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Toiletpapir, Tork T6 Advanced,
2-lags, 100m x 9,9cm, Ø13,1cm, hvid,
blandingsfibre
Toiletpapir i Advanced kvalitet med 100 m på rullen, som passer
til T6 dobbeltrullesystemet Tork Dispenser Mid-size Twin
Et system med høj kapacitet, der automatisk fører reserverullen
på plads, når den første er brugt op.
Tork Easy Handling er lette at åbne, gøre flade og bære væk

Produktbeskrivelse

Tork Dispenser Mid-size Twin Toiletpapir systemet (T6) sikrer, at du aldrig løber tør for toiletpapir. Det er velegnet til områder med medium trafik og
etablissementer, der har fokus på design og den gode brugeroplevelse.

Specifikationer
Produktbetegnelse

Toiletpapir

Varemærke

Tork

Vareserie

T6 Advanced

Farve

Hvid

Ingredienser/sammensætning

Blandingsfibre

Længde/dybde

100 m

Bredde

9.9 cm

Diameter

13.1 cm

Tykkelse

2x15,5 g/m2

Antal lag

2-lags

Hylsediameter

34 mm

Certifikater

EU-Blomsten, Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), FSC Recycled

Forpakning
Enhed
kll

Indeholder

Længde

Bredde

Højde

EAN

27 rl

0.4 m

0.4 m

0.315 m

7322540475883

rl

5703538092862

FSC™ (Forest Stewardship Council) er en international ikke-statslig organisation, som arbejder for at fremme ansvarlig
skovforvaltning globalt. FSC™-certificerede produkter er fremstillet af råmaterialer fra velforvaltede skove og ansvarlige kilder.
Mærkets sporbarhed og integritet opretholdes gennem strenge kontrolforanstaltninger, og ved at vælge FSC-certificerede
produkter er du med til at tage vare på skovene og de mennesker og dyr, der lever i dem. FSC™ Recycled betyder at produktet
består af genanvendt materiale. Se mere på www.fsc.org.
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POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb) er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer. Formålet er
at gøre det lettere for den offentlige sektor at indkøbe miljørigtige produkter.
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EU-Ecolabel, også kendt som Blomsten, er det officielle miljømærke i Europa. Produkter med EU-Ecolabel imødekommer strenge
miljøkrav ift. råvareproduktion, brug, dokumentation og sikkerhed.
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