
chytré řešení
nyní ještě dokonalejší

Tork kompaktní role

Vysokokapacitní řešení
pro Vaši toaletu
ve čtyřech variantách.

www.tork.cz
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Č. výrobku Název výrobku Barva Materiál Rozměry (v x š x h) Počet ks v kartonu Počet kartonů na paletě

557500 Tork zásobník na toaletní papír – kompaktní role bílá ABS+MABS 34,4x18,4x14 cm 1 30

557508 Tork zásobník na toaletní papír – kompaktní role černá ABS+MABS 34,4x18,4x14 cm 1 30

Tork zásobník na toaletní papír – kompaktní role (T6 systém)

Č. výrobku Název výrobku Ražba
Materiál/

barva
Počet
vrstev

Šířka
role

Průměr
role

Délka
role

Počet ks 
v kartonu

Počet kartonů
na paletě

127510 Tork Premium toaletní papír Extra Soft – kompaktní role fialové lístky a Tork logo celulóza+recykl/bílá 3 9,9 cm 13,2 cm 70 m 27 24

127520 Tork Premium toaletní papír Soft – kompaktní role modré lístky a Tork logo celulóza+recykl/bílá 2 9,9 cm 13,2 cm 90 m 27 24

127530 Tork Advanced toaletní papír – kompaktní role šedé lístky a Tork logo celulóza+recykl/bílá 2 9,9 cm 13,2 cm 100 m 27 24

127540 Tork Universal toaletní papír – kompaktní role bez ražby recykl/bílá 1 9,9 cm 13,2 cm 135 m 27 24

Tork toaletní papír – kompaktní role (T6 systém)
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Kompletní Tork systém T6
Kompaktní role toaletního papíru s automatickým posuvem

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



Vždy dostatek papíru
Snadné doplňování zajišťuje 
stálou zásobu 70–135 m papíru 
v zásobníku

Žádný zbytečný odpad
Všechen papír na roli je vždy využit

Automatický posuv role
Snadný přístup k papíru kdykoliv

Hygienické řešení
Každá role je chráněna papírovým 
obalem s jednoduchým návodem 
k doplňování a dále i uvnitř 
zásobníku

Kompaktní, čistý 
a moderní design
Ideální řešení pro menší toalety

Žádné odnášení papíru
Uzamykatelný zásobník – 
kompaktní role nejsou určeny 
pro použití v domácnosti

Žádný odpad na podlaze
Prázdné dutinky zůstávají 
v zásobníku do doby, kdy je 
potřeba zásobník doplnit



Snadná montáž
Vestavěná minivodováha napomáhá správné instalaci zásobníku

Zůstaňte v kontaktu
Držák pro vizitku s informacemi kontaktem na Vás

Rychlé doplňování a extravelká kapacita
Zásobník obsahuje dvě role toaletního papíru, každou o délce 
70-135 metrů, dle kvality papíru. 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

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

Kompaktní a chytré řešení pro moderní toaletu s mnoha 

vylepšeními pro uživatele i údržbu.

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



Tork vám nyní nabízí:

•  Jednotný vzhled kvalitativních řad Tork ručníků a toaletních papírů 
 pro snadnou orientaci v sortimentu 

•  Vylepšenou kvalitu, pevnost a absorpci díky nové technologii 
 dekorativní ražby a spojení vrstev  

•  Atraktivní vzhled a pocit kvality na dotek  

• Zvýšenou jemnost papíru pro příjemnější používání

1 vrstva  135 m/role

2 vrstvy  100 m/role

2 vrstvy  90 m/role

3 vrstvy  70 m/role

Premium

Č. výrobku 127510 Tork Premium toaletní papír Extra Soft – kompaktní role

Č. výrobku 127520 Tork Premium toaletní papír Soft – kompaktní role

Advanced

Č. výrobku 127530 Tork Advanced toaletní papír – kompaktní role

Universal

Č. výrobku 127540  Tork Universal toaletní papír – kompaktní role

nové skvělé výhody

Technologie dekorativní ražby nabízí novou kvalitu, jemnost a atraktivní vzhled.
Papír není perforovaný, čímž se snižuje riziko jeho zaseknutí či přetržení uvnitř 
zásobníku. Každá role je navíc chráněna hygienickým obalem, na kterém 
najdete jednoduché instrukce k doplňování.

Technologie dekorativní ražby

Toaletní papír s dekorativní 
ražbou



Premium Soft a Premium Extra Soft
Perfektní doplněk pro exkluzivní hotely, restaurace, wellness 
a spa zařízení… Tam, kde požadavky na kvalitu nedávají 
prostor pro kompromis je tento papír samozřejmou volbou.

Advanced
Kanceláře, agentury, restaurace a kavárny jsou prostorami, 
kde se lidé setkávají a pracují. Spoléhají se zde na spokojené 
zaměstnance a spokojené a znovu se vracející zákazníky. 
Jejich celkový dojem z Vašeho podniku podtrhuje Váš úspěch. 
Díky své jemnosti a vynikajícímu poměru kvality a ceny je Tork 
Advanced správným výběrem pro Vás. Vás, kteří chcete dokázat, 
že si vážíte Vašich zákazníků a zaměstnanců. Každý den.

Universal
Stovky fanoušků na stadionu čekající na gól svého týmu, 
cestovatelé na rušných letištích, zvědaví turisté ve frontách 
před muzeem… Spolehlivost a funkčnost. To jsou hlavní faktory 
v takovýchto prostředích. Tork Universal vyniká spolehlivostí, 
pevností materiálu a extra délkou návinu. Tak, aby tyto faktory 
a podmínky byly beze zbytku naplněny.

Škála kvalit na míru Vašim potřebám

Tork zásobník na toaletní papír – kompaktní role (T6 systém) je kompaktním, přesto však vysokokapacitním řešením 
pro každou moderní toaletu. Systém je vhodný zejména pro středně- a vysocefrekventované toalety. Systém nabízí 
výběr ze čtyř kvalit toaletního papíru v kvalitách Premium, Advanced a Universal, vhodného do všech prostředí.

• Vysoká kapacita – obsahuje dvě role toaletního papíru, každou o délce až 135 m

• Automatický posun role – vždy snadný přístup k papíru

•  Možné vložení celé zásobní role – vždy dostatek papíru, který nikdy nedojde

•  Prázdné dutinky zůstávají uvnitř zásobníku – žádný odpad na podlaze

•  Kompaktní design – perfektní pro menší toalety s potřebou vysoké kapacity spotřebního materiálu

Tork T6 systém
toaletní papír s automatickým posuvem rolí
skvělé řešení které pozdvihne Vaši toaletu na novou úroveň


