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Articol 272613

Material Plastic

Sistem N4 - Tork
Xpressnap®
Napkin
Dispenser
System

Culoare Gri deschis

Adâncime 15 cm

În l ime 15,5 cm

L ime 20,1 cm

Dozatorul de erve ele de mas  Tork Xpressnap® este ideal pentru
restaurantele actuale cu servire limitat  care ofer  erve ele direct la
mas . Acest dozator compact i modern distribuie erve elele de
mas  bucat  cu bucat , îmbun t ind igiena i reducând consumul
de erve ele cu cel pu in 25%, comparativ cu sistemele cu dozatoare
tradi ionale de erve ele de mas . Disponibil într-o gam  larg  de
culori moderne, pentru a se potrivi cu u urin  decorului
dumneavoastr .

Beneficii cheie:Beneficii cheie:Beneficii cheie:Beneficii cheie:
- Realizat din materiale durabile i u or de
cur at, care reduc costurile de între inere i
manoper .
- Fereastra de afi are personalizabil
AD-A-Glance® este un instrument de
publicitate pentru promovarea produselor
dumneavoastr  i comunicarea cu clien ii.



ContactContactContactContact
Bunzl Romania Srl

Date transportDate transportDate transportDate transport
Unitate consumator Unitate transport Palet

SCCSCCSCCSCC 7322540660722 7322540660739 7322540704877

Buc iBuc iBuc iBuc i 1 4 216

Unit i consumatorUnit i consumatorUnit i consumatorUnit i consumator - 4 216

În l imeÎn l imeÎn l imeÎn l ime 165 mm 187 mm 1833 mm

L imeL imeL imeL ime 208 mm 335 mm 800 mm

LungimeLungimeLungimeLungime 162 mm 432 mm 1200 mm

VolumVolumVolumVolum 5,6 dm3 27,1 dm3 1,5 m3

Greutate netGreutate netGreutate netGreutate net 633,8 g 2,5 kg 136,9 kg

Greutate brutGreutate brutGreutate brutGreutate brut 790,8 g 3,6 kg 192,6 kg

MaterialMaterialMaterialMaterial Carton Carton -

Alege i o rezervAlege i o rezervAlege i o rezervAlege i o rezerv

13670136701367013670 10840108401084010840 18963189631896318963

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