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Lavet  pentru Cur are Tork Low-LintLavet  pentru Cur are Tork Low-LintLavet  pentru Cur are Tork Low-LintLavet  pentru Cur are Tork Low-Lint

Articol 190494

Sistem W1 - Wipers
wall/floor/stand
system, W2 -
Wipers combi
roll system, W3 -
Wiper pak
system

Culoare Turcoaz

Diametru interior
mijloc

7,1 cm

Diametru rol 25,2 cm

Imprimare Nu

Imprimare în
relief

Nu

L ime rol 27,5 cm

Lungime hus 36 cm

Lungime rol 180 m

Num r de huse 500

Straturi 1

Laveta pentru Cur are Tork Low-Lint este rezistent  i flexibil . Rola
este ambalat  într-o cutie din carton cu rol de protec ie i poate fi
folosit  în dozatoarele Tork fie cele cu suport de podea, fie cele cu
suport de perete. Dozatoarele, cu un grad ridicat de siguran ,
eficien  i fiabilitate, sunt concepute pentru o înc rcare i dozare
u oar , oferindu-v  posibilitatea de a lua laveta necesar  cu o
singur  mân .

Beneficii cheie:Beneficii cheie:Beneficii cheie:Beneficii cheie:
- Corespunde nevoilor dumneavoastr  de
cur are, putând fi folosit  cu majoritatea
solven ilor, dezinfectan ilor i detergen ilor
- Perfect  pentru suprafe e sensibile datorit
sc mo rii extrem de reduse i propriet ilor
antistatice
- Lavet  universal , util  pentru o gam  larg
de activit i, pentru a limita num rul de lavete
necesare.
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Date transportDate transportDate transportDate transport
Unitate consumator Unitate transport Palet

SCCSCCSCCSCC 7322540741186 7322540741186 7322540754575

Buc iBuc iBuc iBuc i 1 1 72

Unit i consumatorUnit i consumatorUnit i consumatorUnit i consumator - 1 72

În l imeÎn l imeÎn l imeÎn l ime 292 mm 292 mm 1902 mm

L imeL imeL imeL ime 264 mm 264 mm 800 mm

LungimeLungimeLungimeLungime 264 mm 264 mm 1200 mm

VolumVolumVolumVolum 20,4 dm3 20,4 dm3 1,5 m3

Greutate netGreutate netGreutate netGreutate net 3366 g 3,4 kg 242,4 kg

Greutate brutGreutate brutGreutate brutGreutate brut 3408 g 3,7 kg 263,3 kg

MaterialMaterialMaterialMaterial none Carton -

Certific ri produs:Certific ri produs:Certific ri produs:Certific ri produs:
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