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Tork

Zásobníky na mýdlo

Tork zásobník na sprejové mýdlo (S1)

Systém je vhodné používat v místech jako jsou veøejné toalety a umývárny v obchodních 
centrech, halách, na sportovních stadionech atd.

Výhody systému Tork sprejového mýdla:
• 3000 dávek, nízké nároky na údržbu a náklady pod kontrolou (dobrý pomìr 

cena-hodnota)
• Uzavøený systém snižuje riziko možné kontaminace
• Nedochází k žádnému samovolnému vytékání mýdla
• Složky mýdel mají prvotøídní kvalitu, která chrání pokožku rukou proti vysoušení

Zásobník na sprejové mýdlo S1

Èíslo 
výrobku

Popis Materiál Barva
Rozmìry 

(v x š x h) mm
Ks / kt

560000 Tork zásobník na tekuté mýdlo ABS bílá 291 x 112 x 114 12

560008 Tork zásobník na tekuté mýdlo ABS èerná 291 x 112 x 114 12

Èíslo 
výrobku

Popis Mýdlo Obsah ml
Poèet 
dávek

Ks / kt

620501 Tork sprejové mýdlo svìží vùnì, svìtle žluté 1000 3000 6

620701 Tork sprejové mýdlo neparfémované, èiré 1000 3000 6

Nákladovì efektivní systém sprejového mýdla 

Vysokokapacitní sprejové mýdlo pro 
základní toalety a umývárny

Dvì varianty:
• parfémované
• neparfémované

1 000 ml = 3 000 dávek

NOVINKA!
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Tork zásobník na pìnové mýdlo (S4, S34)

Zásobníky pìnového mýdla snadno dávkují, jsou ideální pro dìti i starší 
osoby. Jedna dávka pìnového mýdla zaruèí plnou dlaò jemného èistícího 
mýdla, které nezanechává žádné zbytky.

Dávkovaè pìnového mýdla 
modrý (S34)

Dávkovaè pìnového 
mýdla nerez (S34)

Èíslo 
výrobku

Popis Materiál Barva
Rozmìry 

(v x š x h) mm
Ks / kt

561600 Tork zásobník na pìnové mýdlo se senzorem (S4) ABS bílá 278 x 113 x 130 6

561500 Tork zásobník na pìnové mýdlo (S4) ABS bílá 286 x 113 x 105 12

470210 Tork zásobník na pìnové mýdlo (S34) plast modrá 240 x 130 x 125 10

470205 Tork zásobník na pìnové mýdlo (S34)
ušlechtilá 

ocel
ušlechtilá 

ocel
270 x 100 x 130 1

Èíslo 
výrobku

Popis Mýdlo Obsah ml
Poèet 
dávek

Ks / kt

520801 Tork antimikrobiální pìnové mýdlo èiré 1000 2500 6

520701 Tork extra jemné pìnové mýdlo
bez parfémù a barviv, svìtle 

žluté
1000 2500 6

470022 Tork pìnové mýdlo
luxusní, jemná parfemace, 

rùžové
800 2000 6

Tork extra jemné pìnové mýdlo
• extra jemné a dermatologicky testované 

složení
• bez parfemace, barviv a sulfátù
• nedráždí oèi
• obsahuje glycerin, provitamín B5 a betain pro 

dokonalou péèe o pokožku

Systém pìnového mýdla (S4)

Tork antimikrobiální pìnové mýdlo
• èistící pìna s dezinfekèním úèinkem
• antimikrobiální spektrum – baktericidní, 

èásteènì virucidní úèinek

Systém je ideální pro hygienu v kuchyni / pro potravináøský prùmysl
Ve všech potravináøských oborech je zásadní nejenom odstranìní 
neèistoty, ale také zabránìní køížové kontaminace.

Zásobník se senzorem Zásobník manuální
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Tork zásobníky na tekuté mýdlo (S1, S2)

Tekutá mýdla a krémy Tork pomáhají dodržovat základní hygienické návyky a pøispívají k pøíjemnému pocitu každodenní 
èistoty rukou. Ideální k èastému mytí rukou, bez parfémù a barviv, minimalizuje riziko alergických reakcí, èistí a aktivnì 
hydratuje pokožku.
• prémiová kvalita mýdel – efektivnì odstraòuje neèistotu + zvlhèuje pokožku
• systémy mohou být použity do prostorù s malou, støední i vysokou frekvencí používání
• zásobník 
 - 1 ml = 1 dávka (zabraòuje nadmìrné spotøebì = kontrola nákladù)
 - s loketní pákou pro oblasti mimoøádnì citlivé na hygienu

Èíslo 
výrobku

Popis Materiál Barva
Rozmìry 

(v x š x h) mm
Ks / kt

560000 Tork zásobník na tekuté mýdlo (S1) ABS bílá 291 x 112 x 114 12

560100 Tork zásobník na tekuté mýdlo s loketní pákou (S1) ABS bílá 291 x 112 x 114 8

561000 Tork Mini zásobník na tekuté mýdlo (S2) ABS bílá 206 x 112 x 114 12

Èíslo 
výrobku

Popis Mýdlo Obsah ml
Poèet 
dávek

Ks / kt

420701 Tork extra jemné tekuté mýdlo bez parfémù a barviv, bílé 1000 1000 6

420202
Tork neparfémovaný krém na 
ruce a tìlo

bez parfémù a barviv, bílé 475 475 8

Øada Tork tekuté mýdlo obsahuje:
• tekuté mýdlo s rùznými vùnìmi a složením (luxusní, na 

vlasy a tìlo, luxusní na vlasy a tìlo)
• extra hygienické tekuté mýdlo s antimikrobiálními úèinky
• alkohol gel – dezinfekèní prostøedek bez použití vody 

urèený do prostøedí, kde se kladou vysoké nároky na 
hygienu

• krém na ruce a tìlo
• èistiè WC sedátek

1 000 ml = 1 000 dávek

475 ml = 475 
dávek

Zásobník na tekuté mýdlo Zásobník s loketní pákou

Zásobník Mini na tekuté mýdlo


