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T8 - System Toalettpapper
SmartOne®

Tork SmartOne® Dispenser Toalettpapper
Vit

Artikel 680000

Material Plast

System T8 - System Toalettpapper
SmartOne®

Höjd 269 mm

Bredd 269 mm

Djup 156 mm

Färg Vit

Tork SmartOne Dispenser Toalettpapper i Elevation design är ett
modernt och effektivt dispensersystem som är lämpligt för krävande
toalettutrymmen med hög besöksfrekvens. Utmatningen av ett ark i
taget hjälper till att minska förbrukningen med upp till 40 % jämfört
med vanliga dispensrar för jumborullar, vilket innebär fler besök per
rulle. Tork Elevation dispensrar har en funktionell, modern design
som skapar ett långvarigt intryck hos dina besökare.

Utmatning av ett ark i taget hjälper till att
minska förbrukningen med upp till 40 %

Ett hygieniskt alternativ, eftersom
besökarna endast vidrör de ark som
används

Extra hög kapacitet minskar underhåll och
garanterar att det alltid finns papper
Hållbar design med nyckel och lås av
metall för att skydda rullen och förhindra
stöld



Välj en refillproduktVälj en refillproduktVälj en refillproduktVälj en refillprodukt

Tork SmartOne® Toalettrulle 472242

Alternativa produkter

956000 554000 556000

Miljömärkningar/Fördelar

Kontakt

SCA Hygiene Products AB
AfH Professional Hygiene
405 03 Göteborg 

Telefon: 031-746 17 00
E-post: information.tork@sca.com

 
Leveransdata

Konsumentförpackning Transportförpackning Pall

EAN 7322540803853 7322540803853 7322540817874

Antal 1 1 133

Konsumentförpackning - 1 133

Höjd 279 mm 279 mm 2103 mm

Bredd 167 mm 167 mm 800 mm

Längd 279 mm 279 mm 1200 mm

Volym 13 dm3 13 dm3 1.7 m3

Nettovikt 776 g 0.8 kg 103.21 kg

Bruttovikt 998 g 1 kg 132.73 kg

Förpackningsmaterial Plastic bag Carton -

T8 - System Toalettpapper SmartOne®

Varumärket Tork är en del av SCA, Svenska Cellulosa
Aktiebolaget. SCA är ett globalt hygien- och
pappersföretag som utvecklar och producerar personliga
hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter.
Försäljning av produkterna sker i över 100 länder. SCA
anses vara ett riktmärke inom hållbarhet och har utsetts till
ett av världens mest etiska företag. För mer information,
besök www.sca.com

www.tork.se


