
Flexibilní řešení
pro časté otírání
povrchů a rukou.

Tork papírové utěrky
se středovým odvíjením (M1/M2 systém)
Tork papírové utěrky v rolích se středovým odvíjením jsou jako stvořené pro takové 
úlohy, jako jsou např. sušení a otírání rukou, čištění kuchyňského nádobí či utírání 
kuchyňské desky. Tento univerzální systém je dokonalým řešením pro místa, v nichž 
má kvalitní ručník s dobrou absorpcí každodenní klíčovou úlohu. Utěrky v roli se 
středovým odvíjením jsou doporučovány pro místa s potřebou velmi častého otírání 
a osoušení rukou a povrchů, především pro kuchyně, jídelny, lékařské a kosmetické 
ordinace, pro výrobní haly, čerpací stanice apod.



Multifunkčnost – jednorázové papírové utěrky v rolích se středovým odvíjením jsou 
určeny hlavně pro utírání a čištění nečistot z kuchyňského nádobí a pro utírání rukou. 
Mohou rovněž sloužit k odstraňování nečistot v lékařských ordinacích. Jsou ideálními 
pomocníky rovněž u čerpacích stanic PHM. Spektrum jejich možného použití je však 
daleko širší ...

Hygienické řešení – uzavřený zásobník chrání náplň před znečištěním a vlhkostí, 
což umožňuje systém bezproblémově používat i v místech, v nichž se připravuje jídlo 
a vyrábějí potraviny. Pružnost dávkování – centrální odvíjení umožňuje libovolně zvolit 
délku utěrky dle momentální potřeby.

Utěrky v rolích se středovým odvíjením
Systémy Tork M1 a M2 nabízejí velký výběr dvou a jednovrstvých utěrek. Díky své 
univerzálnosti mohou být používány všude, kde existuje relativně častá potřeba otření 
či osušení rukou či různě rozsáhlé plochy. Dávkování libovolné délky utěrky znamená 
ideální a pružné řešení pro různé druhy postředí. Utěrky jsou nabízeny v celé řadě 
kvalit, v různých délkách rolí a barvách, všechny si však zachovávají i po namočení 
svou velmi dobrou pevnost a odolnost.

Zásobníky M1/M2
Zásobníky M1 a M2 se vyznačují vysokou kapacitou a systémem středového odvíjení, který znamená, že náplně jsou
v zásobnících umístněny svisle a utěrky se dávkují ze středu role. Takový systém dovoluje použít pouze jednu 
ruku pro vytažení utěrky a odtržení přesně požadovaného množství papíru. Je tedy velmi rychlý a účinný.                                                          

Číslo výrobku Název výrobku Barva Materiál Počet vrstev
Rozměry

(v x š h) / (š x d)
Počet kusů
v kartonu

Systém

559000 Tork zásobník na role se středovým odvíjením bílá ABS + MABS - 36,0 x 23,9 x 22,7 cm 1 M2

559008 Tork zásobník na role se středovým odvíjením černá ABS + MABS - 36,0 x 23,9 x 22,7 cm 1 M2

659000 Tork zásobník na role se středovým odvíjením bílo-tyrkysová ABS + MABS - 35,6 x 24,8 x 23,2 cm 1 M2

659008 Tork zásobník na role se středovým odvíjením červeno-černá ABS + MABS - 35,6 x 24,8 x 23,2 cm 1 M2

558000 Tork zásobník na role se středovým odvíjením - Mini bílá ABS + MABS - 33,3 x 19,3 x 17,2 cm 1 M1

558008 Tork zásobník na role se středovým odvíjením - Mini černá ABS + MABS - 33,3 x 19,3 x 17,2 cm 1 M1

658000 Tork zásobník na role se středovým odvíjením - Mini bílo-tyrkysová ABS + MABS - 33,3 x 19,3 x 17,2 cm 1 M1

658008 Tork zásobník na role se středovým odvíjením - Mini červeno-černá ABS + MABS - 33,3 x 19,3 x 17,2 cm 1 M1

130044 Tork Advanced utěrka 420 Performance bílá celulóza TAD + recykl 2 23,5 x 34 cm 6 rolí x 367 útržků M2

128207 Tork Advanced utěrka 420 modrá recykl 2 20 x 35 cm 6 rolí x 450 útržků M2

151131 Tork Advanced utěrka 415 bílá celulóza + recykl 1 21,5 cm* 6 rolí M2

128208 Tork Advanced utěrka 415 modrá recykl 1 20 cm* 6 rolí M2

121206 Tork Universal utěrka 320 bílá recykl 2 20 x 35 cm 6 rolí x 457 útržků M2

120148 Tork Universal utěrka 310 žlutá recykl 1 20,5 cm* 6 rolí M2

101220 Tork Advanced utěrka 420 - Mini bílá celulóza + recykl 2 21,5 x 35 cm 12 rolí x 214 útržků M1

100132 Tork Advanced utěrka 415 - Mini bílá celulóza + recykl 1 21,5 cm* 12 rolí M1

120141 Tork Universal utěrka 310 - Mini žlutá recykl 1 20,5 cm* 12 rolí M1

120122 Tork Universal utěrka 310 - Mini bílá celulóza + recykl 1 21,5 cm* 12 rolí M1

101221** Tork Advanced utěrka 420 - Mini bílá celulóza + recykl 2 21,5 x 35 cm 11 rolí x 214 útržků M1

100130** Tork Advanced utěrka 415 - Mini bílá celulóza + recykl 1 21,5 cm* 11 rolí M1

120144** Tork Universal utěrka 310 - Mini žlutá recykl 1 20,5 cm* 11 rolí M1

120123** Tork Universal utěrka 310 - Mini bílá celulóza + recykl 1 21,5 cm* 11 rolí M1

Tork role se středovým odvíjením
(M1/M2 systém)

Tork systém

M1/M2

TAD – technologie výroby papíru, při které je materiál během svého zpracování vysoušen proudem horkého vzduchu. Tím je dosaženo vysokého objemu, absorpce a jemnosti. / * neperforovaná role - uvedený údaj znamená šířku role
** změna produktové specifikace od 1.10.2010
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