
Tork PeakServe®: nejnov jší inovace ur ená pro toalety a umývárny s vysokou návšt vností, kde
personál potřebuje v novat co nejvíce asu úklidu a zajistit plynulý provoz. Systém je kompatibilní s
Tork PeakServe® navazujícími™ papírovými ru níky a má velmi vysokou kapacitu 2 100 ru níků
s rychlým výdejem bez přerušení, takže zajišťuje plynulý provoz. Stla ené nápln  lze kdykoli rychle
doplnit. Snadno se skladují a přepravují a umožňují personálu soustředit se na úklid místo
doplňování.

Prohlédn te si další
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Tork PeakServe® navazující papírové
ru níkyru níkyru níkyru níky

Stla ené papírové ru níky zvyšují kapacitu a zkracují dobu potřebnou na údržbu.-

Navazující papírové ru níky zajišťují plynulý výdej i při přechodu mezi jednotlivými baleními.
Provoz na toaletách a umývárnách je tak efektivn jší, aniž by se hosté zdržovali.

-

Dávkování po jednom útržku pro nižší spotřebu a lepší hygienu-
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Údaje o produktu Systém
H5

Vrstva
1

Potisk
No

Délka při složeníDélka při složeníDélka při složeníDélka při složení
8 cm

Šířka při složeníŠířka při složeníŠířka při složeníŠířka při složení
20.1 cm

Ražba
No

Délka při rozloženíDélka při rozloženíDélka při rozloženíDélka při rozložení
22.5 cm

Šířka při rozloženíŠířka při rozloženíŠířka při rozloženíŠířka při rozložení
20.1 cm

Barva
Bílá

552558
Tork PeakServe mini
zásobník na navazující
papírové ru níky

552550
Tork PeakServe® Mini
zásobník na
navazující papírové
ru níky, bílý

552508
Tork PeakServe®
zásobník na navazující
papírové ru níky

552500
Tork PeakServe®
zásobník na navazující
papírové ru níky
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Tork PeakServe® navazující papírové
ru níkyru níkyru níkyru níky

Certifikáty produktůCertifikáty produktůCertifikáty produktůCertifikáty produktů

Kompatibilní produkty
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  SpotřebitelskéSpotřebitelskéSpotřebitelskéSpotřebitelské
jednotky

Přepravní jednotkaPřepravní jednotkaPřepravní jednotkaPřepravní jednotka Paleta

Výška 100 mm

201 mm 1155 mm ŠířkaŠířkaŠířkaŠířka 84 mm

252 mm 800 mm Délka 201 mm

400 mm 1200 mm EAN 7322540885590

7322540885606 7322540885712 Hrubá hmotnost 529 g

6.4 kg 288.23 kg istá hmotnostistá hmotnostistá hmotnostistá hmotnost 519 g

6.2 kg 280.26 kg Obalový materiál Banderole

Plastic KusůKusůKusůKusů 410 4920

221400
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Tork PeakServe® navazující papírové
ru níkyru níkyru níkyru níky

Dodací údaje

 

 

Essity Czech Republic s.r.o. | BU Professional Hygiene Sokolovská 94 186 00 Praha 8 | eská republika 

Tel.: (+420) 221 706 111 Fax: (+420) 221 706 333


