
H5 – Tork PeakServe®
Continuous® kéztörlők

Tork PeakServe® Mini ContinuousTM Hand Towel
Dispenser White

Termék 552550

Rendszer H5 – Tork PeakServe®
Continuous® kéztörlők

Anyag Műanyag

Hossz 10.1 cm

Magasság 49.1 cm

Szélesség 36.7 cm

Szín Fehér

Tork PeakServe®: a Tork legújabb innovációja nagy
forgalmú mosdóhelyiségekbe ajánlott, ahol a
személyzetnek korlátozott takarítási idő áll
rendelkezésére, és fontos a mosdólátogatók gyors
kiszolgálása. Kompatibilis a Tork PeakServe®
folyamatos adagolású kéztörlőpapírokkal; a rendkívül
nagy kapacitású rendszerbe több mint 1230 kéztörlő
tölthető, amelyek gyorsan, a forgalom feltartása nélkül
adagolhatók. A tömörített csomagok gyorsan és
bármikor utántölthetők, valamint könnyedén tárolhatók és
szállíthatók, így a személyzet a takarításra koncentrálhat.

Extra vékony dizájn: vonzó külsejű és
helytakarékos

Nagy kapacitás: így kevesebb az
utántöltés, és alacsonyabb a kifogyás
kockázata

A kéztörlők akadálytalanul, egyszerűen
kivehetők a szabadalmaztatott, folyamatos
adagolású kéztörlőrendszerünkből
A kéztörlők feltöltése az Önnek leginkább
megfelelő időpontban történhet. A fokozott
rugalmasság miatt több idő jut a takarításra
A kéztörlés 3 másodperc alatt
elvégezhető, így a vendégek gyorsan,
várakozás nélkül használhatják a
mosdókat

A tömörített csomagoknak köszönhetően
az adagolóba 250%-kal több kéztörlő
tölthető, így megelőzhető a kéztörlőpapír
váratlan kifogyása – a Tork Universal
töltőanyagokkal és a Tork Xpress®
Multifold kéztörlő-adagolókkal
összehasonlítva

www.tork.hu



Kompatibilis termékek

Tork PeakServe® folyamatos®
adagolású kéztörlőpapíradagolású kéztörlőpapíradagolású kéztörlőpapíradagolású kéztörlőpapír 100585

Hasonló termékek

551108 552511 551008

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 7322541136509 7322541136509 7322541213590

Darab 1 1 60

Fogyasztói egység - 1 60

Szélesség 491 mm 121 mm 1995 mm

Magasság 367 mm 379 mm 800 mm

Hossz 101 mm 542 mm 1200 mm

Mennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalomMennyiség/űrtartalom 18.2 dm3 24.86 dm3 1.49 m3

Nettó tömeg 2740 g 2.7 kg 164.4 kg

Bruttó tömeg 2740 g 3.3 kg 200.2 kg

Csomagolóanyag Plastic bag Carton -

H5 – Tork PeakServe® Continuous® kéztörlők

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


