
 

Az Elevation termékcsaládba tartozó Tork kézhigiéniai adagoló mindegyik mosdóba alkalmas, ugyanis
többféle, zárt flakonban forgalmazott Tork kézápolási termékkel is használható. Használata egyszerű,
minden felhasználónak kiváló kézhigiéniát biztosít. Az Elevation adagolók praktikus, modern kialakítása mély
benyomást tesz a vendégekre.

561508

Tork kézhigiéniai adagoló 

Mindenkinek ajánljuk: Külső fél által tanúsítottan egyszerűen használható kialakítással rendelkezik,
tehát minden felhasználó, így a gyermekek és idősek számára is kiváló kézhigiéniát biztosít

•

Elősegíti a megfelelő szintű higiénia biztosítását: Gyárilag zárt rendszerű flakon új pumpával minden
utántöltéshez, így csökken a fertőzés kockázata, és maximális higiénia biztosítható a gyártósortól a
felhasználókig.

•

Kisebb időráfordítás a takarító személyzet tagjainak: Tanúsítottan könnyű utántöltés* kevesebb mint
10 másodperc alatt**

•

Nagy kapacitás, amely csökkenti a hulladékmennyiséget: Akár 50%-kal*** hozzájárul a felhasznált
mennyiség csökkenéséhez

•

Mindenkinek ajánljuk: Külső fél által tanúsítottan egyszerűen használható kialakítással rendelkezik, tehát minden felhasználó, így a gyermekek és idősek számára is kiváló kézhigiéniát biztosít

*A Svéd Reumaszövetség által tanúsított termék; a tesztelés a Design for All Test szabvány alapján történt, az eredmények a Swedish Design Research Journal 2011-es számában jelentek meg.

Kisebb időráfordítás a takarító személyzet tagjainak: Tanúsítottan könnyű utántöltés* kevesebb mint 10 másodperc alatt**

*A Svéd Reumaszövetség által tanúsított termék; a tesztelés a Design for All Test szabvány alapján történt, az eredmények a Swedish Design Research Journal 2011-es számában jelentek meg. **A

szappan utántöltési idejére vonatkozó vállalati panelteszt alapján.

Nagy kapacitás, amely csökkenti a hulladékmennyiséget: Akár 50%-kal*** hozzájárul a felhasznált mennyiség csökkenéséhez

***Az Essity tesztje: A Tork habszappan (adagonként 0,4 ml), illetve a Tork folyékony szappan (adagonként 1,0 ml) használata 1000 ml-es utántöltőként egy Elevation adagolóban
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Termékadatok Rendszer
S4

Anyag
Műanyag

Hossz
11.4 cm

Szélesség
11.3 cm

Magasság
29.2 cm

Szín
Fekete

424710
Tork fertőtlenítő
kézmosó folyékony
szappan

424011
Tork szagsemlegesítő
folyékony szappan

520901
Tork Luxus Soft
habszappan

520701
Tork extra kézkímélő
habszappan

520501
Tork kézkímélő
habszappan

520201
Tork Tiszta
habszappan

  Fogyasztói egység

(CON)

Szállítói egység

(TRP)

Raklap

(PAL)

EAN-kód 7322540517996 7322540518115 7322540518009

Csomagolóanyag Carton Carton

Darab 1 12 (12 CON) 324 (27 TRP)

Bruttó tömeg 496 g 6.5 kg 175.04 kg

Magasság 303 mm 617 mm 2001 mm

Hossz 118 mm 366 mm 1200 mm

Szélesség 121 mm 256 mm 800 mm

Nettó tömeg 365 g 4.4 kg 118.26 kg

Mennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalom 4.33 dm3 57.81 dm3 1.56 m3
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Tork kézhigiéniai adagoló 

Terméktanúsítványok

Kompatibilis termékek

Szállítási adatok
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