
 

Tork Dispenser Flytande Tvål i Elevation design med armbågsfattning är det perfekta valet för platser där
handhygien är av yttersta vikt eftersom den tillhandahåller tvål och handdesinfektion utan att du behöver
röra vid den. Dispensern kan användas med ett stort urval av Tork hudvårdsprodukter i förslutna flaskor.
Elevation-dispensrarna har en funktionell och modern design med intuitiv påfyllning, vilket innebär mindre
underhåll så att du får tid över till annat. Den är certifierad med ”easy-to-use”, som uppmuntrar till god
handhygien även för personer med nedsatt handstyrka.
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Idealisk i miljöer där hygien är extra viktigt•

Hygienisk: försluten refillflaska med engångspump minskar risken för smittspridning•

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

•

Certifierat bekväm rengöring och intuitiv påfyllning sparar tid•

Flaskan kan återvinnas och krymper ihop efter hand som den används, vilket minskar
avfallsvolymen

•

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

*Certifierad av Reumatikerförbundet och testad i enlighet med Design för alla-testet, publicerat i Swedish Design Research Journal 2011.



Produktdata System
S1

Material
Plast

Längd
12.4 cm

Bredd
15.2 cm

Höjd
29.6 cm

Färg
Vit

420701
Tork Extra Mild
Flytande Tvål

420501
Tork Mild Flytande Tvål

420401
Tork Industritvål

420601
Tork Duschcreme

420710
Tork Antimikrobiell
Flytande Handtvål

420901
Tork Exklusiv Flytande
Tvål

  Konsument-förpackning

(CON)

Transport-förpackning

(TRP)

Pall

(PAL)

EAN 7322541325736 7322541325729 7322541352398

Förpacknings-material Carton Carton

Antal 1 8 (8 CON) 144 (18 TRP)

Bruttovikt 826.9 g 6.8 kg 122.08 kg

Höjd 135 mm 290 mm 1890 mm

Längd 165 mm 675 mm 1200 mm

Bredd 350 mm 365 mm 800 mm

Nettovikt 608.3 g 4.9 kg 87.6 kg

Volym 7.8 dm3 71.45 dm3 1.29 m3
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Miljömärkningar/Fördelar

Kompatibla produkter

Leveransdata


