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Tork představuje řadu luxusních hliníkových zásobníků určenou pro toalety
s potřebou maximální hygieny a exkluzivního vzhledu. V nabídce naleznete 
rovněž „bezdotykové“ řešení v podobě zásobníků se senzorem. Všem Tork 
hliníkovým zásobníkům jsou vlastní jedinečný design a odolnost materiálu,
ze kterého jsou vyrobeny.

Pro novou začínající éru designu a špičkové hygieny toalet Tork přináší zásobníky
s jasným sdělením, že pouze to nejlepší je vhodné pro vaše zákazníky.

Zabudovatelné řešení Tork
Je nejlepší kombinací úhledného designu a úspory prostoru. Zásobník
i zabudovatelná jednotka jsou pevně připevněny ke stěně, přičemž flexibilní
rám jednotky umožňuje zapustit zásobník do stěny do různé hloubky.

Představujeme senzorové zásobníky Tork
V naší nabídce naleznete senzorové-bezdotykové zásobníky na papírové
ručníky v roli a pěnové mýdlo. Perfektní řešení a 100% hygiena.

Tork zásobník na skládaný toaletní papír
Je výborným výběrem pro exkluzivní toalety. Umožňuje dávkování jednoho
útržku v jeden okamžik a tím významně snižuje spotřebu.

Protože 
moderní toaleta
si zaslouží
luxus.

Výhody hliníkových zásobníků:
•	 Žádné otisky prstů
•	 Žádné popálení od cigaret
•	 Odolné proti chemikáliím
•	 Ohnivzdorné
•	 Čištění jakýmkoliv čisticím prostředkem





Pohodlné dávkování papírových ručníků 
a kontrolovaná spotřeba náplně.

Vytvořte si „bezdotykovou“ toaletu  se senzorovým 
zásobníkem na papírové ručníky v roli. Vhodné 
řešení pro místa s potřebou maximálního
pohodlí a hygieny.

Spolehlivý a robustní zásobník na tekuté mýdlo. Senzorový zásobník na pěnové mýdlo.
Bezdotykové řešení = 100% hygiena.



Zásobník na skládaný toaletní papír s tenkým, 
atraktivním designem. Má kapacitu až 2 balíčky 
náplní po 252 útržcích.

Vysoká kapacita zásobníku, doplněná o funkci 
tzv. zbytkové role - méně odpadu a větší užitná 
hodnota = vaše úspora.

Řadu Tork hliníkových zásobníků doplňuje 
tento odpadkový koš. Je možno jej použít jako 
volně stojící příslušenství, či jej připevnit na zeď 
toalety. Sáček na odpadky zůstává hygienicky 
skryt uvnitř koše.

Skvělým doplňkem každé moderní toalety 
je tento zásobník na hygienické papírové 
kapesníčky. Lze umístit volně nebo
připevnit na stěnu.



Exkluzivní design
si žádá špičkové produkty

*neperforovaná role - délka útržku cca. 25 cm

Tork zásobník na papírové ručníky v roli

Tork zásobník na papírové ručníky Interfold

Tork zásobník na toaletní papír - Mini Jumbo

Tork systém

Tork systém

Tork systém

H1

H2

T2

Číslo výrobku Název výrobku Kapacita Materiál / barva
Rozměry
(výška × šířka × hloubka)

Počet kusů 
v kartonu

Počet kartonů
na paletě

Systém

459500
Tork zásobník na papírové ručníky v roli 
 - bezdotykový

aluminium + ABS / šedá 43,2 x 32,6 x 22,3 cm 1 36 H1

Číslo výrobku Název výrobku
Počet 
vrstev

Materiál / barva
Rozměry útržku
(šířka x délka)

Délka  
role

Průměr
role

Počet kusů 
v kartonu

Počet kartonů
na paletě

Systém

290016 Tork Premium papírové ručníky v roli 2 celulóza TAD / bílá 21 x 25 cm* 100 m 19 cm 6 x 400 útržků 28 H1

290067 Tork Advanced papírové ručníky v roli 2 celulóza TAD + recykl / bílá 21 x 25 cm* 150 m 19 cm 6 x 600 útržků 28 H1

290068 Tork Advanced papírové ručníky v roli 2 celulóza TAD + recykl / modrá 21 x 25 cm* 150 m 19 cm 6 x 600 útržků 28 H1

290076 Tork Advanced papírové ručníky v roli 2 recykl / zelená 21 x 25 cm* 150 m 19 cm 6 x 600 útržků 28 H1

290057 Tork Universal papírové ručníky v roli 1 celulóza TAD / bílá 21 x 25 cm* 190 m 19 cm 6 x 760 útržků 28 H1

Číslo výrobku Název výrobku Kapacita Materiál / barva
Rozměry
(výška × šířka × hloubka)

Počet kusů 
v kartonu

Počet kartonů  
na paletě

Systém

451000 Tork zásobník na ručníky Interfold aluminium +  ABS / šedá 48,5 x 27,6 x 11 cm 1 40 H2

Číslo výrobku Název výrobku
Počet  
vrstev

Materiál / barva
Rozměry
(šířka x délka)

Počet kusů 
v kartonu

Počet kartonů  
na paletě

Systém

100297 Tork Premium ručníky Interfold 2 celulóza TAD / bílá 21,2 x 34 cm 21 x 100 = 2 100 ks 32 H2

100288 Tork Premium ručníky Interfold 2 celulóza TAD + celulóza / bílá 21,2 x 34 cm 21 x 110 = 2 310 ks 32 H2

100289 Tork Premium ručníky Interfold 2 celulóza TAD + celulóza / bílá 21,2 x 25,5 cm 21 x 150 = 3 150 ks 32 H2

120288 Tork Advanced ručníky Interfold 2 celulóza TAD + recykl / bílá 21,2 x 34 cm 21 x 136 = 2 856 ks 32 H2

120289 Tork Advanced ručníky Interfold 2 celulóza TAD + recykl / bílá 21,2 x 25,5 cm 21 x 180 = 3 780 ks 32 H2

140299 Tork Universal ručníky Interfold 2 recykl / bílá 21,2 x 25,5 cm 21 x 226 = 4 746 ks 32 H2

Číslo výrobku Název výrobku Kapacita Materiál / barva
Rozměry
(výška × šířka × hloubka)

Počet kusů 
v kartonu

Počet kartonů  
na paletě

Systém

455000 Tork zásobník na toaletní papír - Mini Jumbo aluminium + ABS / šedá 26,9 x 31,6 x 12,8 cm 1 72 T2

Číslo výrobku Název výrobku
Počet  
vrstev

Materiál / barva
Rozměry útržku
(šířka x délka)

Délka
role

Průměr
 role

Počet kusů 
v kartonu

Počet kartonů  
na paletě

Systém

110255 Tork Premium toaletní papír - Mini Jumbo 3 recykl / bílá 10 x 14 cm 110 m 18,8 cm 12 x 786 útržků 36 T2

110253 Tork Premium toaletní papír - Mini Jumbo 2 recykl / bílá 10 x 14 cm 170 m 18,5 cm 12 x 1 214 útržků 36 T2

120281 Tork Advanced toaletní papír - Mini Jumbo 2 recykl / bílá 10 x 14 cm 170 m 18,5 cm 12 x 1 214 útržků 36 T2

110161 Tork Advanced toaletní papír - Mini Jumbo 1 recykl / bílá 10 x 14 cm 240 m 18,5 cm 12 x 1 714 útržků 36 T2

120161 Tork Universal toaletní papír - Mini Jumbo 1 recykl / šedá 10 x 14 cm 240 m 18,5 cm 12 x 1 714 útržků 36 T2

Tork zásobník na toaletní papír - skládaný Tork systém

T3
Číslo výrobku Název výrobku Kapacita Materiál / barva

Rozměry 
(výška × šířka × hloubka)

Počet kusů 
v kartonu

Počet kartonů 
na paletě

Systém

456000 Tork zásobník na toaletní papír - skládaný aluminium + ABS / šedá 28,4 x 15,3 x 11,7 cm 1 195 T3

Číslo výrobku Název výrobku
Počet  
vrstev

Materiál / barva
Rozměry útržku
(šířka x délka)

Počet kusů 
v kartonu

Počet kartonů  
na paletě

Systém

114276 Tork Premium toaletní papír - skládaný 2 celulóza / bílá 11,2 x 19 cm 30 x 252 = 7 560 ks 42 T3



Tork Premium náplně dodávají hliníkovým zásobníkům luxusní nádech. Prémiová kvalita Tork ručníků, 
toaletního papíru a mýdla vám vždy poskytne to nejlepší hygienické řešení. Náplně Tork špičkové kvality 
naplní očekávání spolehlivosti a prvotřídního servisu uživatelů moderních toalet 21. století.

*produkt nahradí 500901. Dostupný od 1.7.2010

Číslo výrobku Název výrobku Kapacita Materiál / barva
Rozměry
(výška × šířka × hloubka)

Počet kusů 
v kartonu

Počet kartonů  
na paletě

Systém

454000 Tork zásobník na papírové kapesníky aluminium + ABS / šedá 6,2 x 25,5 x 13 cm 6 64 F1

Tork zásobník na tekuté mýdlo

Tork zásobník na pěnové mýdlo

Tork zásobník na papírové kapesníky

Tork odpadkový koš

Tork zabudovatelná jednotka

Tork systém

Tork systém

Tork systém

Tork systém

Tork systém

S1

S3

F1

B1

R1

Číslo výrobku Název výrobku
Počet  
vrstev

Materiál / barva
Rozměry
(šířka x délka)

Počet kusů 
v kartonu

Počet kartonů  
na paletě

Systém

140270 Tork Premium papírové kapesníky 2 celulóza / bílá 20 x 20,8 cm
  36 x 100 =
  3 600 ks

25 F1

Číslo výrobku Název výrobku Kapacita Materiál / barva
Rozměry
(výška × šířka × hloubka)

Objem
Počet kusů 
v kartonu

Počet kartonů  
na paletě

Systém

452000 Tork zásobník na tekuté mýdlo aluminium + ABS / šedá 29,7 x 10,5 x 10,2 cm 1 l 1 200 S1

Číslo výrobku Název výrobku Barva Objem
Počet kusů 
v kartonu

Počet kartonů  
na paletě

Systém

420901 Tork Premium tekuté mýdlo luxusní fialová 1 l  = 1 000 dávek 6 80 S1

420810 Tork Premium tekuté mýdlo extra hygienické čirá 1 l  = 1 000 dávek 6 80 S1

420701 Tork Premium tekuté mýdlo extra jemné bílá 1 l  = 1 000 dávek 6 80 S1

420601 Tork Premium tekuté mýdlo na vlasy a tělo modrá 1 l  = 1 000 dávek 6 80 S1

420501 Tork Premium tekuté mýdlo jemné krémová 1 l  = 1 000 dávek 6 80 S1

420401 Tork Premium tekuté mýdlo průmyslové čirá 1 l  = 1 000 dávek 6 80 S1

420101 Tork Premium Alcohol Gel - dezinfekční prostředek čirá 1 l  = 1 000 dávek 6 80 S1

Číslo výrobku Název výrobku Kapacita Materiál / barva
Rozměry
(výška × šířka × hloubka)

Počet kusů 
v kartonu

Počet kartonů  
na paletě

Systém

453000 Tork zásobník na pěnové mýdlo - bezdotykový aluminium + ABS / šedá 29,3 x 12,9 x 12,5 cm 1 221 S3

Číslo výrobku Název výrobku Barva Objem
Počet kusů 
v kartonu

Počet kartonů  
na paletě

Systém

500901 Tork Premium pěnové mýdlo luxusní čirá 400 ml = 1 000 dávek 6 168 S3

500902* Tork Premium pěnové mýdlo luxusní čirá 800 ml = 2 000 dávek 4 192 S3

Číslo výrobku Název výrobku Kapacita Materiál / barva
Rozměry
(výška × šířka × hloubka)

Objem
Počet kusů
v kartonu

Počet kartonů  
na paletě

Systém

458000 Tork odpadkový koš 40l aluminium + ABS / šedá 67,8 x 37,3 x 19,3 cm 40 l 1 18 B1

202828 Tork nástavec k odpadkovému koši ABS / šedá 5,4 x 38,1  x 25,2 cm 1 207 B1

Číslo výrobku Název výrobku Materiál / barva Objem
Počet kusů 
v kartonu

Počet kartonů  
na paletě

Systém

204060 Tork pytle do odpadkového koše 50l plast / šedá 50 l 10 rolí x 25 ks 56 B1

Číslo výrobku Název výrobku Kapacita Materiál / barva
Rozměry
(výška × šířka × hloubka)

Počet kusů 
v kartonu

Počet kartonů  
na paletě

Systém

457000 Tork zabudovatelná jednotka aluminium /  šedá 142,3 x 45,3 x 12 cm 1 1 R1



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


