
S4 - Systém p nového mýdla

Zásobník na p nové mýdlo Tork – se senzoremZásobník na p nové mýdlo Tork – se senzoremZásobník na p nové mýdlo Tork – se senzoremZásobník na p nové mýdlo Tork – se senzorem
Intuition™

Produkt 561608

Materiál Plast

Systém S4 - Systém p nového
mýdla

Výška 278 mm

Šířka 112 mm

Hloubka 128 mm

Barva erná

Zásobník na p nové mýdlo Tork v designu Elevation se senzorem
Intuition™ vám pomáhá ud lat na hosty dobrý dojem. Lze jej
používat v kombinaci s širokou nabídkou produktů Tork pro pé i o
pokožku v hermeticky uzavřených lahvích. Bezdotykové dávkování
zaru uje všem uživatelům dokonalou hygienu rukou. Zásobníky
Elevation se vyzna ují funk ním a moderním designem, který na
vaše hosty ud lá trvalý dojem.

Snadná údržba díky LED indikátoru
úrovn , který vás upozorní, když je třeba
vym nit náplň
Certifikované bezproblémové išt ní a
intuitivní doplňování šetří as
Pokud je zásobník instalován přímo nad
podlahou, je vhodné použít odkapávací
podnos, který minimalizuje skvrny na
podlaze.

Zásobník je pohán ný tyřmi (4)
alkalickými bateriemi typu C (LR14) kvalitní
zna ky. Alkalické baterie musí být
optimalizované pro vysoce
výkonné/motorické spotřebi e/hra ky.
Zkontrolujte životnost baterie a vždy
nainstalujte najednou všechny tyři (4)
nové baterie

Pokud je zásobník více než týden prázdný,
baterie vyjm te, aby se v důsledku LED
svícení nevybily

www.tork.cz



Vyberte si náplň, která vám vyhovujeVyberte si náplň, která vám vyhovujeVyberte si náplň, která vám vyhovujeVyberte si náplň, která vám vyhovuje

Tork Alcohol p nový dezinfek níTork Alcohol p nový dezinfek níTork Alcohol p nový dezinfek níTork Alcohol p nový dezinfek ní
prostředek na ruce (biocid)prostředek na ruce (biocid)prostředek na ruce (biocid)prostředek na ruce (biocid) 520101

Tork p nové mýdlo jemnéTork p nové mýdlo jemnéTork p nové mýdlo jemnéTork p nové mýdlo jemné
(kosmetický přípravek)(kosmetický přípravek)(kosmetický přípravek)(kosmetický přípravek) 520501

Tork p nové mýdlo antimikrobiálníTork p nové mýdlo antimikrobiálníTork p nové mýdlo antimikrobiálníTork p nové mýdlo antimikrobiální
(biocid) 520801

Alternativní produkty

561000 561500 560000

Certifikáty produktůCertifikáty produktůCertifikáty produktůCertifikáty produktů

Kontakt

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

 
Dodací údaje

Spotřebitelská jednotka Přepravní jednotka Paleta

EAN 7322540587036 7322540587029 7322540613377

KusůKusůKusůKusů 1 6 180

Spotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotkySpotřebitelské jednotky - 6 180

Výška 294 mm 315 mm 1725 mm

ŠířkaŠířkaŠířkaŠířka 140 mm 440 mm 800 mm

Délka 160 mm 335 mm 1200 mm

Objem 6.6 dm3 46.4 dm3 1.4 m3

istá hmotnostistá hmotnostistá hmotnostistá hmotnost 690 g 4.1 kg 124.2 kg

Hrubá hmotnost 898 g 5.8 kg 174.2 kg

Obalový materiál Karton Karton -
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www.tork.czEssity is a leading global hygiene and
health company


