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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 190491

Sistem W10 - Handy
bucket big

Culoare Turcoaz

Diametru rol 16 cm

Imprimare Nu

Imprimare în
relief

Nu

L ime rol 16,5 cm

Lungime hus 30 cm

Lungime rol 60 m

Num r de huse 200

Straturi 1

Laveta pentru Cur are Tork Low-Lint este rezistent  i flexibil .
Lavetele sunt oferite sub forma unei role pentru sistemul tip g letu ,
sistem ce v  permite s  v  realiza i propriile lavete umede folosind
substan ele chimice de care ave i nevoie. Dozarea por ie cu por ie  i
capacul cu închidere u oar  previn uscarea lavetelor.

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 7322540741711 7322540741728 7322540753684

Buc iBuc iBuc iBuc i 1 4 280

Unit i consumatorUnit i consumatorUnit i consumatorUnit i consumator - 4 280

În l imeÎn l imeÎn l imeÎn l ime 165 mm 344 mm 1870 mm

L imeL imeL imeL ime 160 mm 168 mm 800 mm

LungimeLungimeLungimeLungime 160 mm 328 mm 1200 mm

VolumVolumVolumVolum 4,2 dm3 19 dm3 1,3 m3

Greutate netGreutate netGreutate netGreutate net 673,2 g 2,7 kg 188,5 kg

Greutate brutGreutate brutGreutate brutGreutate brut 673,2 g 2,9 kg 203,6 kg

MaterialMaterialMaterialMaterial none Carton -

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