
S4 - Жидкое Мыло-пена

Tork диспенсер для мыла-пены (S4).Tork диспенсер для мыла-пены (S4).Tork диспенсер для мыла-пены (S4).Tork диспенсер для мыла-пены (S4).

Артикул 460010

Материал Металл/пластик

Система S4 - Жидкое
Мыло-пена

Высота 289 mm

Ширина 106 mm

Глубина 107 mm

Цвет Стальной

Современный дизайн, гладкая поверхность и четкие линии —
диспенсеры безупречно впишутся в интерьер вашей туалетной
комнаты. Производят приятное впечатление и подчеркивают
стильный интерьер. Стильная поверхность из нержавеющей
стали с защитным покрытием, на котором не остаются
отпечатки, всегда отлично выглядит и не пачкается.

Современный безупречный дизайн —
произведите впечатление на гостей
Простой в очистке корпус из
нержавеющей стали, на поверхности
которого не остается отпечатков
пальцев — стильный и элегантный вид
Проверенная и удобная конструкция,
сертифицированная сторонней
организацией — оптимальная гигиена
рук всех посетителей туалетной
комнаты
Просты в эксплуатации для персонала,
убирающего помещения, —
существенно меньше времени
требуется на перезаправку

www.tork.ua



Оберіть витратний матеріал, якийОберіть витратний матеріал, якийОберіть витратний матеріал, якийОберіть витратний матеріал, який
вам підходитьвам підходитьвам підходитьвам підходить

Tork мыло-пена люксTork мыло-пена люксTork мыло-пена люксTork мыло-пена люкс
(косметическое)(косметическое)(косметическое)(косметическое) 520901

Tork мыло-пена ультрамягкоеTork мыло-пена ультрамягкоеTork мыло-пена ультрамягкоеTork мыло-пена ультрамягкое
(косметическое)(косметическое)(косметическое)(косметическое) 520701

Tork мыло-пена мягкоеTork мыло-пена мягкоеTork мыло-пена мягкоеTork мыло-пена мягкое 520501

Альтернативні продуктиАльтернативні продуктиАльтернативні продуктиАльтернативні продукти

561000 460009 561600

КонтактиКонтактиКонтактиКонтакти

SCA Хайджин Україна
04071 м.Київ

вул.Верхній Вал 4в

Україна

Тел.: +38044 220 00 60

Факс: +38044 220 46 44

 
Дані про відвантаженняДані про відвантаженняДані про відвантаженняДані про відвантаження

Споживча одиниця Одиниця
транспортування

Палета

штрих-код (EAN)штрих-код (EAN)штрих-код (EAN)штрих-код (EAN) 7322540782004 7322540782004 7322540798869

КількістьКількістьКількістьКількість 1 1 330

Споживчі одиниціСпоживчі одиниціСпоживчі одиниціСпоживчі одиниці - 1 330

ВисотаВисотаВисотаВисота 124 mm 124 mm 2010 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 125 mm 125 mm 800 mm

ДовжинаДовжинаДовжинаДовжина 305 mm 305 mm 1200 mm

Об'ємОб'ємОб'ємОб'єм 4.7 dm3 4.7 dm3 1.6 m3

Вага неттоВага неттоВага неттоВага нетто 550 g 0.6 kg 181.5 kg

Вага бруттоВага бруттоВага бруттоВага брутто 693 g 0.7 kg 228.7 kg

Матеріал упаковкиМатеріал упаковкиМатеріал упаковкиМатеріал упаковки Картон Картон -

S4 - Жидкое Мыло-пена

Група компаній SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget,
пропонує продукти для особистої гігієни, санітарно-
гігієнічні паперові товари, пакувальні матеріали,
друкарський папір і продукти з масиву деревини в
більш ніж 90 країнах. Торгівельна марка Tork пропонує
повний асортимент професійної гігієнічної продукції
для підприємств громадського харчування, медичних
закладів, промислових підприємств, офісів та інших
громадських місць. Для отримання додаткової

www.tork.ua


