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TORK	

Tork Premium WC-paperirulla 6rll110317S
Ominaisuudet:	

- Tork Premium -laatu	

- Ylellisen pehmeä ja imukykyinen 3-kertainen wc-paperi	

- Korkealaatuiset, valkoiset WC-paperirullat seitsemässä 6
kpl:een pakkauksissa	

- WC-tiloihin, joissa vaaditaan parasta tasoa	


!

- väri: valkoinen	

- rullan pituus: 34,7 m	

- rullan mitat: leveys 99 mm, halkaisija 120 mm	

- arkkien lukumäärä: 248 / rllpakkauskoko 42 rll/sk	

	


Tork Advanced talouspaperi 2rll 101245S
Keittiöpyyherulla pyyhintään ja puhdistukseen.	

Joustava vaihtoehto monenlaisiin keittiöihin.	


!

Kerroksia: 2.	

Väri: valkoinen	

Rullapituus: 39,2 m	

Arkkien lukumäärä: 140	

Pakkauskoko: 14 rullaa / säkki	
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Tork Advanced ZZ-taitettu käsipyyhe 290163
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Yksi käsipyyhe kerrallaan: vähentää kulutusta ja lisää hygieniaa	

Erittäin imukykyinen: tehokasta käsienkuivausta	

Kohokuvioitu: lisää paksuutta ja pehmeyttä	

	

Kerroksia: 2	

Väri: Valkoinen	

Arkkikoko: 24,8 x 23 cm (leveys x pituus)	

Pakkauskoko: 250 arkkia/nippu, 3750 kpl/laatikko	
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Tork Universal 310 pyyhe W1 127107
Yleispyyhe kevyeen käyttöön ja paikkoihin, joissa kulutus on suurta.
Taloudellinen, kestävä ja märkänä vahva.	
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Kerrokset: 1	

Väri: Keltainen	

Rullaleveys: 33 cm	

Rullapituus: 1190 m	

Pakkauskoko: 1 rulla / säkki	

Lavakoko: 30 rll/lava	


!
	


Tork Advanced Wiper 440 Blue 130080
Yleispyyhe pinnoille, esineille ja käsille.	

Yksi pyyhe sopii useimpiin käyttötarkoituksiin ja on näin tehokas.	
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Kerrokset: 3	

Väri: Sininen	

Rullaleveys: 36,9 cm	

Rullapituus: 510 m	

Arkkien lukumäärä: 1500	

Pakkauskoko: 1 rulla / säkki	

Lavakoko: 30 rll/lava	


!
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Tork Advanced Wiper 440 Blue 3-kerros 130082

!
Tuote on sama kun yllä oleva rulla.	

!
Pakkaus 5 x100arkkia 	

Arkin koko 32cm x 38cm	


!

Tecsol Oy - www.tecsol.fi

!
!
Tork Premium monikäyttöliina 520 W4 520378
Tork Premium Monikäyttöliina 520 harmaa rulla. Pehmeä ja kankaan tuntuinen. Pehmeys tekee materiaalista
joustavan joka mahdollistaa ahtaidenkin nurkkien puhdistamisen.
Pehmeä materiaali on hellävarainen helposti naarmuuntuville pinnoille. Soveltuu kaikkien liuotinaineiden
kanssa pintojen puhdistukseen.	
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Väri: Harmaa
Rullan pituus: 361 m
Rullan leveys: 42,8 cm
Halkaisija: 38,0 cm
Arkkeja/rulla: 950	


!
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Tork Premium monikäyttöliina 520, W1/W2 520304
Tork Premium Monikäyttöliina 520 harmaa rulla.	

Pehmeä ja kankaan tuntuinen. Pehmeys tekee materiaalista joustavan joka
mahdollistaa ahtaidenkin nurkkien puhdistamisen.
Pehmeä materiaali on hellävarainen helposti naarmuuntuville pinnoille.
Soveltuu kaikkien liuotinaineiden kanssa pintojen puhdistukseen.	
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Väri: Harmaa
Rullan pituus: 361 m
Rullan leveys: 42,8 cm
Halkaisija: 38,0 cm
Arkkeja/rulla: 950	


!

Tork Premium 530 monikäyttöliina 5 x 100kpl W4 530178

!Vahva vaihtoehto: paksu ja jämäkkä	


Kestää kovaa hankausta ja voimakkaita liuottimia hajoamatta	

Kuvioidun pinnan ansiosta rasvan ja sitkeiden tahrojen poistaminen on helppoa	

Valkoinen vaihtoehto saatavana keittiöpyyhekoossa	

Suojaa käsiä kuumuudelta käsiteltäessä kuumia peltejä ja 	

pannuja ja ehkäisee haavojen syntymistä	

ISEGA-sertifiointi takaa, että ruoan käsitteleminen on turvallista	

Kerrokset: 1	
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Väri: Valkoinen	

Arkkikoko: 38,5 x 42,8 cm (leveys x pituus)	

Pakkauskoko: 5 top pakia á 100 arkkia (500 kpl / laatikko)	

Lavakoko: 28 pak/lava	


!
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KATRIN	

Teollisuuspyyhe CLASSIC XXL2 Sininen 370m x 38,5cm
(225-46419)
Katrin-teollisuuspyyhkeet ovat imukykyisiä, riittoisia ja lujia myös märkänä. 	

Ne sopivat kaikenlaiseen ammattipyyhintään: kuivaamiseen, pyyhintään ja 	

kiillotukseen konepajoista elintarviketeollisuuteen.	
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Pakkaus 2 kpl	

	


Vetopyyhe Classic M Keltainen Ø20cm x 260m
(225-46396)
Laadukas pyyhe kaikenlaiseen pyyhkimiseen.	

Kestävä ja turvallinen myös epätasaisten tai terävien pintojen pyyhkimisessä.	

Hyvä imukyky; tehokas öljyn ja rasvan poistamiseen.	
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Pakkaus 6 kpl	

	


Teollisuuspyyhe Poly Roll 290m x 32,5cm
(225-455916)
Laadukas ja nukkaamaton kuitukangaspyyhe vaativaan puhdistamiseen ja
kiillottamiseen Erittäin tehokas hyvän ja nopean imukykynsä ansiosta	

Todella kestävä, turvallinen ja tehokas.	

Suojaava annostelulaatikko	
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32,5 x 43 cm arkki, 292m	

800 ark/rll	

1 rll/laatikko	

24 ltk/lava	
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Teollisuuspyyhe Katrin Plus L 2 Blue (225-44722)
Korkealaatuinen teollisuuspyyhe; jonka imukyky on erinomainen.	

Kestävä ja turvallinen myös epätasaisten tai terävien pintojen pyyhkimisessä.	

Pehmeä ja nukkaamaton materiaali takaa hyvän pyyhkimistuloksen.	

Taloudellinen erinomaisen imukykynsä ansiosta.	


!

350 m / rll	

930 ark / rll	

2 rll / pakkaus	


!
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Teollisuuspyyhe Classic L Keltainen (225-46401)

!

Voimakas paperi, jolla suuri imukyky. 	

Arkitettu rulla tavanomaiseen käyttöön eri aloilla. 	

ISEGA-hyväksyntä.	


!
Paperia rullassa 470m ja leveys 23,5cm	
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Pakkaus 2 kpl	

	


Katrin Classic Käsipyyhe C-taitto (225-34336)
2-kertainen, keltainen, arkin koko 24 x 33 cm 100 ark/pkt.	


!
Pakkaus 16 kpl	
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WC-Paperi Toilet 200 2-kerros Valkoinen
Laadukas ja miellyttävä wc-paperi. Lähes kaikkiin yleisimpiin annostelijoihin 	

sopiva rulla.	
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Pakkaus 4rll/pkt - 5pkt/säkki	
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Vetopyyhe Katrin Plus S valk. hylsytön 1-kert.
(44740)
Pehmeä, miellyttävä ja hygieeninen käsipyyhe. Miellyttävä käyttää hyvän ja nopean
imukykynsä ansiosta. Kestävä ja tehokas. 	

Hylsytön rulla nopeuttaa annostelijan täyttämistä.	
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Paperia rullassa 103m 	

Pakkaus 12 rll	
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