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H2 - Intergevouwen handdoek
systeem

Tork Xpress® Extra Soft Multifold Hand Towel
(Wit)

Artikel 100297

Uitgevouwen
lengte

34 cm

Systeem H2 - Intergevouwen
handdoek systeem

Uitgevouwen
breedte

21.2 cm

Gevouwen
lengte

8.5 cm

Gevouwen
breedte

21.2 cm

Lagen 2

Print Ja

Reliëf Ja

Kleur Wit

Bied uw gasten superieure handdroging en optimaal comfort met de
grote, zachte Premium Tork Xpress Zachte Multifold Handdoeken, die
hoogwaardig aanvoelen en zacht zijn voor de huid. Deze handdoeken
zijn geschikt voor de Tork Xpress® Multifold Handdoek Dispenser, voor
sanitaire ruimten met een middelgroot aantal bezoekers. Hij past in
kleine ruimtes en biedt uw gasten zowel comfort als hygiëne.

Een grote, zachte handdoek van uitstekende
kwaliteit die een blijvende indruk maakt

QuickDry™ – ons sterkste en meest
absorberende papier, voor efficiënter drogen
met minder verspilling

De handdoeken zijn meermaals gevouwen
voor vel-voor-vel-dosering, waardoor het
verbruik wordt verminderd en de hygiëne
verbeterd

Een aantrekkelijk bladontwerp van Tork dat
een geweldige indruk maakt

Tork Easy Handling Draagpakketten voor het
eenvoudig dragen, openen en weggooien
van de verpakking



Kies een dispenser

552100 460005 460004

Alternatieve producten

150299 120289 100288

ProductcertificatenProductcertificatenProductcertificatenProductcertificaten

Contact

SCA Hygiene Products 

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 7322540124262 7322540124279 7322540248197

Aantal 100 2100 67200

Consumentenverpakkingen - 21 672

Hoogte 130 mm 212 mm 1846 mm

Breedte 85 mm 390 mm 800 mm

Lengte 212 mm 595 mm 1200 mm

Inhoud (ml) 2.3 dm3 49.2 dm3 1.6 m3

Nettogewicht 296 g 6.2 kg 198.6 kg

Totaalgewicht 302 g 6.4 kg 205.73 kg

Verpakkingsmateriaal Banderole Plastic -

Het merk Tork omvat een volledig assortiment producten
en diensten op het gebied van hygiëne en reiniging voor
de horecasector, de gezondheidssector alsook voor
voedingsindustrie, kantoren, scholen en de industriële
sector. Tot de producten behoren dispensers, papieren
handdoeken, toiletpapier, zeep, servetten, industriële
poetsrollen en keukenpapier. Door ervaring op het gebied
van hygiëne, functioneel design en duurzaamheid is Tork
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