
W2 – Combi roll törlőrendszer

Tork ipari tisztítókendőTork ipari tisztítókendőTork ipari tisztítókendőTork ipari tisztítókendő

Termék 520337

Rendszer W2 – Combi roll
törlőrendszer

Tekercshossz 148.2 m

Tekercsszélesség 32 cm

Tekercs átmérője 25 cm

Lapok száma 390

Lapok száma 390

Laphossz 38 cm

Belsőmag
átmérője

7.1 cm

Réteg 1

Nyomtatás No

Dombornyomás No

Szín Szürke

A Tork ipari tisztítókendő remekül kiváltja a gép- és bérrongyokat.
Puha és rugalmas kivitele miatt szűk helyek és bonyolult
alkatrészek tisztításához is kiváló, mivel nem sérti fel a felületüket,
mégis elég erős ahhoz, hogy olajat, zsiradékot és
szennyeződéseket itassanak fel vele. Emellett a legtöbb
tisztítószerrel használható. A Tork hordozható vagy fali állványos
adagolókhoz használható, amelyek biztonságos és hatékony
eszközök, illetve a Tork Maxi belsőmagos adagolóba vagy a Tork
Maxi dobozos kombi tekercses adagolóba is behelyezhető,
amelyekkel megoldható az egykezes adagolás.

Újrafelhasználható, erős, tartós törlőkendő
– kitűnően beválik a bér- és géprongyok
helyett

Erős textúrája és nagyfokú nedvszívása
révén egyaránt alkalmas olajok,
zsiradékok, kenőanyagok és
szennyeződések eltávolítására.
A legtöbb oldószerrel használható:
Hatékonyabban szívja fel és szabadítja ki
az oldószereket, mint a textiltermékek, így
csökkentve a fogyasztást

Kiváló olaj- és vízfelszívás; egyszerűen
magába szívja a zsírt és a
szennyeződéseket
Újrafelhasználható, erős, tartós törlőkendő
– kitűnően beválik a bér- és géprongyok

www.tork.hu



helyett

W2 – Combi roll törlőrendszer



Kompatibilis termékek

652000 652008 652108

Hasonló termékek

510204 530137 530104

Terméktanúsítványok

Kapcsolat

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

Tel: +36 1 392 2115

+36 1 392 2122

 
Szállítási adatok

Fogyasztói egység Szállítói egység Raklap

EAN-kód 7322540057492 7322540057492 7322540275810

Darab 1 1 60

Fogyasztói egység - 1 60

Szélesség 335 mm 335 mm 1825 mm

Magasság 264 mm 264 mm 800 mm

Hossz 264 mm 264 mm 1200 mm

Mennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalom 23.35 dm3 23.35 dm3 1.4 m3

Nettó tömeg 3083 g 3.1 kg 185 kg

Bruttó tömeg 3132 g 3.4 kg 204.1 kg

Csomagolóanyag none Carton -

W2 – Combi roll törlőrendszer

www.tork.huEssity is a leading global hygiene and
health company


