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Material Plástico

Sistema H5 – Tork
PeakServe®
Continuous®
Hand Towels

Cor Preta

Altura 49,1 cm

Largura 10,1 cm

Profundidade 36,7 cm

Tork PeakServe®: a mais recente inovação concebida para casas de
banho com tráfego elevado nas quais os funcionários necessitam de
maximizar o tempo de limpeza e de manter um bom fluxo de pessoas.
Compatível com as toalhas de mãos Tork PeakServe® Continuous™,
o sistema dispõe de uma elevada capacidade de mais de 1230
toalhas, que podem ser dispensadas rapidamente e sem interrupções
para manter o fluxo. O processo das recargas compactas é rápido,
podendo ser realizado em qualquer altura, e as recargas são fáceis
de armazenar e de transportar, o que permite que os funcionários se
foquem na limpeza e não nas recargas.

Benefícios principais:Benefícios principais:Benefícios principais:Benefícios principais:
- Design extra fino: Atrativo e poupa espaço
- Alta capacidade: menor necessidade de
manutenção e um risco reduzido de
esgotamento
- Retirar uma toalha é mais fácil com o nosso
sistema contínuo de toalha de mãos
patenteado
- Recarregue com toalhas de mãos sempre
que lhe convier. Mais flexibilidade significa
mais tempo para limpar
- Toalhas dispensadas em três segundos para
um melhor fluxo nas casas de banho, sem
tempos de espera para os visitantes
- A compressão resulta num aumento de 250%
em toalhas de mãos, evitando faltas de papel
nas casas de banho – comparativamente às
recargas Tork Universal e Tork Xpress®
Dispensadores para Toalha de Mão Interfolha



Dados de transporteDados de transporteDados de transporteDados de transporte
Unidade do consumidor Unidade de transporte Palete

EANEANEANEAN 7322541136585 7322541136585 7322541213606

UnidadesUnidadesUnidadesUnidades 1 1 60

Unidades doUnidades doUnidades doUnidades do
consumidorconsumidorconsumidorconsumidor

- 1 60

AlturaAlturaAlturaAltura 491 mm 121 mm 1995 mm

LarguraLarguraLarguraLargura 367 mm 379 mm 800 mm

ComprimentoComprimentoComprimentoComprimento 101 mm 542 mm 1200 mm

VolumeVolumeVolumeVolume 18,2 dm3 24,9 dm3 1,5 m3

Peso líquidoPeso líquidoPeso líquidoPeso líquido 2697 g 2,7 kg 161,8 kg

Peso brutoPeso brutoPeso brutoPeso bruto 3334 g 3,3 kg 200 kg

MaterialMaterialMaterialMaterial Plastic bag Carton -

Escolher uma recargaEscolher uma recargaEscolher uma recargaEscolher uma recarga

100585100585100585100585 100589100589100589100589

Produtos alternativosProdutos alternativosProdutos alternativosProdutos alternativos

551008551008551008551008 552550552550552550552550 553108553108553108553108

Certificações de produtos:Certificações de produtos:Certificações de produtos:Certificações de produtos:

www.tork.ptwww.tork.ptwww.tork.ptwww.tork.ptA Essity é uma empresa líder global de higiene eA Essity é uma empresa líder global de higiene eA Essity é uma empresa líder global de higiene eA Essity é uma empresa líder global de higiene e
saúde.saúde.saúde.saúde.


