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Tork Performance
Kdekoliv jste, cokoli děláte

Zásobníky
Tork Performance
zrozeny
k výkonu.

Nastavili jsme nové standardy utírání, čištění a leštění
v oborech průmyslu, zpracování potravin a zdravotnictví.
Jsme hrdí na to, že můžeme představit sortiment 
výrobků Tork Performance.

Tork Performance je nová generace zásobníků zrozených 
k výkonu. Všechny zásobníky jsou optimalizovány pro 
používání utěrek Tork a při správné kombinaci se stávají 
dokonalými a výkonnými nástroji. Poskytují profesionální 
image, který jistě ocení vaši zákazníci i personál a zároveň 
pomáhají uživateli v práci. Ať už hledáte vyšší produktivitu, 
zvýšenou kvalitu, zlepšení hygieny, lepší ergonomii, provozní 
náklady nebo větší bezpečnost, náš sortiment se určitě 
osvědčí, ať jste kdekoliv.  

Zásobníky Tork Performance se dodávají ve dvou barevných 
provedeních. Červeno-černá kombinace je vhodná zejména 
do prostředí průmyslových závodů (například strojírenství, 
automobilový průmysl atd.), zatímco bílo-tyrkysová varianta 
se velmi dobře hodí do oborů s vysokými nároky na hygienu, 
jako například zdravotnictví a potravinářství. Profesionální 
vzhled zásobníků Tork Performance ocení mnoho uživatelů 
z nejrůznějších oborů průmyslu. 

Sortiment zásobníků v kombinaci s utěrkami Tork tvoří 
vynikající nástroj zajišťující výkon. Tato kombinace je 
speciálně navržena tak, aby zvyšovala váš pracovní výkon
- kdekoliv jste a cokoli děláte.
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Robustní a odolná konstrukce 
Pevné materiály, z kterých jsou zásobníky vyrobeny, 

zaručují výkon bez kompromisů a dlouhou životnost.

Výrazné barvy
Výrazné barvy dodávají zásobníkům profesionální 

vzhled, což u zákazníků vzbuzuje důvěru. Díky

jasným barvám je zásobník dobře viditelný.

Symbol recyklace
Všechny zásobníky jsou označeny symbolem 

recyklace. Jsou navrženy tak, že berou v úvahu 

dopad na životní prostředí během celé jejich 

životnosti, od začátku výroby v našich závodech

až po jejich likvidaci. 

Flexibilní otevírání
Zámek na zásobnících Tork Performance je možno 

nastavit dvěma způsoby. Buď se může otevírat 

pomocí klíče nebo jednoduchým zatlačením

na zámek, a to podle podmínek prostředí,

ve kterém je zásobník umístěn.

Označení systému
Všechny zásobníky Tork Performance mají uvnitř 

uvedený název systému, který vám usnadní výběr

a objednání těch správných utěrek.

Poloprůhledný kryt
Poloprůhledná konstrukce krytu umožňuje

provádět snadnou, rychlou a pohodlnou kontrolu

stavu náplní.

Nové prvky zásobníků Tork Performance, které zvyšují přidanou hodnotu:
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Stojan na podlahu na velké role
(systém W1)

Vhodný do prostorů s vysokou frekvencí 
používání, kde je pro efektivní dávkování 
vyžadováno mobilní řešení.

Pevné držadlo umožňující snadné přemisťování 
Ergonomický design a rukojeť se zdrsněným 
povrchem umožňují snadné přesouvání 
zásobníku tam, kde jej potřebujete. 

Snadné a spolehlivé odtržení 
Bezpečné a odolné ozubení vyztužené 
sklolaminátem vhodné pro snadné odtrhávání 
utěrek z papíru a netkané textilie.

Nekomplikované doplňování 
Doplňování je snadné, rychlé a bezpečné díky 
ergonomické a inovační liště na nasazení role.

Při používání bezpečný a stabilní 
Robustní kovová konstrukce a pryžové patky 
zaručují stabilitu při odebírání.  

Vždy po ruce 
Odolná kolečka vám umožní snadnou přepravu 
a umístění zásobníku blízko místa vašeho 
pracoviště.

Naším záměrem bylo překonat hranici vaší výkonnosti
Sortiment zásobníků Tork Performance nabízí tu nejvyšší 
fl exibilitu při výběru ideálního řešení pro utírání bez 
kompromisů. 

Pečlivě jsme prověřili každou fázi cyklu doplňování,
používání a provádění údržby. Nalezli jsme lepší,
elegantnější, jednodušší a bezpečnější způsoby,
jak ulehčit každou fázi tohoto cyklu tak, aby bylo
možno snížit údržbu na minimum a aby to bylo
ku prospěchu výkonnosti uživatele.

Zásobníky Tork Performance a utěrky Tork vytvářejí 
komplexní systém, což je činí nepostradatelnými nástroji
při zajišťování vašich výkonů, ať už jsou vaše potřeby 
jakékoli. 

Představujeme funkční charakteristiky a výhody
jednotlivých zásobníků Tork Performance.

• Profesionální image 
• Produktivita
• Kvalita 
• Hygiena
• Ergonomie  
• Bezpečnost

Výkon součástí designu
Tork performance
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*Magnety jsou dostupné jako náhradní díl.

Vhodný do prostorů, kde jsou 
vyžadovány vyšší nároky na hygienu 
(například v provozovnách s přípravou 
potravin). Toto řešení je rovněž ideální
pro efektivní kontrolu spotřeby.

Ochranný kryt
Uzavíratelný zásobník chrání utěrky před 
nečistotami, což zlepšuje jeho hygienické 
vlastnosti. Navíc, speciální konstrukce 
zásobníku zabraňuje proniknutí vody, a tak
při údržbě chrání utěrky před navlhčením.

Flexibilní otevírání
Zásobník je možno uzamknout dvěma 
způsoby: otevírat jej můžete pomocí klíče 
nebo jednoduchým zatlačením na zámek,
a to podle podmínek prostředí, ve kterém
je zásobník umístěn.

Ekonomické dávkování
Speciální konstrukce zásobníku umožňuje 
vydávání utěrek po jednom útržku.

Flexibilní možnost připevnění
Možnost připevnění zásobníku pomocí 
magnetů* – není třeba vrtání do stěny.

Pohodlná montáž i demontáž
Zásobník je připevněný na speciálním závěsu, 
což ulehčuje jeho instalaci i demontáž,
například při údržbě.

Vhodný i do těch nejmenších prostorů s vysokou 
frekvencí používání, kde je pro efektivní dávkování 
vyžadováno připevnění na stěnu.

Pohodlná montáž i demontáž
Zásobník je připevněný na speciálním závěsu,
což ulehčuje jeho instalaci i demontáž,
například při údržbě.

Snadné a spolehlivé odtržení 
Bezpečné a odolné ozubení vyztužené sklolaminátem 
vhodné pro snadné odtrhávání utěrek z papíru
a netkané textilie.

Nekomplikované doplňování 
Doplňování je snadné, rychlé a bezpečné díky 
ergonomické a inovační liště na nasazení role.

Při používání bezpečné a stabilní 
Robustní kovová konstrukce zaručuje stabilitu 
při odebírání. 

Zásobník na skládané utěrky

(systém W4)

Držák na stěnu na velké role

(systém W1)
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Zásobník na malé role - Unibox
(systém W2)

Pohodlný přístup
Kryt s bočním závěsem usnadňuje otevírání 
a účinné doplňování zásobníku.

Ochranný kryt
Uzavíratelný zásobník chrání utěrky před 
nečistotami a zabraňuje proniknutí vody, 
což zlepšuje jeho hygienické vlastnosti. 

Prostorově úsporný design
Vysoká kapacita v elegantním provedení 
pro připevnění na stěnu je vhodná i do těch 
nejmenších prostorů.

Flexibilní možnost připevnění
Možnost připevnění zásobníku pomocí čtyř 
magnetů* – není třeba vrtání do stěny.

Flexibilní dávkování
Díky gumové podložce, která je součástí 
zásobníku, má zákazník dvě možnosti 
výdeje utěrek: odtrhne si tolik, kolik 
potřebuje (doporučeno pro papírové 
utěrky) nebo upřednostní výdej utěrek po 
jednotlivých útržcích s využitím gumové 
podložky (doporučeno pro utěrky z netkané 
textilie).

Bezpečný a spolehlivý výdej
Ozubení vyrobeno z pevného plastu
je pevné a zároveň bezpečné, což 
umožňuje snadné a pohodlné dávkování.

Vhodný do míst, kde jsou vyžadovány vyšší nároky na hygienu
a ochranu čisticích prostředků před prachem, jako například
v kuchyních při přípravě jídel nebo v potravinářském průmyslu.

Výkon součástí designu
Tork performance

*Magnety jsou dostupné jako náhradní díl.
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Řešení s vysokou kapacitou do míst s omezeným 
pracovním prostorem. Vhodné pro použití ve 
zdravotnictví, potravinářství a ostatních oblastech 
průmyslu, kde se kladou vyšší nároky na hygienu.

Pohodlný přístup
Kryt s bočním závěsem usnadňuje otevírání a účinné 
doplňování zásobníku.

Ochranný kryt
Uzavíratelný zásobník chrání utěrky před nečistotami
a zabraňuje proniknutí vody, což zlepšuje jeho hygienické 
vlastnosti. 

Flexibilní dávkování 
Neustálý posuv nebo výdej po jednotlivých útržcích
v závislosti na vašich potřebách.

Bezpečný a spolehlivý výdej
Ozubení, které je vyrobeno z pevného plastu, je pevné 
a zároveň bezpečné, což umožňuje snadné a pohodlné 
dávkování.

Prostorově úsporný design
Systém, který šetří místo - elegantní provedení 
pro připevnění na stěnu.

Flexibilní možnost připevnění
Možnost připevnění zásobníku pomocí čtyř magnetů*
– není třeba vrtání do stěny.

Zásobník na role se středovým odvíjením 

(systém M1 & M2)

Vhodné pro pracoviště s průměrnou 
spotřebou a do prostorů, kde je pro 
efektivní dávkování vyžadováno řešení, 
které bude snadno přístupné. 

Řešení přizpůsobené vašim potřebám
Systém umožňuje dva způsoby použití:
pevné připevnění zásobníku na stěnu nebo 
umístění zásobníku na vámi zvolené místo.

Flexibilní dávkování
Díky gumové podložce, která je součástí 
zásobníku, má zákazník dvě možnosti výdeje 
utěrek: odtrhne si tolik, kolik potřebuje 
(doporučeno pro papírové utěrky) nebo 
upřednostní výdej utěrek po jednotlivých 
útržcích s využitím gumové podložky 
(doporučeno pro utěrky z netkané textilie).

Ochrana utěrek
Kartón chrání utěrky před nečistotami. 

Zásobníky na malé role – Pak Holder 

(systém W3)

*Magnety jsou dostupné jako náhradní díl.
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řešení na míru každého úkolu

řada 300 

řada 400

řada 500

speciální útěrky

V
ý
k
o
n

Výběr správného řešení usnadňuje vaši 
práci, ale také zvyšuje efektivitu!

Víte, že 1 + 1 = 3? 

 A proto říkáme, že Tork nabízí 1 + 1 = 3

K dosažení výborného výsledku si zvolte utěrku s ideálními 
vlastnostmi pro daný úkol. Řešení Tork, které jsme pro vás 
připravili, je k dispozici ve třech různých úrovních kvality: 
Premium, Advanced a Universal – vždy pro vás máme ideální 
Tork utěrku, která pozvedne vaše výkony a zefektivní vaši práci.

Vystačí vám na základní potřeby

• utírání a sušení mírně
 znečištěných povrchů
• zvládnou i malé plochy
 rozlitých kapalin od vody
 až po olej
• utírání rukou
• na jedno použití 

Jakosti utěrek Tork 

Určeny pro náročnější utírání

• utírání znečištěných povrchů 
• mokré čištění méně
 náročných ploch
• odstraňuje problém  
 vícesložkových odpadů   
 v mokrém stavu
• utírání rukou
• na jedno použití 

Pro nejvyšší výkon v utírání 

• pevné a odolné 
• vysoce absorpční 
• šetří čas a peníze 
• opakované použití 

Určeny do prostředí a na 
činnosti vyžadující speciální 
potřeby

• leštění
• čištění
• citlivé čištění
• opakované použití 

1
2
3

Tork Performance je nová generace průmyslových 
zásobníků určených k profesionálnímu použití.
Jsou navrženy tak, aby zvyšovaly vaše schopnosti 
dosahovat žádaných výsledků - ať jste kdekoli!

V rozmanitém sortimentu utěrek Tork naleznete širokou 
škálu účinných a kvalitních čisticích řešení pro téměř 
všechna použití v průmyslovém segmentu
- ať jsou vaše postupy, použití a činnosti jakékoli!

Zásobníky Tork Performance byly optimalizovány
k použití utěrek Tork, což vám zaručí vynikající funkční 
charakteristiky - kdekoliv jste, cokoli děláte!
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Volba správné kombinace utěrek a zásobníku pro danou práci 
má klíčový význam pro dosažení těch nejlepších výsledků. 

Abychom vám usnadnili výběr, sestavili jsme tři jednoduché otázky k posouzení vašich 
potřeb v oblasti utírání a k nalezení té pravé kombinace zásobníku a utěrek. 

1. otázka – Jaké jsou hlavní práce, které provádíte?  
Příklad: Přejete si utěrku na suché či mokré utírání, na čištění a odstraňování oleje
a mastnot nebo na leštění?

2. otázka – Jaká je situace na vašem pracovišti? 
Příklad: Jste na pracovišti, kde vy i ostatní potřebují stejný přístup k zásobníku,
nebo se potřebujete pohybovat po pracovišti a provádět různé práce? 

3. otázka – Jaké jsou vaše požadavky v oblasti spotřeby? 
Příklad: Používá například během dne utěrky několik lidí, nebo pouze jedna osoba,
která je občas potřebuje použít? 

Podpora pro zvláštní účely 
Ve většině případů vás výše položené otázky nasměrují k výběru vhodné kombinace 
zásobníku a utěrek. U zvláštních aplikací vám vždy pomůžeme nalézt tu správnou utěrku
z naší široké nabídky. Jestliže například potřebujete utěrky schválené pro styk s potravinami 
nebo takové, které vydrží vysoké teploty, nebo jestliže potřebujete zvláštní řešení ke snížení 
křížové kontaminace – stačí kontaktovat vašeho místního zástupce značky Tork. 

jednoduchý výběr 

Snadný výběr online 
Můžete také navštívit internetovou stránku na adrese
www.tork.cz nebo www.tork.cz/performance, kde vám 
interaktivní průvodce výběrem pomůže specifi kovat vaše 
potřeby. K odzkoušení doporučovaných výrobků kontaktuje 
svého místního zástupce značky Tork.
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Objevte sortiment profesionálních utěrek Tork
Kvalitní utěrky pro dokonalý efekt

Sortiment utěrek Tork Premium zahrnuje dvě řady výrobků: víceúčelové netkané 
utěrky pro všeobecné použití s vysokou účinností a efektivitou (530, 520 a 510)
a speciální netkané utěrky pro zvláštní úkoly. Pevné a účinné utěrky jsou zároveň 
i odolné proti opotřebení při používání rozpouštědel, detergentů a jiných tekutých 
prostředků. Díky tomu zaručují vysokou účinnost a spolehlivost.

Extrémně odolná víceúčelová utěrka z netkané textilie, která se vyznačuje výjimečnou pevností a rychlou savostí. Tato utěrka má velmi nízkou vláknivost 

a její unikátní perforovaná struktura skvěle pohlcuje detergenty, velká množství oleje, maziva či chladící kapaliny. Účinná při odstraňování silných 

znečištění v obtížně dostupných místech. Má velmi dobré izolační schopnosti. Nachází uplatnění ve všech oblastech průmyslu – k čištění strojů, nářadí 

či povrchů od olejů a chladiv, jakož i pro čištění měřících zařízení, skleněných povrchů, tiskařských potahů či forem, nebo využití v potravinářském 

průmyslu. Výrobek je testovaný institutem ISEGA.

Velice silná a pevná víceúčelová utěrka. Doporučujeme ji k pracovním úkolům vyžadujícím odolnost a savost utěrky a k úkolům, které mají vysoké 

nároky na čištění. Má schopnost izolovat proti chladu i horku a má antistatické vlastnosti. Výborně spolupracuje s detergenty a rozpouštědly, které

při práci postupně uvolňuje, čímž snižuje jejich spotřebu. Nachází uplatnění ve všech oblastech průmyslu - čištění strojů, nářadí či povrchů od olejů

a chladiv, jakož i pro čištění měřících zařízení, skleněných povrchů a tiskařských potahů a forem. Výrobek je testovaný institutem ISEGA.

Měkká, elastická a zároveň velice odolná víceúčelová utěrka z netkané textilie, která je ideální náhradou textilních čisticích utěrek. Dokonale absorbuje

i velká množství olejů, maziv a chladiv. Účinná i při odstraňování silných znečištění v obtížně dostupných místech. Výborně spolupracuje s detergenty

a rozpouštědly, které při práci postupně uvolňuje, čímž snižuje jejich spotřebu. Doporučujeme ji k čištění strojů, nářadí či povrchů.

Měkká a elastická utěrka z netkané textilie, která je vhodná pro čištění obtížně dostupných míst a jemných povrchů. Díky své vynikající absorpci je velmi 

vhodná pro čištění povrchů zejména ve spolupráci s detergenty a rozpouštědly. Nachází uplatnění ve všech oblastech průmyslu – čištění výrobních 

zařízení, otírání fi nálních výrobků od nečistot vzniklých při technologickém procesu, čištění skleněných povrchů a tiskařských potahů či forem.

Výrobek je testovaný institutem ISEGA.

Měkká speciální utěrka z netkané textilie s nízkou vláknivostí. Odolná vůči vysokým teplotám. Unikátní perforovaná struktura vyrobená z regenerovaného 

celulózového materiálu zaručuje velice dobrou absorpci a současně nezvyklou pevnost. Díky této speciální pórovité struktuře umožňuje rychlé

a důkladné stírání a odstraňování nečistot. Lze použít s detergenty. Ideální pro použití v kuchyních, laboratořích nebo k čištění výrobních linek

a skleněných povrchů. Výrobek je testovaný institutem ISEGA.

Měkká a elastická speciální utěrka z netkané textilie nejvyšší kvality. Značně vysoká pevnost zaručuje dlouhodobé používání a je vhodná pro místa citlivá 

na prach díky její nízké vláknivosti. Výborně spolupracuje s detergenty a rozpouštědly na bázi vody i organickými rozpouštědly. Ideální pro důkladné 

čištění měřících zařízení, elektrotechnických či optických součástek, skleněných povrchů, tiskařských potahů či forem, nebo využití v potravinářském 

průmyslu. Dostupná rovněž i v přenosném plastovém obalu pro navlhčení čisticím nebo dezinfekčním prostředkem. Výrobek je testovaný institutem 

ISEGA.

Pevná speciální utěrka z netkané textilie určená k čištění, které vyžaduje velkou důkladnost a přesnost. Utěrka s velmi nízkou vláknivostí a rychlou 

vysokou absorpcí. Ideální pro práci s rozpouštědly a detergenty na bázi vody. Vhodná k čištění hladkých povrchů, jako například čištění povrchů před 

nátěrem. 

Měkká a současně pevná speciální utěrka z netkané textilie určená k leštění jemných povrchů, například karosérií automobilů, lodí nebo nábytku.

Unikátní pórovitá struktura umožňuje jednodušší a rychlejší nanášení lešticích prostředků a tím i zaručuje účinné vyleštění a profesionální konečnou 

úpravu. Díky minimální vláknivosti zanechává povrch čistý.

Speciální utěrka Tork z netkané textilie v systému čtyř barev: modrá, zelená, žlutá a červená. Měkký materiál s unikátní perforovanou strukturou 

umožňuje snadné odstranění nečistoty. Barevný program vytváří jednoduchý a logický systém, který vám umožňuje vybrat tu správnou utěrku

pro určitý specifi cký úkol - od vyčištění dřezu či umyvadla až po utření jídelních stolů. Barevné utěrky zajišťují bezpečnost a hygienu díky prevenci 

křížové kontaminace. Nachází uplatnění ve zdravotnictví, kuchyních, hotelech nebo kancelářských budovách. Výrobek je testovaný institutem ISEGA.

Tork Premium víceúčelová utěrka 530

Tork Premium víceúčelová utěrka 520

Tork Premium víceúčelová utěrka 510

Tork Premium speciální utěrka na citlivé čištění

Tork Premium speciální utěrka na precizní čištění

Tork Premium speciální utěrka na čištění

Tork Premium speciální utěrka na leštění

Tork Premium speciální utěrka – barevný program

Tork Premium víceúčelová utěrka 570 NOVINKA

Tork systém W1 / W2 / W3 / W4 / W7 / W8 

Tork systém W1 / W2 / W3 / W4 / W7 / W8 

Tork systém W1 / W2 / W3 / W4

Tork systém W1 / W2 / W3 / W4 / W7

Tork systém W1 / W2 / W8 / Handy Bucket

Tork systém W1 / W2 / W3

Tork systém W1 / W2 / W3

Tork systém W8

Tork systém W4
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Pokud vyžadujete dobrý poměr mezi cenou a kvalitou, zvolte řadu papírových 
utěrek Tork Advanced 400 Performance, které vás skvěle připraví na většinu 
úkolů při čištění. Tato řada zahrnuje všechny tři úrovně kvality jednorázových 
čisticích utěrek. 

Pokud vyžadujete nákladově-efektivní řešení, zvolte řadu utěrek
Tork Universal 300 určenou k základním úkolům spojených s všeobecným
dodržováním čistoty a hygieny na pracovištích. 

Víceúčelová třívrstvá papírová utěrka vyrobena technologií TAD*. Překvapivě objemná a pevná s dokonalou absorpcí maziva, oleje, chladicí kapaliny

a vody. Lze použít s rozpouštědly a detergenty. Dokonale odstraňuje nečistoty a je doporučována pro čištění strojů, nástrojů a ploch. Používá se také 

v potravinářském průmyslu, například pro čištění výrobní linky a v laboratořích pro čištění pracovní desky a měřících zařízení. Výrobek je testovaný 

institutem ISEGA.

Univerzální dvouvrstvá papírová utěrka z recyklovaného materiálu pro jednorázové použití. Dobře saje a odstraňuje oleje, nečistoty a vodu. 

Doporučována k čištění pracovišť a utírání rukou. Je vhodná zejména pro oblasti s velkou spotřebou materiálu. Vynikající doplněk nabídky netkaných 

textilií. Výrobek je testovaný institutem ISEGA.

Univerzální dvouvrstvá papírová utěrka vyrobena moderní technologií TAD* určená k úkolům vyžadující značnou savost a odolnost. Lze použít 

s detergenty. K dispozici v bílé a modré barvě, aby byly splněny požadavky různých uživatelů. Vhodná k odstranění nečistot a olejnatých látek, k utírání 

a čištění montážních dílů, fi nálních výrobků či skleněných povrchů. Používaná také k udržování všeobecné čistoty ve výrobních halách. Výrobek je 

testovaný institutem ISEGA.

Univerzální jednovrstvá papírová utěrka z recyklovaného materiálu pro jednorázové použití. Dobře saje a odstraňuje oleje, nečistoty a vodu. 

Doporučována k čištění pracovišť a utírání rukou. Je vhodná zejména pro oblasti s velkou spotřebou materiálu. Vynikající doplněk nabídky netkaných 

textilií.

Univerzální dvouvrstvá papírová utěrka vyrobena technologií TAD* z celulózy a recyklovaného materiálu. Pevná utěrka určená pro středně těžké 

úkoly spojené s utíráním povrchů a předmětů, které vyžadují dobrou absorpci. K dispozici v bílé a modré barvě, aby byly splněny požadavky různých 

uživatelů. Nachází uplatnění ve všech oblastech průmyslu – v laboratořích k čištění měřících zařízení, optických součástek, skleněných povrchů

nebo k udržení celkové hygieny na pracovištích. Výrobek je testovaný institutem ISEGA.

Univerzální jednovrstvá papírová utěrka ze směsi celulózy a recyklovaného materiálu pro jednorázové použití. Je určena pro základní úkoly spojené

s dodržováním čistoty na pracovištích a k osušení rukou po umytí. Výrobek je testovaný institutem ISEGA.

Vlhčené utěrky z netkané textilie v praktickém přenosném balení určené k čištění rukou od oleje, maziva, lepidla, barvy apod. Navlhčené utěrky 

společně s přenosným kbelíkem tvoří komplexní řešení připravené k okamžitému použití. Účinně odstraňuje silné znečištění, rozpouští a pohlcuje 

nečistoty a to i bez použití vody! Výrobek je dermatologicky testován. 

Vlhčené utěrky z netkané textilie v praktickém přenosném balení určené pro čištění povrchů - kdykoliv tak připravené k okamžitému použití. Čištění 

povrchů v nejrůznějších profesionálních prostředích je díky utěrce velice snadné, rychlé a pohodlné. Výrobek je dermatologicky testován a neobsahuje 

žádné přidané vůně.

Utěrka Tork Advanced 430 Performance

Utěrka Tork Universal 310

Utěrka Tork Advanced 420 Performance

Utěrka Tork Advanced 415

Tork Premium vlhčené utěrky na ruce 

Tork Premium vlhčené utěrky na povrchy

Utěrka Tork Advanced 440 Performance

Utěrka Tork Universal 320

Tork systém W1

Tork systém Handy Bucket

Tork systém Handy Bucket

Tork systém W1 / W2

Tork systém W1 / W2

Tork systém W1 / W2

Tork systém W1 / W2 / W3

Tork systém W1

* TAD – technologie výroby papíru, při které je materiál během svého zpracování vysoušen proudem horkého vzduchu. Tím je dosaženo požadovaného objemu, absorpce a jemnosti utěrky.
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Příklad 
V mechanických dílnách se utěrky běžně používají k čištění 
velkých součástí pomocí rozpouštědel. Zvolená utěrka 
musí snášet rozpouštědla, absorbovat oleje a odstraňovat 
mastnotu, ale musí být i dostatečně objemná, aby zajišťovala 
ochranu rukou proti ostrým hranám a zářezům. Tork Premium 
víceúčelová utěrka 530 zajišťuje vysokou pevnost, savost 
a fl exibilitu. Velmi dobře čistí i malé předměty. Výborně 
spolupracuje s detergenty a rozpouštědly, které při práci 
postupně uvolňuje, čímž snižuje jejich spotřebu.

Čištění povrchu strojů a otírání obráběných součástí vyžaduje 
rychlé a účinné odstranění oleje, maziva či jiné kapaliny. 
Pro tyto aplikace doporučujeme utěrku Tork Advanced 
440 Performance v modrém provedení, která velmi dobře 
absorbuje oleje a chladící kapaliny. Silný materiál chrání ruce 
dokonce i při odstraňování kovových špon nebo při čištění 
ostrých hran.

Toto náročné prostředí často vyžaduje velkokapacitní
a obvykle i mobilní řešení. Zde doporučujeme stojan na velké 
role (W1), který zajišťuje dostupnost čisticího prostředku právě 
tam, kde jej potřebujete. Vhodný je i zásobník na skládané 
utěrky (W4) umožňující výdej utěrek po jednom útržku,
což snižuje spotřebu.

Doporučované řešení
Zásobník Tork Performance:
• Stojan na podlahu na velké role (W1)  
• Zásobník na skládané utěrky (W4)

Utěrka Tork:
• Tork Premium víceúčelová utěrka 530
• Tork Advanced utěrka 440 Performance - modrá

Doporučované doplňky

Ve výrobních prostředích se provádí široká škála činností, takže pro uživatele i pro hladký průběh práce je nutný úplný 

sortiment podpůrných prostředků na utírání. Řada zásobníků Tork Performance vám ve spojení s utěrkami Tork poskytne 

flexibilitu pro splnění veškerých požadavků na výkonnost ve vašem pracovním prostředí. Jejich spolupráce zabezpečí

snížení nadměrné spotřeby, čímž se dosáhne nízkých provozních nákladů.

Zásobník na 

tekuté mýdlo (S1)

Odpadkový koš 

s víkem (B1)

Hlavní využití
• Absorbování olejů a mastnoty 

• Čistění součástí s použitím rozpouštědel 

• Ochrana před nebezpečnými kovovými částmi

výroba
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Doporučované doplňky

Doporučované řešení
Zásobník Tork Performance:
• Zásobník na malé role - Unibox (W2)
• Zásobník na skládané utěrky (W4)

Utěrka Tork:

• Tork Premium víceúčelová utěrka 530
• Tork Advanced utěrka 430 Performance - modrá

Příklad 
Osušování potravin představuje v přípravnách potravin klíčový 
úkol, se kterým si utěrka musí poradit, a to bez uvolňování 
prachových částic. Utěrka musí být odolná a musí snadno 
absorbovat vodu, oleje a tuky. Tork Advanced utěrka 430
v modré barvě je ideální pro použití ve styku s potravinami.

Volba utěrky pro vytažení teplých pokrmů z trouby je výzvou 
k nalezení správného řešení. Vhodný čisticí prostředek musí 
chránit ruce před horkem při vytažení teplých pokrmů z trouby 
nebo při jejím čištění. Kromě toho, čisticí prostředek musí mít 
tak vysokou savost a pevnost, aby dokázal odstranit vodu, 
mastnoty a oleje beze stop. Pro tyto aplikace doporučujeme 
víceúčelovou utěrku Tork Premium 530, která je velmi pevná, 
silná a izoluje proti chladu i horku.

V tak rušném pracovním prostředí je vyžadováno hygienické 
řešení, ke kterému je snadný přístup. Zásobník na malé 
role – Unibox (W2) umožňuje uživatelům odtrhnout si tolik, 
kolik potřebují nebo použít omezení dávek pro výdej utěrek 
po jednotlivých útržcích. Vhodný je i zásobník na skládané 
utěrky (W4) umožňující výdej utěrek po jednom útržku, což 
snižuje spotřebu. Uzavíratelné zásobníky chrání utěrky před 
nečistotami a zabraňuje proniknutí vody, což zlepšuje jeho 
hygienické vlastnosti.

V rušných provozovnách s přípravou potravin jsou klíčovými předpoklady bezpečnost potravin a spolehlivé hygienické vydávání 
utěrek. Mnoho pracovních činností je potřeba vykonat rychle a bezpečně, je však nezbytný rychlý přístup k utěrkám. Zásobníky 
se musí snadno utírat a čistit, a důkladně chránit utěrky před případnými rozlitými tekutinami a prachem. Zásobníky a utěrky 
Tork Performance vám pomohou udržovat bezpečné a hygienické prostředí v přípravnách potravin a pomohou vám při plnění 
požadavků HACCP* i jiných hygienických opatření. 

Hlavní využití
• Odstraňování zapečených olejů a mastnot 

• Osušování potravin 

• Odolnost proti horku / ochrana před horkem

Zásobník na tekuté 

mýdlo (S1)

Zásobník na tekuté mýdlo 

s loketní pátkou (S1)

Odpadkový koš 

s víkem (B1)

* HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) je systém vytipování kritických kontrolních 

bodů během procesu výroby a distribuce produktu ke konečnému spotřebiteli, sledování

a dodržování zásad stanovených k eliminaci těchto rizik.

příprava potravin
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autoopravny a trh s náhradními díly 

Příklad 
Při opravě a přelakování aut představuje leštění povrchu 
náročný úkol. Je nezbytné používat utěrky, které jsou pevné, 
mají nízkou vláknivost a jsou schopné absorbovat
a rovnoměrně uvolňovat vosk, a také mají schopnost následně 
leštit povrchy. Ideální pro tyto úkoly je utěrka Tork Advanced 
440 v modré barvě, která je velice pevná a rychle absorbuje 
oleje a maziva.

Odmašťování povrchu před nátěrem pomocí rozpouštědel 
vyžaduje velkou důkladnost a přesnost. Použitím speciální 
utěrky na čištění dosáhneme hladkého a čistého povrhu.

Jedním z nejdůležitějších kroků po opravě vozu je leštění. 
K dosažení dokonalé povrchové úpravy a profesionálního 
vzhledu je důležité zvolit měkkou a současně pevnou utěrku. 
Speciální utěrka Tork Premium na leštění rovnoměrně 
absorbuje lešticí prostředek a zanechává čistý povrch,
čímž dosáhnete profesionální konečné úpravy.

Zásobník na skládané utěrky (W4) chrání jednotlivé utěrky před 
nečistotami, takže můžete bez obav začít leštit. Vhodný je také
držák na stěnu na velké role (W1), který se hodí i do těch
nejmenších prostorů.

Doporučované řešení
Zásobník Tork Performance:
• Držák na stěnu na velké role (W1)
• Zásobník na skládané utěrky (W4)

Utěrka Tork:
• Tork Premium speciální utěrka na leštění
• Tork Premium speciální utěrka na čištění
• Tork Advanced utěrka 440 Performance - modrá

Doporučované doplňky

Dokonalá povrchová úprava a profesionální vzhled jsou důležité pro výslednou kvalitu vykonané práce. Zde může správný 

zásobník v kombinaci s optimální utěrkou hrát význačnou roli při dosahování dokonalého výsledku, jenž dokáže zvýšit vaše 

renomé a také přimět zákazníky, aby se k vám vraceli. Tork má k dispozici široký sortiment zásobníků a utěrek různých 

vlastností, které dokáží zvládnout rozličné úkoly, a tak zlepšit vaše výkony bez ohledu na obtížnost práce.

Zásobník na 

tekuté mýdlo (S1)

Odpadkový koš 

s víkem (B1)

Hlavní využití
• Čištění a utírání motorů a součástek  

• Čistění povrchů před nátěrem 

• Leštění
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zdravotnictví a laboratoře 

Doporučované doplňky

Doporučované řešení
Zásobník Tork Performance:
• Zásobník na role se středovým odvíjením (M2) 
• Zásobník na tekuté mýdlo s loketní pákou (S1)
• Koš s víkem (B1)

Utěrka Tork:

• Tork Advanced utěrky 420 Performance

Příklad 
Ve zdravotnictví a v laboratořích je nejdůležitějším úkolem 
čištění rozlitých kapalin, všeobecné utírání povrchů a předmětů 
i časté sušení rukou. Dbát o čistotu rukou, pracovních ploch
a zařízení napomáhá eliminovat riziko kontaminace bakteriemi 
a je nezbytné k zajištění bezpečnosti. Časté mytí rukou 
vyžaduje vysoce savé a měkké utěrky, které dokonale osuší 
ruce.

Tork Advanced utěrka 420 Performance zajišťuje optimální 
podmínky pro splnění vysokých standardů HACCP* a pomáhá 
zvyšovat hygienu a efektivitu pracovního procesu. Papírová 
utěrka na jednorázové použití je silná, pevná a dokonale 
vstřebává kapalné látky. Ideální k zajištění dostatečné
hygieny rukou.

Ve zdravotnictví jsou upřednostňovány systémy zásobníků, 
které jsou řešeny s ohledem na hygienu, aby tak chránily 
utěrky. Zásobník na role se středovým odvíjením (M2) zajišťuje 
nepřetržitý posuv čisticího prostředku nebo výdej
po jednotlivých útržcích v závislosti na vašich potřebách.
Vhodný je i zásobník na skládané utěrky (W4) umožňující výdej 
utěrek po jednom útržku, což snižuje spotřebu.

Ve všech zdravotnických zařízeních a laboratořích je hygiena jednoznačnou prioritou a udržování její vysoké úrovně je náročný 
úkol tam, kde během dne přichází a odchází mnoho návštěvníků, pacientů a personálu. Hygiena rukou, účinné čištění povrchů
a rychlé setření tekutin a kapalin musí být vždy řádně zajištěny, aby se v hygieně dosahovalo nejvyšší úrovně. Zásobníky Tork 
Performance nabízí bezdotykové hygienické řešení snižující riziko křížové kontaminace. Vydávání materiálu je omezeno pouze
na nezbytně potřebné množství k zajištění nízkých provozních nákladů.

Zásobník na tekuté 

mýdlo (S1)

Zásobník na tekuté mýdlo 

s loketní pátkou (S1)

Odpadkový koš 

s víkem (B1)

Hlavní využití
• Rychlé absorbování rozlitých kapalin 

• Čištění povrchů a předmětů 

• Hygienické sušení rukou

*HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) je systém vytipování kritických kontrolních 

bodů během procesu výroby a distribuce produktu ke konečnému spotřebiteli, sledování

a dodržování zásad stanovených k eliminaci těchto rizik.
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zrozeny k výkonu

Číslo výrobku Tork Performance Barva Materiál Velikost V × Š × H (mm) Ks / Balení Systém

654000 Zásobník na skládané utěrky ABS + MABS 394 x 427 x 206 1 W4

654008 Zásobník na skládané utěrky ABS + MABS 394 x 427 x 206 1 W4

Číslo výrobku Tork Performance Barva  Materiál Velikost V × Š × H (mm) Ks / Balení Systém

652000 Stojan na podlahu kov + ABS + MABS 1006 x 646 x 530 1 W1

652008 Stojan na podlahu kov + ABS + MABS 1006 x 646 x 530 1 W1

652100 Držák na stěnu kov + ABS + MABS 463 x 646 x 274 1 W1

652108 Držák na stěnu kov + ABS + MABS 463 x 646 x 274 1 W1

Číslo výrobku Tork Performance Barva  Materiál Velikost V × Š × H (mm) Ks / Balení Systém

653000 Zásobníky na malé role - Unibox ABS + MABS 447 x 328 x 302 1 W2

653008 Zásobníky na malé role - Unibox ABS + MABS 447 x 328 x 302 1 W2

Číslo výrobku Tork Performance Barva  Materiál Velikost V × Š × H (mm) Ks / Balení Systém

207210 Zásobníky na malé role - Pak Holder ABS 360 x 285 x 290 1 W3

W1

W4

W2

W3

Tork zásobníky                                                                                                                                                                                                             Tork systém

Tork zásobníky                                                                                                                                                                                                           Tork systém

Tork zásobníky                                                                                                                                                                                                           Tork systém

Tork zásobníky                                                                                                                                                                                                        Tork systém
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Číslo výrobku Tork Performance Barva  Materiál Velikost V × Š × H (mm) Ks / Balení Systém

659000 Zásobníky na role se středovým odvíjením ABS + MABS 356 x 248 x 232 1 M2

659008 Zásobníky na role se středovým odvíjením ABS + MABS 356 x 248 x 232 1 M2

Číslo výrobku Tork Performance Barva  Materiál Velikost V × Š × H (mm) Ks / Balení Systém

658000 Zásobníky na role se středovým odvíjením - Mini ABS + MABS 333 x 193 x 172 1 M1

658008 Zásobníky na role se středovým odvíjením - Mini ABS + MABS 333 x 193 x 172 1 M1

M2

M1

Tork zásobníky                                                                                                                                                                                                             Tork systém

Tork zásobníky                                                                                                                                                                                                                  Tork systém



18 

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 fi rem.

**  Ethisphere Institute – mezinárodní poradenská fi rma 

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 

fi rem. 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 přirozeném 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.  
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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 fi rmám,

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

na to, jaké jsou vaše potřeby, vždy se najde náš výrobek který 

zlepší kvalitu vašeho života.  



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




