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Tork

Zásobníky na ruèníky

Výrobky znaèky Tork pøedstavují rozsáhlé spektrum hygienických výrobkù, za jejichž pomoci lze mnohá 
zaøízení udržovat v èistotì. Sortiment je tvoøen od zásobníkù toaletního papíru, kuchyòských rolí, 
papírových ruèníkù, až k papíru na èištìní. Jedná se o produkty vysoké kvality, komfortní a ekonomické. 
Pracujete-li v hotelovém èi restauraèním oboru, prùmyslovém odvìtví, zdravotnickém zaøízení nebo v 
ekonomice, pak výrobky Tork jsou pro vás správnou volbou.

TORK

Zjednodušili jsme naši nabídku hygienických zásobníkù a vybrali od každého výrobku tøi barevná 
provedení. Díky tomu zjednodušenému výbìru produktù si tak mùžete vyladit celý interiér toalet v jedné 
barvì a designu.

Zásobníky Tork  Matic® vynikají vysokou kapacitou, jsou ideálním øešením pro frekventované toalety a umývárny. Dávkování 
po jednotlivých ruènících snižuje spotøebu a náklady. Dotýkáte se vždy jen ruèníku, který používáte.

Tork Matic® zásobník na papírové ruèníky v roli (H1)

Èíslo 
výrobku

Popis Materiál Barva
Rozmìry mm 

(v x š x h)

551008 Tork Matic® zásobník na papírové ruèníky v roli ABS èerná 372 x 337 x 203

460001 Tork Matic® zásobník na pap. ruèníky v roli se 
senzorem

nerez ocel / 
plast

nerez/èerná 373 x 345 x 204

Matic èerný Matic se senzorem
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Tork stojan na podlahu (W1)

Tento mobilní stojan na podlahu lze snadno a ergonomicky doplòovat a díky ozubení zesílenému skelnými vlákny je dávkování 
bezpeèené a spolehlivé. Tento systém mùže být doplnìn o držák, chytrý doplnìk, který Vám umožní pøipevnit igelitové pytle 
ke stojanu a zajistit tak kompletní a èasovì úsporné øešení. K dostání ve dvou barevných provedeních.

• Extra vysoká kapacita
• Mobilní – snadno se pøemisťuje
• Flexibilní dávkování (vezmìte tolik, kolik právì potøebujete)
• Široký výbìr náplní - 1 i 2 vrstvé utìrky, bílé i modré provedení, rùzné rozmìry
• Snadné doplòování

Popis Materiál Barva
Rozmìry mm 

(v x š x h)

Tork stojan na podlahu kov + ABS + MABS tyrkysová / bílá 1006 x 646 x 530

Tork stojan na podlahu kov + ABS + MABS èervená / èerná 1006 x 646 x 530

Utìrka plus, bílá Utìrka plus malá, modrá

Tork stojan na podlahuStojan na podlahu s držákem na pytle

Stojan s držákem na pytle je za pøíplatek
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Zásobníky na toaletní papír

Tork SmartOne®zásobník na toaletní papír (T8)

Tork SmartOne® je kompaktní zásobník ve stylovém designu, z kterého vychází toaletní papír po jednotlivých útržcích. Role 
toaletního papíru je dokonale krytá. Uživatel se dotkne pouze papíru, který potøebuje. 

Zásobník je díky své robustní konstrukci ideální do nároèného prostøedí, pro frekventované toalety.  Extra vysoká kapacita 
pøinášní velmi nízké nároky na údržbu a spotøeba se výraznì redukuje.

Èíslo 
výrobku

Popis Materiál Barva
Rozmìry mm 

(v x š x h)

680000 Tork SmartOne® zásobník ABS plast bílá 268 x 269 x 157

680008 Tork SmartOne® zásobník ABS plast èerná 268 x 269 x 157

460006 Tork Mini Jumbo záobník na toaletní papír nerez ocel / plast nerez/èerná 355 x 254 x 133

Tork Mini Jumbo zásobník na toaletní papír (T2)

Zásobník nabízí souèasnì vysokou kapacitu a nízké nároky na údržbu. Je vybaven funkèí zbytkové role a brzdy, která zabranuje 
nadmìrné spotøebe toaletního papíru. Mini Jumbo vynikají funkèní a odolnou konstrukcí, snadno se èistí a udržuje.

SmartOne bílý SmartOne èerný

Mini Jumbo
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Tork Refl ex™ zásobník na role se støedovým odvíjením (M4)

Tork Refl ex™ je skuteènì hygienickým a úsporným øešením pro všechna malá i velká èištìní. 

Snižuje spotøebju až o 37% v porovnání s tradièními zásobníky na role se støedovým odvíjením. Je ideální pro použití v 
potravináøském prùmyslu. 

Obsluha je možná jednou rukou, dávkování je list po listu;  dotýkáte se vždy jen útržku, který používáte. 

Refl ex zásobník má vysokou kapacitu a výhodou jsou nízké náklady na údržbu. Díky své robustní konstrukci je vhodný i do 
nároèného prostøedí, prùhledný kryt napomáhá snadné kontrole stavu náplnì.

Èíslo 
výrobku

Popis Materiál Barva
Rozmìry mm 

(v x š x h)

473140
Tork Refl ex™ zásobník na role se støedovým odvíjením 
(M4)

ABS plast bílá 318 x 263 x 265
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Tork zásobník na pìnové mýdlo (S4)

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. Jednorázové 
náplnì zaruèují vysoce kvalitní, jemné a luxusní pìnové mýdlo.

Èíslo 
výrobku

Popis Materiál Barva
Rozmìry mm 

(v x š x h) 

561500 Tork zásobník na pìnové mýdlo ABS plast bílá 286 x 113 x 105

561508 Tork zásobník na pìnové mýdlo ABS plast èerná 286 x 113 x 105

460009 Tork zásobník na pìnové mýdlo se senzorem nerez ocel/plast nerez/èerná 278 x 116 x 130

460010 Tork zásobník na pìnové mýdlo nerez ocel/plast nerez/èerná 289 x 106 x 107

Dávkovaèe mýdla

zásobník se senzoremzásobník bílý zásobník èerný zásobník nerez
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Tork odpadkový koš (B1)

Odpadkový koš v nerez provedení o obsahu 50 litrù doplòuje celou nerez nabídku. 
Pytel na odpadky je zcela skrytý, vytváøí dojem hygienického vzhledu.

Èíslo 
výrobku

Popis Materiál Barva
Rozmìry mm 

(v x š x h)

460011 Tork odpadkový koš 50 l (S4) nerez ocel/plast nerez/èerná 614 x 395 x 253


