
H1 - Handdoek rol systeem

Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser met
Intuition™-sensor

Artikel 460001

Materiaal Metaal/plastic

Systeem H1 - Handdoek rol
systeem

Hoogte 373 mm

Breedte 345 mm

Diepte 204 mm

Kleur Roestvrij staal

De Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser met Intuition™-sensor
uit de Image Design-lijn biedt uw gasten de ultieme handdroging.
Een verfijnde indruk van de sanitaire ruimte is net zo belangrijk als
de indruk die uw klanten krijgen wanneer ze voor het eerst uw
bedrijf binnenkomen. De contactloze vel-voor-vel-dosering
vermindert het verbruik en verbetert de hygiëne. Met de Tork
Image-lijn biedt u uw klanten meer dan alleen een mooi ontwerp,
u biedt ze verfijndheid.

Door de verstelbare handdoeklengte kunt
u het handdoekformaat kiezen dat bij uw
bedrijf past

De contactloze vel-voor-vel-dosering
vermindert het verbruik en verbetert de
hygiëne

Eenvoudig onderhoud dankzij de
led-vulindicator die aangeeft wanneer er
bijgevuld moet worden

Gemoedsrust door de betrouwbare
prestaties en het intuïtief onderhoud

De dispenser moet worden voorzien van
drie (3) type D alkaline batterijen (LR14)
van een goed merk. De alkaline batterijen
moeten van het type zijn dat geschikt is
voor apparaten met een hoog vermogen,
zoals gemotoriseerde apparaten of
speelgoed.

Controleer de vervaldatum van de
batterijen en installeer altijd drie (3) nieuwe
batterijen tegelijk.

Als de dispenser langer dan een week
leeg is, moeten de batterijen worden
verwijderd om batterijverbruik van het
ledlicht te voorkomen

www.tork.nl



Kies een vulling die bij u past

Tork Matic® Soft Hand Towel Roll
Advanced 290067

Tork Matic® Blue Hand Towel
Roll Advanced 290068

Tork Matic® Soft Hand Towel Roll
Premium 290016

Alternatieve producten

552500 551100 552000

Contact

Essity Netherlands B.V.

Arnhemse Bovenweg 120 
3708 AH ZEIST   
Nederland

Tel no:    030 - 698 4600

Fax:        00800 9574 2540

E-mail:    info@tork.nl

 
Verzendgegevens

Consumentenverpakking Colli (trp) Pallet

EAN 7322540781984 7322540781984 7322540785272

Aantal 1 1 40

Consumentenverpakkingen - 1 40

Hoogte 451 mm 451 mm 1954 mm

Breedte 236 mm 236 mm 800 mm

Lengte 372 mm 372 mm 1200 mm

Inhoud (ml) 39.6 dm3 39.6 dm3 1.6 m3

Nettogewicht 3950 g 4 kg 158 kg

Totaalgewicht 3950 g 5 kg 201.9 kg

Verpakkingsmateriaal Plastic Karton -

H1 - Handdoek rol systeem

www.tork.nlEssity is a leading global hygiene and
health company


