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Vare 552550

System H5 – Tork
PeakServe®
Continuous®
Håndklædeark

Farve Hvid

Materiale Plastic

Højde 49,1 cm

Bredde 36,7 cm

Dybde 10,1 cm

Tork PeakServe®: Seneste innovation til travle toiletter, hvor
rengøringspersonalet skal udnytte tiden bedst muligt og afbrydelser i
brugerflowet gerne undgås. Dispenseren er kompatibel med Tork
PeakServe® Continuous™ Håndklædeark og har en meget høj
kapacitet med mere end 1230 håndklædeark, samt hurtig og enkel
dispenserfunktion uden afbrydelse. De komprimerede refills er hurtige
at lægge i når som helst - også før dispenseren er tom - og de er lette
at opbevare og transportere, så personalet kan fokusere på rengøring
i stedet for genopfyldning.

Fordele:Fordele:Fordele:Fordele:
- Ekstra slankt design: attraktiv og
pladsbesparende
- Høj kapacitet: Mindre vedligeholdelse og
mindre risiko for at løbe tør for papir
- Det er altid hurtigt og nemt at tage et
håndklædeark med vores nye patenterede
Continuous system
- Fyld op med håndklædeark, når det passer
dig. Større fleksibilitet betyder mere tid til
rengøring
- Håndklædeark leveret på 3 sekunder betyder
et mere effektivt flow på toiletterne uden
afbrydelser for brugerne
- Komprimerede bundter giver plads til 250%
flere håndklædeark, så du ikke pludselig løber
tør – sammenlignet med Tork Universal refills
og Tork Xpress® Dispenser Multifold
Håndklædeark



ForsendelsesdataForsendelsesdataForsendelsesdataForsendelsesdata
Forbrugerenhed Transportenhed Palle

EANEANEANEAN 7322541136509 7322541136509 7322541213590

Stk.Stk.Stk.Stk. 1 1 60

ForbrugerenhederForbrugerenhederForbrugerenhederForbrugerenheder - 1 60

HøjdeHøjdeHøjdeHøjde 491 mm 121 mm 1995 mm

BreddeBreddeBreddeBredde 367 mm 379 mm 800 mm

LængdeLængdeLængdeLængde 101 mm 542 mm 1200 mm

VolumenVolumenVolumenVolumen 18,2 dm3 24,9 dm3 1,5 m3

NettovægtNettovægtNettovægtNettovægt 2740 g 2,7 kg 164,4 kg

BruttovægtBruttovægtBruttovægtBruttovægt 3336 g 3,3 kg 200,2 kg

MaterialeMaterialeMaterialeMateriale Plastic bag Carton -

Vælg en refillVælg en refillVælg en refillVælg en refill

100585100585100585100585 100589100589100589100589

Alternative produkterAlternative produkterAlternative produkterAlternative produkter

460001460001460001460001 552500552500552500552500 552000552000552000552000

Produktcertificeringer:Produktcertificeringer:Produktcertificeringer:Produktcertificeringer:
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