
 

Vendégei kényelméhez biztosítsa az Advanced Tork PeakServe® kéztörlőt. Kiválóan alkalmas
kéztörlésre. Elegáns szürke dombornyomásos levélminta díszíti. Tork PeakServe®: a Tork legújabb
innovációja nagy forgalmú mosdóhelyiségekbe ajánlott, ahol a személyzetnek korlátozott takarítási idő
áll a rendelkezésére, és fontos a mosdólátogatók gyors kiszolgálása. Kompatibilis a Tork PeakServe
adagolóval; a rendkívül nagy kapacitású rendszerbe több mint 2100 kéztörlő tölthető, amelyek
gyorsan, a forgalom feltartása nélkül adagolhatók. A tömörített csomagok gyorsan és bármikor
feltölthetők, valamint könnyedén tárolhatók és szállíthatók, így a személyzet a takarításra
koncentrálhat.
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Tork PeakServe® folyamatos adagolású
kéztörlőpapírkéztörlőpapírkéztörlőpapírkéztörlőpapír

Laponkénti adagolással a kevesebb fogyasztás és a higiénia javítása érdekében•

Legerősebb, legjobb nedvszívó képességű törlőpapírunk a QuickDry™, amellyel
hatékonyan, kevesebb hulladék képződése mellett lehet kezet törölni

•

Mutatós Tork levélminta: tudja, hogyan kell jó benyomást tenni•

Tömörített csomagolású kéztörlők a kapacitás növelése és a karbantartási idő csökkentése
érdekében

•

A kéztörlők adagolása két csomag közötti váltás során is folyamatos és zökkenőmentes, így
a vendégek gyorsabban, várakozás nélkül használhatják a mosdókat

•
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Termékadatok Rendszer
H5

Réteg
1

Nyomtatás
Yes

Hajtogatott hossz
8 cm

Hajtogatott szélesség
20.1 cm

Dombornyomás
Yes

Kihajtott lap hossza
22.5 cm

Kihajtott lap szélessége
20.1 cm

Szín
Fehér

552558
Tork PeakServe® Mini
folyamatos adagolású
kéztörlőpapír-
adagoló, fekete

552550
Tork PeakServe® Mini
folyamatos adagolású
kéztörlőpapír-
adagoló, fehér

552500
Tork PeakServe®
folyamatos adagolású
kéztörlőpapír adagoló

  Fogyasztói egység Szállítói egység Raklap

EAN-kód 7322540885576 7322540885583 7322540885569

Csomagolóanyag Banderole Plastic

Darab 270 3240 145800

Bruttó tömeg 506.4 g 6.1 kg 275.9 kg

Magasság 100 mm 201 mm 1155 mm

Hossz 84 mm 400 mm 1200 mm

Szélesség 201 mm 252 mm 800 mm

Nettó tömeg 496.2 g 6 kg 267.92 kg

Mennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalom 1.69 dm3 20.26 dm3 0.91 m3
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Tork PeakServe® folyamatos adagolású
kéztörlőpapírkéztörlőpapírkéztörlőpapírkéztörlőpapír

Terméktanúsítványok

Kompatibilis termékek

Szállítási adatok

Essity Hungary Kft.Professional Hygiene | H-1021 Budapest | Budakeszi út 51.

Tel: +36 1 392 2115 +36 1 392 2122


