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Funkčnost
a design
ruku v ruce.

Tork zásobníky na skládané ručníky ZZ a C
(systém H3)
Tradiční systémy papírových ručníků 
s univerzálními možnostmi použití.

Tork zásobník na papírové ručníky v roli
(systém H1)
Vysoká kapacita; ideální pro rušné toalety 
s vysokou frekvencí návštěvnosti.

Tork zásobníky na ručníky Interfold
(systém H2)
Vhodné pro prostředí vyžadující jak pohodlné používání, 
tak špičkovou hygienu - jako jsou např. restaurace, 
hotely, kanceláře a zdravotnická zařízení.

Tork zásobníky na role se středovým odvíjením
(systémy M1 a M2) 
Umožňují snadné dávkování libovolného množství papíru 
a jednoduché doplňování. Jsou ideálním systémem
pro prostory, kde se časté utírání rukou kombinuje
s otíráním znečištěných povrchů. Tak je tomu např.
při přípravě potravin nebo v laboratořích.

Moderní řada zásobníků Tork Elevation
Tork, dlouhodobě nejúspěšnější evropská značka hygienických zásobníků 
a potřeb, vám přináší novou moderní řadu hygienických zásobníků, 
která pozdvihne vaši toaletu na novou úroveň. Naslouchali jsme vašim 
podnětům, přidali k nim své zkušenosti a vyvinuli novinky s vylepšenou 
funkčností, které zjednodušují každodenní používání a údržbu. To vše
s úsporou peněz a času. Pestrý výběr zásobníků v univerzální bílé 
a elegantní černé barvě vám nabízí širokou paletu funkcí zajišťujících 
moderní a efektivní řešení potřeb vaší toalety. 



Tork odpadkový koš
(systém B1)
Volně stojící příslušenství k zásobníkům, které je 
možno doplnit o hygienické víko, jež zajistí upravený
a čistý vzhled vaší toalety. Díky otvorům v zadní části 
lze rovněž připevnit na stěnu.

Tork zásobník na skládaný toaletní papír
(systém T3)
Díky systému dávkování jednoho útržku v jeden 
okamžik je tento systém efektivním a elegantním 
řešením pro taková prostředí, jako jsou hotelové 
pokoje, restaurace a malé kanceláře.

Tork zásobníky na toaletní papír 
- Jumbo a Mini Jumbo role
(systémy T1 a T2)
Mají novou funkci tzv. zbytkové role, která zajišťuje 
provozovateli systému nejen zvýšenou kapacitu zásobníku, 
ale rovněž úsporu spotřebního materiálu. Hodí se nejlépe do 
míst s velkým počtem návštěvníků, jako jsou školy, sportoviště 
a jiná veřejná zařízení a prostory.

Tork zásobník na toaletní papír
- kompaktní role
(systém T6)
Obsahuje dvě role toaletního papíru o celkové délce
200 metrů. Je vhodný do prostředí vyžadujících
kompaktní zásobník s vysokou kapacitou.

Tork zásobník na toaletní papír 
- konvenční role
(systém T4)
Tradiční řešení pro toalety s malou 
až střední frekvencí návštěvnosti 
s prostorem pro dvě role toaletního 
papíru. Posuvné okénko zajišťuje 
hygienickou ochranu nepoužívané role.

Tork zásobníky na tekuté mýdlo
(systémy S1 a S2)
Vhodné  pro všechny druhy toalet a koupelen. Díky 
odolnému materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, jsou 
vhodné i do vysoce frekventovaných prostor s „hrubším” 
zacházením. Větší zásobník o obsahu 1 litr je k dispozici 
rovněž ve variantě s loketní pákou, což jej činí ideálním 
pro využití v prostorách s extrémními nároky
na hygienu rukou, jakými jsou např. výrobny
potravin, či zdravotnická zařízení.

Tork osvěžovač vzduchu
(systém A1)
Výběr Tork Premium náplní
s různými druhy parfemací zajistí 
příjemnou atmosféru a pocit 
čistoty a hygieny na vaší toaletě.



Vyzdvihněte
svou toaletu
správnou 
volbou.

Čistá a dobře zařízená toaleta ukazuje, že vám na vašich hostech 
a zaměstnancích záleží. Správná kombinace zásobníků a náplní
šetří čas na údržbu, snižuje spotřebu a tím následné množství odpadu. 
Čistá a moderní toaleta napomáhá dotvořit image vašeho podniku.

Velká kapacita
Řešení, které je nejlepší volbou
pro velké vytížené toalety
s velkým počtem návštěvníků.

Střední kapacita
Řešení vhodné pro velké toalety
s mnoha návštěvníky
a delšími úklidovými cykly.

Nízká kapacita
Řešení vhodné pro menší, 
méně frekventované toalety 
s pravidelným úklidem.

Zhodnoťte svou toaletu
Výběr optimálního hygienického systému pro potřeby vaší toalety je
snadný. Je však nezbytné specifikovat některé základní ukazatele 
a potřeby již na samém začátku. Průzkumy ukazují, že pro správnou 
a efektivní volbu hygienického systému je nutné zvážit následující čtyři 
faktory:

1. Velikost toalety
Je vaše toaleta menší, umístěna v prostorách kanceláří, nebo větší, 
situovaná na letišti? Velikost toalety významným způsobem ovlivňuje volbu 
typu zásobníků a jejich odpovídající kapacitu.

2. Frekvence návštěvnosti
Jak často je vaše zařízení používáno a kolika lidmi? Je vaše toaleta
používána průběžně stejným počtem pravidelných návštěvníků,
nebo bude v některých časových obdobích využívána extrémně?
Počet návštěvníků je důležitý pro výběr vhodné velikosti a kapacity
hygienického systému.

3. Čištění a úklid
Jak často se bude vaše zařízení uklízet a jak často se budou muset
zásobníky doplňovat? Kapacita hygienického sytému by měla
odpovídat minimálně očekávanému počtu návštěvníků mezi
dvěma úklidy.

4. Kvalita papíru
Výběr kvality papíru je velice důležitý z hlediska hygieny, pohodlí
a řízení spotřeby. Úroveň kvality papíru může rovněž vyjadřovat
požadovanou image vaší společnosti. V nabídce Tork naleznete 
tři základní úrovně kvality – Premium, Advanced a Universal.

Symboly kapacity Tork zásobníků
Po zhodnocení své toalety budete mít velmi dobrou představu
o potřebné kapacitě i požadované kvalitě papíru. Tork nyní zavedl
tři symboly kapacity, které vám pomohou vybrat ten nejvhodnější 
hygienický systém.



Požadujete-li dobrou a osvědčenou kvalitu hygienického vybavení, vyzkoušejte sortiment našich výrobků Advanced.

Pro inspiraci při vašem rozhodování a výběru vám nabízíme pět typových
hygienických řešení, která představují různé potřeby a úrovně kapacity.

pět příkladů pro moderní toaletu

Univerzita - velká kapacita
Toalety na školách a univerzitách jsou každý den navštěvovány 
stovkami žáků a studentů. Odolné a uzamykatelné zásobníky, 
s vysokou kapacitou ručníků, toaletního papíru a mýdla, 
jsou vzhledem k požadavkům na nízké náklady na materiál 
a údržbu nutností.

Doporučujeme tyto systémy Tork zásobníků:

•	 Papírové ručníky v roli, systém H1
•	 Toaletní papír - Jumbo role, systém T1
•	 Tekuté mýdlo, systém S1
•	 Odpadkový koš 50 litrů, systém B1
•	 Osvěžovač vzduchu, systém A1



Kanceláře - malá kapacita

Kavárna – střední kapacita

Malé kancelářské toalety mají obvykle omezený počet 
návštěvníků přicházejících rovnoměrně v průběhu
dne. Každodenní úklid toalety signalizuje, že se staráte
a věnujete pozornost detailům. Ukazuje to rovněž
na váš zájem o zaměstnance a image podniku.

Čistota, hygiena a funkčnost jsou velice důležité v prostorách, 
kde se připravuje jídlo. Upravená a čistá kuchyň podtrhuje 
image podniku stejně jako kvalita podávané stravy. 
Zásobníky Tork napomáhají plnění norem HACCP*.

Doporučujeme tyto systémy Tork zásobníků:

•	 Papírové ručníky Interfold - Mini, systém H2
•	 Toaletní papír - skládaný, systém H3
•	 Tekuté mýdlo - Mini, systém S2
•	 Odpadkový koš 50 litrů, systém B1
•	 Osvěžovač vzduchu, systém A1

Doporučujeme tyto systémy Tork zásobníků:

•	 Role se středovým odvíjením, systém M2
•	 Tekuté mýdlo, systém S1
•	 Odpadkový koš 50 litrů, systém B1

Je-li zapotřebí multifunkční papír s dobrým výkonem a pevností za mokra, vyzkoušejte sortiment našich výrobků Advanced.

*kritické kontrolní body analýzy nebezpečí: systém bezpečnosti potravin založený na prevenci, který definuje činnosti nezbytné pro kontrolu identifikovaných rizik



Průmysl – střední kapacita

Zdravotnictví – střední kapacita

Náročné prostředí vyžaduje spolehlivé hygienické systémy, 
které pracovníkům pomáhají udržovat vysokou úroveň 
hygieny bez ohledu na to, zda se pohybují v laboratoři,
nebo v prostředí těžkého průmyslu.

Hygienická řešení ve zdravotní péči musejí odpovídat přísným 
preventivním normám. Při trvalém počtu návštěvníků v průběhu 
celého dne musejí být zásobníky jednoduché na obsluhu.
Kromě toho musejí být papírové výrobky měkké, savé
a jemné, a to jak pro zdravotnický personál, tak pro pacienty.

Doporučujeme tyto systémy Tork zásobníků:

•	 Papírové ručníky v roli, systém H1
•	 Toaletní papír - Mini Jumbo role, systém T2
•	 Tekuté mýdlo, systém S1
•	 Odpadkový koš 50 litrů, systém B1
•	 Osvěžovač vzduchu, systém A1

Doporučujeme tyto systémy Tork zásobníků:

•	 Papírové ručníky Interfold, systém H2
•	 Tekuté mýdlo s loketní pákou, systém S1
•	 Ochranný krém na ruce, systém S2
•	 Odpadkový koš 50 litrů, systém B1



Vyzdvihněte
svou toaletu
inovacemi.

Tork zásobník na papírové ručníky v roli
(systém H1) 

Snadná montáž
Zásobníky větších rozměrů mají zabudovánu 
minivodováhu, která napomáhá správné instalaci.

Jednoduché a rychlé doplňování
Pro rychlou výměnu náplně a kratší dobu údržby:
1. Vtlačte roli do kolejničky a zaklapněte.
2. Táhněte ručník směrem dolů podle šipek na zásobníku.
3. Několikrát stiskněte tlačítko „push“.
4. Uzavřete kryt.
    Zásobník je připraven k použití.

Zůstaňte v kontaktu  
Pro lepší služby zákazníkům má většina zásobníků držák
firemních vizitek, které zobrazují příslušné kontaktní údaje.

Kontrolovaná spotřeba náplně
Automatické dávkování vždy jednoho útržku ručníku,
díky vnitřnímu výkonnému řezacímu mechanismu, 
zajišťuje dokonalou hygienu a kontrolu spotřeby náplně.

Pomocné tlačítko „push“
Tlačítko je viditelné pouze v situaci doplňování zásobníku
a při uvíznutí ručníku uvnitř systému. V takovémto případě
stačí jednoduše několikrát lehce prsty stisknout tlačítko,
které papírový ručník ze zásobníku vysune.

návod na obsluhu

Tork zásobníky vám nabízejí jedinečnou kombinaci designu a funkčnosti. 
Zásobníky řady Tork Elevation zaručují snadné a intuitivní použití
pro návštěvníky toalety, stejně jako rychlou a efektivní údržbu
a doplňování pro úklidový personál.



Tork zásobník na tekuté mýdlo
(systém S1) 

Tork zásobník s automatickým posuvem toaletního papíru 
(systém T6) 

návod na obsluhu

Rychlé doplňování
a extravelká kapacita
Zásobník obsahuje dvě role toaletního papíru
prémiové kvality, každou o délce 100 metrů.
Lze jej doplňovat pokaždé, jakmile je jedna role
spotřebována, čímž je zajištěno, že v zásobníku
je vždy k dispozici jedna záložní role.

Automatický posun role
Aby byl vždy zajištěn snadný přístup k toaletnímu
papíru, posouvají se nové role automaticky, bez
zásahu uživatele či údržby, do polohy k použití,
jakmile je první role prázdná.

Žádné plýtvání papírem
Veškerý papír na roli je využit a prázdné dutinky
jsou shromažďovány uvnitř zásobníku.
To znamená žádný odpad a žádné
dutinky rozházené po podlaze toalety.
 
Snadné odtržení
Odolné a robustní zuby zesílené laminací
zajišťují pohodlné a snadné odtrhávání papíru
po celou dobu životnosti zásobníku.

Zvýšená viditelnost
Poloprůhledné okénko v dolní části zásobníku
umožňuje obsluze snadnou kontrolu stavu
náplně.

Dva způsoby otevření
Univerzální uzavírací mechanismus na všech 
zásobnících Tork Elevation funguje s klíčem nebo 
bez něj. V uzamčeném režimu je možno zásobník 
otevřít pouze klíčem; v neuzamčeném režimu 
jednoduchým stisknutím zámku.

Extra hygienické
Zásobník na tekuté mýdlo je dodáván rovněž
ve variantě s loketní pákou pro použití v prostorách
se zvýšenými nároky na hygienu.

Čistota na dotek
Robustní, úsporný a hygienický zásobník 
tekutého mýdla s ergonomicky navrženým 
tlačítkem.



Zásobníky 
Tork Elevation,
to je moderní 
a přirozená 
součást
vaší toalety.

Zásobníky Tork Elevation jsou navrženy pro rozmanitá prostředí veřejných toalet po celém světě. S použitím 
jednoduchých, organických designových prvků se zásobníky stanou elegantní a přirozenou součástí každé 
toalety. Jejich jemné a neutrální tvary, doplněné spolehlivostí a dlouhou životností z nich činí skvělé doplňky
pro hygienu 21. století.

Funkční design
Ačkoli vnější vzhled hraje na veřejných toaletách významnou roli, nový design je rovněž výrazně zaměřen
na funkčnost. Zásobníky jednoduše musejí fungovat – a musejí fungovat jednoduše. Ve všech prostředích,
pro velké i malé množství uživatelů. Design zajišťuje snadnou a intuitivní údržbu, doplňování a používání. 
Zásobníky jsou jedinečnou kombinací designu a funkčnosti, která pozvedává každou toaletu na vyšší úroveň.

Neutrální, minimalistický tvar
Hladký design, vhodný do každého 
prostředí.



Jemný, organický design
Vytváří pocit přirozenosti,
čistoty a hygieny.

Poloprůhledné okénko
Usnadňuje údržbě práci 
při doplňování zásobníků.



spolehněte se na kvalitu Tork

Tork je globální značkou švédské společnosti SCA dlouhodobě oceňovanou 

za dodávání nejlepších hygienických systémů a nabídku nejvyšší kvality 

čisticích řešení pro obchodní a průmyslová pracoviště na celém světě. 

*    EIRIS (Ethical Investment Research Services) – nezisková 
organizace, která se specializuje na výzkum na téma 
ekologických, sociálních a etických činností a politiky firem.

**  Ethisphere Institute – mezinárodní poradenská firma  
pro oblast podnikatelské etiky.

Vaše přirozená volba 
Podle žebříčku EIRIS*, zveřejněného v roce 2007 britským 

deníkem „The Independent”, je společnost SCA  druhou 

„nejzelenější“ společností světa. V roce 2009 Ethisphere 

Institute** zařadil SCA mezi 99 nejetičtějších světových 

firem. Tork dodržuje přísnou politiku trvale udržitelného 

rozvoje. Všechny naše výrobky jsou navrhované tak, 

aby byl minimalizován jejich vliv na životní prostředí. 

I díky tomu můžete značce Tork plně důvěřovat, 

protože pomůže přirozenému rozvoji vašeho podnikání.  

Tork k vašim službám 
Jsme zde, abychom vás podpořili – kdekoliv se 

nacházíte. Jsme pyšní na těsnou spolupráci s našimi 

klienty a na to, že můžeme splnit jejich hygienické 

potřeby na špičkové úrovni. Jsme vám nablízku, 

kdykoliv je třeba.  



spolehněte se na kvalitu Tork

Právě v tomto okamžiku tisíce našich zákazníků používá naše výrobky.

Pro kvalitnější život 
Naší stálou snahou je ovlivnit váš každodenní život, a to pokud se týká zvyšování globálních 

hygienických standardů. Při lehkosti s jakou v dnešní době dochází k šíření chorob a epidemií stojí 

vědomí kvalitní osobní hygieny a udržování vysokých hygienických standardů v popředí péče o zdraví. 

Hygienické systémy a vzdělávací programy Tork jsou projektovány tak, aby pomáhaly firmám, 

jejich pracovníkům a klientům na celém světě žít kvalitněji a zdravěji.  

Kvalita je základem našeho myšlení
Všechny výrobky Tork procházejí důkladnou kontrolou 

kvality. Kromě toho naše inovační řešení vznikla díky cenným 

postřehům našich klientů a jejich očekáváním z hlediska 

vysokých standardů kvality. 

Seznamte se s dalšími členy naší rodiny   
Kromě kvalitních hygienických výrobků značky Tork 

naleznete ve výrobkovém portfoliu SCA celé spektrum 

dalšího spotřebního zboží – hygienické kapesníčky, dětské 

pleny, hygienické výrobky pro ženy, inkontinenční produkty, 

papírové obaly, publikační papír a výrobky ze dřeva. 

Setkáte se s nimi ve více jak 90 zemích světa. Bez ohledu, 

jaké jsou vaše potřeby, vždy se najde náš výrobek který zlepší 

kvalitu vašeho života.  



Číslo výrobku Název výrobku Barva Materiál Výška (mm) Šířka (mm) Hloubka (mm) Ks/karton Systém

553000 Tork zásobník na papírové ručníky ZZ/C ABS + MABS 439 333 136 1 H3

553008 Tork zásobník na papírové ručníky ZZ/C ABS + MABS 439 333 136 1 H3

553100 Tork zásobník na papírové ručníky ZZ/C - Mini ABS + MABS 291 332 135 1 H3

553108 Tork zásobník na papírové ručníky ZZ/C - Mini ABS + MABS 291 332 135 1 H3

Číslo výrobku Název výrobku Barva Materiál Výška (mm) Šířka (mm) Hloubka (mm) Ks/karton Systém

552000 Tork zásobník na ručníky Interfold ABS + MABS 444 302 102 1 H2

552008 Tork zásobník na ručníky Interfold ABS + MABS 444 302 102 1 H2

552100 Tork zásobník na ručníky Interfold - Mini ABS + MABS 295 302 101 1 H2

552108 Tork zásobník na ručníky Interfold - Mini ABS + MABS 295 302 101 1 H2

Číslo výrobku Název výrobku Barva Materiál Výška (mm) Šířka (mm) Hloubka (mm) Ks/karton Systém

551000 Tork zásobník na papírové ručníky v roli ABS + MABS 372 337 203 1 H1

551008 Tork zásobník na papírové ručníky v roli ABS + MABS 372 337 203 1 H1

Číslo výrobku Název výrobku Barva Vrstvy Délka role (m) Šířka (cm) Útržků/karton Systém

290016 Tork Premium papírové ručníky v roli Bílá / potisk 2 100 21 6 x 400 H1

290067 Tork Advanced papírové ručníky v roli Bílá / potisk 2 150 21 6 x 600 H1

290068 Tork Advanced papírové ručníky v roli Modrá 2 150 21 6 x 600 H1

290076 Tork Advanced papírové ručníky v roli Zelená 2 150 21 6 x 600 H1

290057 Tork Universal papírové ručníky v roli Bílá 1 190 21 6 x 760 H1

Číslo výrobku Název výrobku Barva Vrstvy Délka ručníku (cm) Šířka (cm) Ks/karton Systém

100297 Tork Premium ručníky Interfold Bílá / potisk 2 34 21,2 21 x 100 H2

100288 Tork Premium ručníky Interfold Bílá / potisk 2 34 21,2 21 x 110 H2

100289 Tork Premium ručníky Interfold Bílá / potisk 2 25,5 21,2 21 x 150 H2

120288 Tork Advanced ručníky Interfold Bílá / potisk 2 34 21,2 21 x 136 H2

120289 Tork Advanced ručníky Interfold Bílá / potisk 2 25,5 21,2 21 x 180 H2

140299 Tork Universal ručníky Interfold Bílá 2 25,5 21,2 21 x 226 H2

Číslo výrobku Název výrobku Barva Vrstvy Délka ručníku (cm) Šířka (cm) Ks/karton Systém

100277 Tork Premium papírové ručníky ZZ Bílá 2 23 23 15 x 170 H3

290162 Tork Advanced papírové ručníky ZZ Bílá 2 23 25 15 x 200 H3

290178 Tork Advanced papírové ručníky ZZ Zelená 2 23 24,8 15 x 200 H3

290157 Tork Universal papírové ručníky ZZ Bílá 1 23 23 15 x 266 H3

290135 Tork Universal papírové ručníky ZZ Zelená 1 23 24,8 20 x 200 H3

290264 Tork Advanced papírové ručníky C Bílá 2 24,8 31 20 x 120 H3

290280 Tork Advanced papírové ručníky C Zelená 2 25 31 20 x 120 H3

290248 Tork Universal papírové ručníky C Bílá 1 25 31 20 x 160 H3

290233 Tork Universal papírové ručníky C Zelená 1 25 31 20 x 160 H3

120181 Tork Universal papírové ručníky C Šedá 1 25 31 24 x 192 H3

Tork Elevation H3

Tork Elevation H2

Tork Elevation H1

Tork systém

Tork systém

Tork systém

H3

H2

H1



Číslo výrobku Název výrobku Barva Materiál Výška (mm) Šířka (mm) Hloubka (mm) Ks/karton Systém

559000 Tork zásobník na role se středovým odvíjením ABS + MABS 360 239 227 1 M2

559008 Tork zásobník na role se středovým odvíjením ABS + MABS 360 239 227 1 M2

Číslo výrobku Název výrobku Barva Materiál Výška (mm) Šířka (mm) Hloubka (mm) Ks/karton Systém

558000 Tork zásobník na role se středovým odvíjením - Mini ABS + MABS 333 193 172 1 M1

558008 Tork zásobník na role se středovým odvíjením - Mini ABS + MABS 333 193 172 1 M1

Tork Elevation M2

Tork Elevation M1

Tork systém

Tork systém

M2

M1
Číslo výrobku Název výrobku Barva Vrstvy Délka role (m) Šířka (cm) Role/karton Systém

101220 Tork Advanced utěrka 420 - Mini Bílá 2 75 21,5 12 M1

100132 Tork Advanced utěrka 415 - Mini Bílá 1 120 21,5 12 M1

120141 Tork Universal utěrka 310 - Mini Žlutá 1 115 20,5 12 M1

120122 Tork Universal utěrka 310 - Mini Bílá 1 120 21,5 12 M1

Číslo výrobku Název výrobku Barva Vrstvy Délka role (m) Šířka (cm) Role/karton Systém

130044 Tork Advanced utěrka 420 Performance Bílá 2 125 23,5 6 M2

128207 Tork Advanced utěrka 420 Modrá 2 157,5 20 6 M2

151131 Tork Advanced utěrka 415 Bílá 1 275 21,5 6 M2

128208 Tork Advanced utěrka 415 Modrá 1 320 20 6 M2

121206 Tork Universal utěrka 320 Bílá 2 160 20 6 M2

120148 Tork Universal utěrka 310 Žlutá 1 300 20,5 6 M2

Číslo výrobku Název výrobku Barva Materiál Výška (mm) Šířka (mm) Hloubka (mm) Ks/karton Systém

554000 Tork zásobník na toaletní papír - Jumbo role ABS + MABS 360 437 133 1 T1

554008 Tork zásobník na toaletní papír - Jumbo role ABS + MABS 360 437 133 1 T1

Tork Elevation T1 Tork systém

T1
Číslo výrobku Název výrobku Barva Vrstvy Délka role (m) Útržek d x š (cm) Útržků/role Role/karton Systém

110273 Tork Premium toaletní papír - Jumbo role Bílá 2 360 20 x 9,8 1 800 6 T1

120274 Tork Advanced toaletní papír - Jumbo role Bílá 2 360 20 x 9,7 1 800 6 T1

120160 Tork Universal toaletní papír - Jumbo role Bílá 1 480 20 x 9,8 2 400 6 T1



Číslo výrobku Název výrobku Barva Materiál Výška (mm) Šířka (mm) Hloubka (mm) Ks/karton Systém

557000 Tork zásobník na toaletní papír - konvenční role ABS + MABS 158 286 153 8 T4

557008 Tork zásobník na toaletní papír - konvenční role ABS + MABS 158 286 153 8 T4

Číslo výrobku Název výrobku Barva Materiál Výška (mm) Šířka (mm) Hloubka (mm) Ks/karton Systém

556000 Tork zásobník na toaletní papír - skládaný ABS + MABS 271 159 128 12 T3

556008 Tork zásobník na toaletní papír - skládaný ABS + MABS 271 159 128 12 T3

Číslo výrobku Název výrobku Barva Materiál Výška (mm) Šířka (mm) Hloubka (mm) Ks/karton Systém

555000 Tork zásobník na toaletní papír - Mini Jumbo ABS + MABS 275 345 132 1 T2

555008 Tork zásobník na toaletní papír - Mini Jumbo ABS + MABS 275 345 132 1 T2

Tork Elevation T4

Tork Elevation T3

Tork Elevation T2

Tork systém

Tork systém

Tork systém

T4

T3

T2
Číslo výrobku Název výrobku Barva Vrstvy Délka role (m) Útržek d x š (cm) Útržků/role Role/karton Systém

110255 Tork Premium toaletní papír - Mini Jumbo Bílá 3 110 14 x 10 786 12 T2

110253 Tork Premium toaletní papír - Mini Jumbo Bílá 2 170 14 x 10 1 214 12 T2

120281 Tork Advanced toaletní papír - Mini Jumbo Bílá 2 170 14 x 10 1 214 12 T2

110161 Tork Advanced toaletní papír - Mini Jumbo Bílá 1 240 14 x 10 1 714 12 T2

120161 Tork Universal toaletní papír - Mini Jumbo Šedá 1 240 14 x 10 1 714 12 T2

Číslo výrobku Název výrobku Barva Vrstvy Útržek d x š (cm) Útržků/karton Systém

114276 Tork Premium toaletní papír - skládaný Bílá 2 19 x 11,2 30 x 252 T3

Číslo výrobku Název výrobku Barva Vrstvy Délka role (m) Útržek d x š (cm) Útržků/role Role/karton Systém

110405 Tork Premium toaletní papír - konvenční role Bílá 4 19,13 12,5 x 9,7 153 42 T4

3065 Tork Premium toaletní papír - konvenční role Bílá 3 20,7 13,8 x 9,7 150 60 T4

12291 Tork Premium toaletní papír - konvenční role Bílá 2 24,75 12,5 x 9,7 198 48 T4

2101 Tork Advanced toaletní papír - konvenční role Bílá 2 34,5 13,8 x 9,7 250 60 T4

110766 Tork Advanced toaletní papír - konvenční role Bílá 2 31,75 12,7 x 9,7 250 48 T4

2100 Tork Universal toaletní papír - konvenční role Bílá 2 34,5 13,8 x 9,7 250 60 T4



Číslo výrobku Název výrobku Barva Materiál Výška (mm) Šířka (mm) Hloubka (mm) Ks/karton Systém

561000 Tork zásobník na tekuté mýdlo - Mini ABS + MABS 206 112 114 12 S2

561008 Tork zásobník na tekuté mýdlo - Mini ABS + MABS 206 112 114 12 S2

Číslo výrobku Název výrobku Barva Materiál Výška (mm) Šířka (mm) Hloubka (mm) Ks/karton Systém

560000 Tork zásobník na tekuté mýdlo ABS + MABS 291 112 114 12 S1

560008 Tork zásobník na tekuté mýdlo ABS + MABS 291 112 114 12 S1

560100 Tork zásobník na tekuté mýdlo s loketní pákou ABS + MABS + nerez 291 112 114 8 S1

560108 Tork zásobník na tekuté mýdlo s loketní pákou ABS + MABS + nerez 291 112 114 8 S1

Tork Elevation S2

Tork Elevation S1

Tork systém

Tork systém

S2

S1

Číslo výrobku Název výrobku Barva Materiál Výška (mm) Šířka (mm) Hloubka (mm) Ks/karton Systém

557500 Tork zásobník na toaletní papír  - kompaktní role ABS + MABS 344 184 140 4 T6

557508 Tork zásobník na toaletní papír  - kompaktní role ABS + MABS 344 184 140 4 T6

Tork Elevation T6 Tork systém

T6
Číslo výrobku Název výrobku Barva Vrstvy Délka role (m) Šířka role (cm) Role/karton Systém

127500 Tork Premium toaletní papír – kompaktní role Bílá 2 100 9,9 27 T6

Číslo výrobku Název výrobku Barva Objem ( l ) Dávek Ks/karton Systém

420901 Tork Premium tekuté mýdlo luxusní Fialová 1 1 000 6 S1

420810 Tork Premium tekuté mýdlo extra hygienické Čirá 1 1 000 6 S1

420701 Tork Premium tekuté mýdlo extra jemné Bílá 1 1 000 6 S1

420601 Tork Premium tekuté mýdlo na vlasy a tělo Modrá 1 1 000 6 S1

420501 Tork Premium tekuté mýdlo jemné Krémová 1 1 000 6 S1

420401 Tork Premium tekuté mýdlo průmyslové Čirá 1 1 000 6 S1

420101 Tork Premium Alcohol Gel - dezinfekční prostředek Čirá 1 1 000 6 S1

Číslo výrobku Název výrobku Barva Objem (ml) Dávek Ks/karton Systém

420652 Tork Premium tekuté mýdlo luxusní na vlasy a tělo - Mini Světle zelená 475 475 8 S2

420602 Tork Premium tekuté mýdlo na vlasy a tělo - Mini Modrá 475 475 8 S2

420502 Tork Premium tekuté mýdlo jemné - Mini Krémová 475 475 8 S2

420202 Tork Premium krém na ruce a tělo - Mini Bílá 475 475 8 S2

420302 Tork Premium čistič WC sedátek - Mini Čirá 475 600 8 S2



Číslo výrobku Název výrobku Barva Materiál Výška (mm) Šířka (mm) Hloubka (mm) Ks/karton Systém

563000 Tork odpadkový koš 50 litrů ABS 629 389 289 1 B1

563008 Tork odpadkový koš 50 litrů ABS 629 389 289 1 B1

Číslo výrobku Název výrobku Barva Materiál Výška (mm) Šířka (mm) Hloubka (mm) Ks/karton Systém

205630 Tork víko k odpadkovému koši ABS 13 307 241 1 B1

205638 Tork víko k odpadkovému koši ABS 13 307 241 1 B1

Číslo výrobku Název výrobku Barva Materiál Objem (l) Ks/karton Systém

204060 Tork pytle do odpadkového koše Šedá plast 50 10 x 25 B1

Číslo výrobku Název výrobku Barva Materiál Výška (mm) Šířka (mm) Hloubka (mm) Ks/karton Systém

562000 Tork zásobník - elektronický osvěžovač vzduchu ABS 174 97 60 6 A1

Tork Elevation B1

Tork Elevation A1

Tork systém

Tork systém

B1

A1
Číslo výrobku Název výrobku Vůně Objem (ml) Ks/karton Systém

236060 Tork Premium vůně do osvěžovače vzduchu Citrusová 75 12 A1

236062 Tork Premium vůně do osvěžovače vzduchu Květinová 75 12 A1

236051 Tork Premium vůně do osvěžovače vzduchu Ovocná 75 12 A1

236071 Tork Premium vůně do osvěžovače vzduchu Neutralizér zápachu 75 12 A1



moderní, úsporná a hygienická toaleta
Tork Elevation



Tork - součást celosvětové skupiny SCA
Tork je přední evropskou značkou hygienických výrobků  
a služeb s přidanou hodnotou pro zdravotnická zařízení,  
hotely, restaurace, školy, letiště, kancelářské budovy a další veřejná 
místa. Produktové portfolio obsahuje toaletní papír, papírové 
ručníky, ubrousky a utěrky pro čištění v kancelářích 
i průmyslu a také systémy hygienických zásobníků.

O společnosti SCA Tissue Europe
SCA Tissue Europe je předním dodavatelem hygienického  
papíru v Evropě. Sortiment výrobků obsahuje toaletní papír, 
skládané ručníky, papírové utěrky, ubrousky a papírové 
kapesníky s čistým ročním obratem 11,5 miliard EUR. 
Působí v 90 zemích světa a zaměstnává okolo 52 000 lidí.  
Mezi nejznámější značky společnosti patří Tork, Tena, Zewa, 
Tempo, Velvet, Libresse, Libero a Edet. S našimi výrobky  
se můžete setkat téměř všude – v hotelech, restauracích, 
průmyslových prostředích, zdravotnictví, školách, kancelářích  
a jiných institucích. Společnost se stala přirozeným lídrem 
v oblasti trvale udržitelného rozvoje a je mezinárodně uznávaná 
ve všech oblastech působení. Britský deník The Independent 
a organizace EIRIS (Ethical Investment Research Services) 
vyhodnotili SCA v roce 2007 jako druhou „nejzelenější“ 
společnost světa (první v oblasti papírových hygienických výrobků).

Distributor

SCA HYGIENE PRODUCTS, s.r.o.,Tissue Europe - AFH Tissue
Sokolovská 94, 186 00 Praha 8
Tel.: (+420) 221 706 111
Fax: (+420) 221 706 444
IČ: 48536466 / DIČ: CZ48536466 
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19108

www.tork.cz, www.sca-tork.com


