Oszcz dza czas i ogranicza zużycie dzi ki dozowaniu odcinek po
odcinku.

QuickDry™ – nasz najbardziej wytrzymały i
chłonny papier zapewnia skuteczne
suszenie i mniej odpadów

Mi kki papier jest wyj tkowo łagodny dla
dłoni – idealny do cz stego użytku
Tłoczony dekor pozwala wywrze  dobre
wrażenie

www.tork.pl



Wybierz dozownik

551108 551100 551000

Alternatywne produkty

290068 290067 120059

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 7322540832563 7322540832570 7322540832587

Sztuki 1 6 168

Opakowania
pojedyncze

- 6 168

WysokośWysokośWysokośWysokoś 210 mm 247 mm 1879 mm

SzerokośSzerokośSzerokośSzerokoś 190 mm 288 mm 800 mm

DługośDługośDługośDługoś 190 mm 588 mm 1200 mm

Obj tośObj tośObj tośObj toś 7.6 dm3 41.8 dm3 1.2 m3

Waga netto 1033 g 6.2 kg 173.6 kg

Waga brutto 1070 g 7.1 kg 197.9 kg

Rodzaj opakowania Banderola Karton -
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