
 

Tork Skincare Dispenser - med Intuition™ sensor i Elevation-design ger ett bra intryck på dina
gäster och kan användas med ett stort urval av Tork hudvårdsprodukter i förslutna flaskor.
Beröringsfri dosering säkerställer god handhygien för alla besökare. Elevation-dispensrar har en
funktionell och modern design som skapar ett bestående intryck hos dina besökare.
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Sensordriven, beröringsfri utmatning minskar risken för korskontaminering•

Certifierad ”Easy to use” av tredje part vilket främjar god handhygien för alla användare,
även barn och äldre

•

Certifierat enkelt underhåll*. Intuitiv påfyllning på mindre än 10 sekunder** * Certifierat av
Svenska Reumatikerförbundet och har provats av personer med begränsad handstyrka **
Baserat på påfyllningstid för tvål av intern testpanel

•

Pålitlig prestanda och intuitivt underhåll med en LED-påfyllningsindikator som visar när
underhåll krävs, gör att du slipper oroa dig

•

Certifierat  enkelt  underhåll*.  Intuitiv  påfyllning på mindre än 10  sekunder**  *  Certifierat  av

Svenska Reumatikerförbundet och har provats av personer med begränsad handstyrka **

Baserat på påfyllningstid för tvål av intern testpanel

- * certified by Swedish Rheumatism association, tested by people with limited hand strength ** based on internal panel test

soap refilling time



Produktdata System
S4

Material
Plast

Längd
12.8 cm

Bredd
11.2 cm

Höjd
27.8 cm

Färg
Vit

520402
Tork
Handdesinficerande
Skum utan Alkohol

424116
Tork Flytande
Handdesinfektion

424106
Tork Alkoholgel
Handdesinfektion

914106
Tork Salubrin Gel
Handdesinfektion

424710
Tork Antimikrobiell
Flytande Tvål

424011
Tork Odor-Control
Handtvätt Flytande
Tvål, 1 000 ml

  Konsument-förpackning Transport-förpackning Pall

EAN 7322540587012 7322540586800 7322540613353

Förpacknings-material Carton Carton

Antal 1 6 180

Bruttovikt 898 g 5.8 kg 174.24 kg

Höjd 294 mm 315 mm 1725 mm

Längd 140 mm 335 mm 1200 mm

Bredd 160 mm 440 mm 800 mm

Nettovikt 690 g 4.1 kg 124.2 kg

Volym 6.59 dm3 46.43 dm3 1.39 m3
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Miljömärkningar/Fördelar

Kompatibla produkter

Leveransdata


