
Abena · Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com

PRODUKTDATABLAD  |  21.01.2022

Varenummer 117623   1/2
PR
O
D1

06
47

 
 
11

76
23

Produktbeskrivelse
Dette Tork 1-lags aftørringspapir er ideelt til allround aftørringsopgaver og håndaftørring, og er et omkostningseffektivt valg. Dette papir kan 
anvendes i Tork® Centerfeed Dispenser, som er en alsidig løsning med stor kapacitet til professionelle miljøer, hvor der er brug for både hånd- og 
overfladeaftørring. 

Specifikationer

Produktbetegnelse Håndklæderulle

Varemærke Tork

Vareserie M2 Basic

Størrelse Midi

Farve Hvid

Features Uden hylse

Ingredienser/sammensætning 100% genbrugspapir

Længde/dybde 300 m

Bredde 21.5 cm

Diameter 19 cm

Tykkelse 1x24 g/m2

Antal lag 1-lags

Certifikater EU-Blomsten, Til fødevarer, FSC Recycled

   
Forpakning

Enhed Indeholder Længde Bredde Højde EAN

kll 6 stk 0.586 m 0.396 m 0.232 m 7322540048964

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 M2 Basic, 1-lags, 
Midi, 300m x 21,5cm, Ø19cm, hvid, 100% 
genbrugspapir, uden hylse

 Kan betjenes med én hånd
 Meget brugervenlig
 Uhindret flowfunktion gør det muligt for brugerne at tage den 
mængde papir, der skal bruges til opgaven 

 Tork Easy Handling™ hank gør det let for rengøringspersonalet 
at bære 
papirrullerne
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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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