S4 - system mydeł w pianie

Tork dozownik do mydła w pianie z sensorem
Intuition™

Dozownik Tork z sensorem Intuition™ do mydła w pianiez linii
Elevation pozwala wywrzeć dobre wrażenie na gościach.
Współpracuje z szeroką gamą produktów Tork do pielęgnacji skóry.
Bezdotykowe dozowanie zapewnia wysoki poziom higieny dla
wszystkich użytkowników. Dozowniki Elevation wyróżniają się
praktycznym i nowoczesnym wyglądem, który zapada w pamięć
gości.

Artykuł

561600

Materiał

Plastik

System

S4 - system mydeł w
pianie

Wysokość

278 mm

Szerokość

112 mm

Głębokość

128 mm

Kolor

Biały

Łatwa eksploatacja dzięki led-owemu
wskaźnikowi zużycia, który informuje o
potrzebie wymiany wkładu
Potwierdzona łatwość utrzymania w
czystości i wymiany wkładów gwarantuje
oszczędność czasu
Dozownik wymaga czterech (4) baterii
alkalicznych typu C (LR14) wysokiej
jakości. Baterie alkaliczne powinny być
przeznaczone do urządzeń/zabawek
/silników o dużym poborze mocy.
Sprawdź datę ważności baterii i zawsze
wymieniaj wszystkie cztery (4) baterie
jednocześnie.

www.tork.pl

Jeśli dozownik będzie pusty przez ponad
tydzień, wyjmij baterie, aby uniknąć
zużywania baterii przez diodę LED.

S4 - system mydeł w pianie

Informacje o opakowaniu
Opakowanie
pojedyncze

Opakowanie
transportowe

Paleta

EAN

7322540587012

7322540586800

7322540613353

Sztuki

1

6

180

Opakowania
pojedyncze

-

6

180

Wysokość

294 mm

315 mm

1725 mm

Szerokość

140 mm

440 mm

800 mm

Długość

160 mm

335 mm

1200 mm

Objętość

6.6 dm3

46.4 dm3

1.4 m3

Waga netto

690 g

4.1 kg

124.2 kg

Waga brutto

898 g

5.8 kg

174.2 kg

Rodzaj opakowania

Karton

Karton

-

Wybierz wkład dopasowany do Twoich
potrzeb
Tork ekstra delikatne mydło w
pianie (produkt kosmetyczny)

520701

Tork luksusowe mydło w pianie
(produkt kosmetyczny)

520901

Tork piana do higienicznej
dezynfekcji rąk (środek
biobójczy)

520101

Alternatywne produkty

561508

561000

460009

Certyﬁkaty 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

Essity to globalna ﬁrma zajmująca się
higieną i zdrowiem

www.tork.pl

