
H1 - System Handduk på rulle
(Manuell + Sensor)

Tork Matic® Dispenser Handduk på rulle –
Intuition™ sensor

Artikel 460001

Material Metall/Plast

System H1 - System Handduk på
rulle (Manuell + Sensor)

Höjd 373 mm

Bredd 345 mm

Djup 204 mm

Färg Rostfritt stål

Tork Matic® Dispenser Handduk på rulle - Intuition™ sensor i
Image design ger dina gäster bästa möjliga upplevelse när de
torkar händerna. Att skapa ett sofistikerat intryck i toalettutrymmet
är lika viktigt som den image dina kunder ser först när de kommer
in i dina lokaler. Beröringsfri utmatning av en handduk i taget
minskar förbrukningen och förbättrar hygienen. Låt din image
glänsa med Tork Image Design Line.

Anpassningsbar handdukslängd gör att du
kan välja den storlek som passar för din
verksamhet

Beröringsfri utmatning av en handduk i
taget minskar förbrukningen och förbättrar
hygienen

Enkelt underhåll med LED-refillindikatorn
som visar när påfyllning krävs

Pålitlig prestanda och intuitivt underhåll
innebär att du kan koppla av

Dispensern ska drivas med tre (3) stycken
alkaliska batterier (LR20) av typ D av ett
högkvalitativt märke. De alkaliska
batterierna ska vara av den kraftfulla typen
som har optimerats för långvarig
användning.

Kontrollera batteriets utgångsdatum och
sätt alltid in tre (3) nya batterier vid samma
tillfälle.

Om dispensern inte innehåller
en refill under ca en vecka, bör batterierna
tas bort för att undvika batteriförbrukning
av LED-nivåindikatorn

www.tork.se



Välj en refillproduktVälj en refillproduktVälj en refillproduktVälj en refillprodukt

Tork Matic® Blå Handduk på
rulle, H1 290068

Tork Matic® Mjuk Handduk på
rulle Premium 290016

Tork Matic® Extra Lång
Handduk på rulle, H1 290059

Alternativa produkter

552200 552508 551100

Kontakt

Essity Hygiene and Health AB
Professional Hygiene
Broplatsen 3
431 31 Göteborg 

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

 
Leveransdata

Konsumentförpackning Transportförpackning Pall

EAN 7322540781984 7322540781984 7322540785272

Antal 1 1 40

Konsumentförpackning - 1 40

Höjd 451 mm 451 mm 1954 mm

Bredd 236 mm 236 mm 800 mm

Längd 372 mm 372 mm 1200 mm

Volym 39.6 dm3 39.6 dm3 1.6 m3

Nettovikt 3950 g 4 kg 158 kg

Bruttovikt 3950 g 5 kg 201.9 kg

Förpackningsmaterial Plast Kartong -

H1 - System Handduk på rulle (Manuell + Sensor)

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


