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Produktbeskrivelse
Dette Tork 1-lags aftørringspapir er et omkostningseffektivt valg til håndaftørring og til de mest almindelige aftørringsopgaver. Papiret passer i 
Tork® Mini centerfeed dispenser, som er en kompakt og alsidig løsning til professionelle miljøer, hvor der er brug for både hånd- og overfladeaftør-
ring. 

Specifikationer

Produktbetegnelse Håndklæderulle

Varemærke Tork

Vareserie M1 Basic

Størrelse Mini

Farve Gul

Features Uden hylse

Ingredienser/sammensætning 100% genbrugspapir

Længde/dybde 115 m

Bredde 20.5 cm

Diameter 14 cm

Tykkelse 1x25,5 g/m2

Antal lag 1-lags

Certifikater EU-Blomsten, Til fødevarer, FSC Recycled

   
Forpakning

Enhed Indeholder Længde Bredde Højde EAN

kll 11 rl 0.54 m 0.39 m 0.205 m 7322540465426

rl 1 rl 7322540465419

Glas-gaffel-symbolet garanterer, at produkter er testet efter europæisk lovgivning og godkendt til fødevarekontakt. Symbolet er 
obligatorisk på produkter, der bruges til fødevarekontakt.  

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. 

Håndklæderulle, Tork M1 Basic, 1-lags, 
Mini, 115m x 20,5cm, Ø14cm, gul, 100% 
genbrugspapir, uden hylse

 Kan betjenes med én hånd
 Meget brugervenlig
 Uhindret flow-funktion gør det muligt for brugerne at tage så 
meget, som hver opgave kræver 

 Tork Easy Handling™ kasse gør det let at bære, åbne og 
bortskaffe 
emballagen
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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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