
T2 - Mini jumbo toilet systemT2 - Mini jumbo toilet systemT2 - Mini jumbo toilet systemT2 - Mini jumbo toilet system

Tork Mini Jumbo Συσκευή για χαρτί υγείας σε ρολόTork Mini Jumbo Συσκευή για χαρτί υγείας σε ρολόTork Mini Jumbo Συσκευή για χαρτί υγείας σε ρολόTork Mini Jumbo Συσκευή για χαρτί υγείας σε ρολό

Κωδικός 555000

Σύστημα T2 - Mini jumbo
toilet system

Χρώμα Λευκό

Υλικό Πλαστικό

Ύψος 27,5 cm

Πλάτος 34,5 cm

Βάθος 13,2 cm

H Tork Mini Jumbo Δοσομετρική Συσκευή Χαρτιού Υγείας σε Elevation
Design αποτελεί ιδανική λύση για τουαλέτες με μέτρια έως υψηλή
κίνηση όπου η αποδοτικότητα του χρόνου και το μειωμένο κόστος
είναι σημαντικά. Η υψηλή χωρητικότητα εξοικονομεί χρόνο
συντήρησης και εξασφαλίζει ότι το χαρτί είναι πάντα διαθέσιμο. Οι
δοσομετρικές συσκευές Tork Elevation διαθέτουν λειτουργικό και
μοντέρνο σχεδιασμό, που θα εντυπωσιάσει τους πελάτες σας.

Βασικά πλεονεκτήματα:Βασικά πλεονεκτήματα:Βασικά πλεονεκτήματα:Βασικά πλεονεκτήματα:
- Το έξυπνο στήριγμα μισοτελειωμένου ρολού
επιτρέπει την κατανάλωση όλου του ρολού για
ελαχιστοποίηση της σπατάλης
- Ο άψογος μηχανισμός με το φρένο
αποτρέπει την ελεύθερη κύλιση του ρολού,
μειώνοντας έτσι την κατανάλωση
- Το διαφανές πλαίσιο δείχνει πότε πρέπει να
γίνει αναπλήρωση



Στοιχεία αποστολήςΣτοιχεία αποστολήςΣτοιχεία αποστολήςΣτοιχεία αποστολής
Μονάδα καταναλωτή Μονάδα μεταφοράς Παλέτα

SCCSCCSCCSCC 7322540354843 7322540354843 7322540375145

ΤεμάχιαΤεμάχιαΤεμάχιαΤεμάχια 1 1 108

Μονάδες κατανάλωσηςΜονάδες κατανάλωσηςΜονάδες κατανάλωσηςΜονάδες κατανάλωσης - 1 108

ΎψοςΎψοςΎψοςΎψος 284 mm 284 mm 1854 mm

ΠλάτοςΠλάτοςΠλάτοςΠλάτος 352 mm 139 mm 800 mm

ΜήκοςΜήκοςΜήκοςΜήκος 139 mm 352 mm 1200 mm

ΌγκοςΌγκοςΌγκοςΌγκος 13,9 dm3 13,9 dm3 1,5 m3

Καθαρό βάροςΚαθαρό βάροςΚαθαρό βάροςΚαθαρό βάρος 938 g 0,9 kg 101,3 kg

Μεικτό βάροςΜεικτό βάροςΜεικτό βάροςΜεικτό βάρος 1136 g 1,1 kg 122,7 kg

ΥλικόΥλικόΥλικόΥλικό Carton Carton -

Επιλέξτε ένα ανταλλακτικόΕπιλέξτε ένα ανταλλακτικόΕπιλέξτε ένα ανταλλακτικόΕπιλέξτε ένα ανταλλακτικό

110255110255110255110255 110254110254110254110254 120161120161120161120161

Alternate ProductsAlternate ProductsAlternate ProductsAlternate Products

472019472019472019472019 558048558048558048558048 680000680000680000680000

Πιστοποιητικά προϊόντων:Πιστοποιητικά προϊόντων:Πιστοποιητικά προϊόντων:Πιστοποιητικά προϊόντων:

www.tork.grwww.tork.grwww.tork.grwww.tork.grH Εssity είναι μία πολευεθνική εταιρία με κυρίαρχηH Εssity είναι μία πολευεθνική εταιρία με κυρίαρχηH Εssity είναι μία πολευεθνική εταιρία με κυρίαρχηH Εssity είναι μία πολευεθνική εταιρία με κυρίαρχη
θέση παγκόσμια σε προϊόντα υγείας καιθέση παγκόσμια σε προϊόντα υγείας καιθέση παγκόσμια σε προϊόντα υγείας καιθέση παγκόσμια σε προϊόντα υγείας και
προσωπικής υγιεινήςπροσωπικής υγιεινήςπροσωπικής υγιεινήςπροσωπικής υγιεινής


