Białe serwetki lunchowe Tork 4000 szt.
kod produktu: 509300
kategoria: Kategorie produktów > Materiały eksploatacyjne > Materiały higieniczne

Producent: Tork
Cena netto: 128,26 zł
Cena brutto: 157,76 zł
Kod QR:

Małe jednowarstwowe obiadowe serwetki papierowe Tork
Warstwy: 1
Wymiary po złożeniu: 16,3×16,3 cm
Wymiary po rozwinięciu: 32,5×32,5 cm
Nadruk: nie
Tłoczenie: nie
Kolor: biały
Liczba listków w bindzie: 500 szt.
Liczba bind w opakowaniu: 8 szt.
Liczba listków w opakowaniu: 4000 szt.
Dopuszczone do kontaktu z żywnością
Wyróżnione certyfikatem Ecolabel
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Profesjonalne papierowe serwetki lunchowe Tork to wysokiej jakości materiały eksploatacyjne
stworzone specjalnie z myślą o cieszących się dużym natężeniem ruchu i dbających o najwyższy
poziom higieny lokalach gastronomicznych. Czterokrotnie składane jednowarstwowe białe listki
nie zajmują wiele miejsca na blatach stołów i kontuarach, a przy tym doskonale nadają się do
szybkiego i dokładnego wycierania rąk oraz twarzy po posiłku. Dzięki temu idealnie nadają się do
barów szybkiej obsługi którym zależy na oszczędności miejsca i ograniczeniu kosztów materiałów
eksploatacyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu czystości. Mniej śmieci i
możliwość szybkiego wytarcia stołów redukuje czas poświęcany na utrzymywanie porządku i
pozwala skupić się na obsłudze gości, co znacząco wpływa na ich zadowolenie oraz komfort.

Zalety składanych serwetek lunchowych Tork
Niewielkie rozmiary
Przyjazność środowisku
Higieniczne opakowanie

Odbiorcy obiadowych serwetek higienicznych Tork
Restauracje
Bary
Puby
Stoiska z żywnością
Foodtrucki

Tork jest międzynarodową firmą znaną z najwyższej jakości materiałów
eksploatacyjnych i akcesoriów do WC

Dostarczający elementy wyposażenia toalet pomagające zachować najwyższy poziom higieny
osobistej oraz zdrowia w ponad 150 krajach, szwedzki producent dozowników do mydła,
pojemników na ręczniki papierowe, podajników papieru toaletowego oraz środków do mycia rąk i
wszelkiego rodzaju papierów w roli lub składce tworzy kompleksowe rozwiązania dla każdego
rodzaju ogólnodostępnych toalet. Skupiając się na funkcjonalności oraz odpowiadając na
wszystkie najważniejsze wyzwania stawiane przed publicznymi ubikacjami Tork oferuje
wyspecjalizowane i tworzone przy użyciu najnowszych technologii produkty, które są przyjazne
środowisku i niezwykle łatwe w codziennej obsłudze oraz konserwacji.
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