
 

A vastag és jó nedvszívó képességű tisztítókendővel a legnehezebb foltokkal is egyszerű megbirkózni.
Strapabíró kialakítása miatt a legtöbb oldószerrel használható, miközben védi a kezet, hogy a takarítás
biztonságos és zökkenőmentes legyen. A termék a Tork Easy Handling® dobozban érkezik, így gyorsan
szállítható, laponkénti adagolása pedig javítja a higiéniát, és csökkenti a keletkező hulladékmennyiséget.
Csökkentse vállalkozása környezeti terhelését – 2011 óta 28%-kal csökkentettük a Tork exelCLEAN®
kendők szén-dioxid-kibocsátását*, a csomagolás gyártásához pedig újrahasznosított anyagokat
használtunk. *Az LCA-t (életciklus-elemzés) az Essity és az IVL Svenska Miljöinstitutet végezte 2021
áprilisában
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A kék színű papír jobban látható, és így nyomon követhető az élelmiszer-alapanyagok között, ezért
javítja a gyártásbiztonságot az élelmiszer-feldolgozó ágazatban.

•

Ez a kendő akár 35%-kal rövidebb takarítási időt és 31%-kal könnyebb használatot biztosít a
bérkendőkhöz képest, mivel többször is felhasználható.

•

Strapabíró kialakításuknak köszönhetően a kendők megvédik a kezet az ipari környezetekre
jellemző hőtől és fémforgácsoktól.

•

Növelje vállalkozása fenntarthatóságát – a termék csomagolása teljes mértékben újrahasznosított
növényi rostokból és legalább 30%-ban újrahasznosított műanyagból készült.

•
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Termékadatok Rendszer
W4

Réteg
1

Nyomtatás
No

Hajtogatott hossz
10.8 cm

Hajtogatott szélesség
35.5 cm

Dombornyomás
No

Kihajtott lap hossza
41.5 cm

Kihajtott lap szélessége
35.5 cm

Szín
Kék

654000
Tork hajtogatott
törlőpapír-/kendőadagoló

654008
Tork hajtogatott
törlőpapír-/kendőadagoló

  Fogyasztói egység

(CON)

Szállítói egység

(TRP)

Raklap

(PAL)

EAN-kód 7322541183190 7322541183206 7322541462943

Csomagolóanyag Plastic Carton

Darab 105 420 (4 CON) 21000 (50 TRP)

Bruttó tömeg 1247.8 g 5.4 kg 269.4 kg

Magasság 160 mm 339 mm 1845 mm

Hossz 110 mm 365 mm 1200 mm

Szélesség 356 mm 238 mm 800 mm

Nettó tömeg 1237.5 g 5 kg 247.51 kg

Mennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalom 6.27 dm3 29.45 dm3 1.47 m3
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Terméktanúsítványok

Kompatibilis termékek

Szállítási adatok
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