
 

Tegye még hatékonyabbá vállalkozását! A Tork Xpressnap Fit® adagoló kitűnő választás az olyan kis
étteremláncok és önálló éttermek számára, ahol a szalvétákat az asztalokra vagy a pultra helyezik. Eddigi
legkompaktabb Xpressnap rendszerünk egyesével történő szalvétaadagolást tesz lehetővé, és hasonlóan
takarékos a hulladékképződést és a szalvétafogyasztást illetően. A Tork Xpressnap Fit® nemcsak több
vendég kiszolgálására alkalmas két utántöltés között – a Fast fold és a Counterfold rendszerekkel
összehasonlítva –, hanem a tárolóhelyigényt is csökkenti, és több mint 50%-kal mérsékeli a használat nélkül
eldobott szalvéták számát.
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Tork Xpressnap Fit® asztali
szalvétaadagoló

A teljes méretű szalvéták egy kisméretű adagolóba vannak hajtogatva•

A kifogyásjelzőről leolvasható, mikor van szükség utántöltésre – így mindig lesz benne elég szalvéta.
Így csúcsidőben többé nem fordul elő, hogy váratlanul kifogy a szalvéta.

•

Tartós, könnyen tisztítható anyagokból készült, ami csökkenti a karbantartás idejét és költségeit.•

Az időtálló és könnyen tisztítható adagoló csökkenti a karbantartásra szánt időt, és megvédi a
szalvétákat a szennyeződéstől és a rájuk fröccsenő ételektől és italoktól

•
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Termékadatok Rendszer
N14

Anyag
Műanyag

Hossz
14.1 cm

Szélesség
11.3 cm

Magasság
17 cm

Szín
Fekete

15830
Tork Xpressnap Fit®
fehér adagolós
szalvéta

12830
Tork Xpressnap Fit®
natúr adagolós
szalvéta

  Fogyasztói egység

(CON)

Szállítói egység

(TRP)

Raklap

(PAL)

EAN-kód 7322541071688 7322541071695 7322541206691

Csomagolóanyag Carton Carton

Darab 1 4 (4 CON) 432 (108 TRP)

Bruttó tömeg 483.5 g 2.2 kg 239.54 kg

Magasság 188 mm 203 mm 1977 mm

Hossz 124 mm 302 mm 1200 mm

Szélesség 148 mm 256 mm 800 mm

Nettó tömeg 392 g 1.6 kg 169.34 kg

Mennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalom 3.45 dm3 15.69 dm3 1.7 m3
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Kompatibilis termékek

Szállítási adatok
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