
Tork Image Design® 

Zanechajte trvalý dojem



Doprajte svojim hosťom 
skvelý zážitok

Tvrdo ste pracovali na tom, aby ste urobili dobrý dojem 

na svojich hosťí a to isté očakávate od toaliet či umyvární. 

V rušnom pracovnom dni je totiž to posledné čo potrebujete 

starať sa o toalety či umyvárne. Všetko musí bežať hladko, 

efektívne a s minimálnou údržbou. Preto sme navrhli 

komletný sortiment zásobníkov, aby zapadli do Vášho štýlu 

a poskytli hosťom či návštevníkom skvelý zážitok.

Vyberte zásobníky z rady Image Design. Vaše toalety 

a umyvárne budú nielen plne funkčné, ale aj exkluzívneho 

vzhľadu.







Čisté linky a hladký povrch, 
na ktorom nie sú vidieť otlačky 
prstov zaručujú prvotriedný dojem.

Spojenie exkluzívneho vzhľadu 
a funkčnosti

Samozrejme, že chcete aby Váš interierový dizajn 

odrážal imidž Vaše podniku. Každá časť by mala prispieť 

k vytvoreniu dobrého dojmu na Vašich hostí. To znamená, 

že by zásobníky mali splynúť s Vašim dizajnom. Ale mali 

by vynikať zaujímavými tvarmi a výbornou funkčnosťou.

Z týchto dôvodov zdobia zásobníky z rady Image Design 

elegantné krivky, decentné linky a telo z jemnej leštenej 

nerez ocele. Dizajn je na prvom mieste, ale zásobníky 

sa vyznačujú aj vysokým výkonom. Cesta, ako ohromiť

svojich hostí tým najlepším zážitkom.

Zásobník nie je nutné otvárať. 
Bočné okienko zaručuje 
jednoduchú kontrolu stavu náplne.

Doprajte svojim zákazníkom utierky prémiovej kvality, 
ktoré sú jemnejšie, objemnejšie a sušia ruky rýchlejšie.



Navrhnuté pre dokonalú starostlivosť
To čo ovplyvňuje mienku zákazníkov o Vašom podniku, je tiež 

aký komfort im poskytnete na toaletách a umyvárňach. To 

je tiež dôvod, prečo má Tork takú širokú ponuku náplní - pre 

uspokojenie aj tých najväčších očakávaní.

Tork Xpress® extra jemné papierové utierky Multifold 

Rozmaznávajte svojich zákazníkov a doprajte im to najlepšie.

Novinka Tork luxusné penové mydlo jemné. 

Je veľmi šetrné k pokožke a rozmaznává 

ruky krémovo jemnou penou.

Lístky Tork garantujú vysokú 
kvalitu a prémiový vzhľad

Naše najjemnejšie utierky 
zaisťujú komfortné sušenie rúk

Vďaka kvalite Tork QuickDry 
suší ruky rýchle a dôkladne

Veľkorysý rozmer, jeden stačí 
na starostlivé osušenie rúk

Unikátná, sofi stikovaná vôňa 

Bohatá, krémová pena pre 
hodvábnú hladkú pokožku

Hydratačné zložky zanechávajú 
pokožku jemnú a hýčkanú







 

520901   1000 S4

520501   1000 S4

520701   1000 S4

520801   1000 S4

100297   21,2 x 34 100 21 2100 H2

Tork luxusné penové mydlo jemné

Tork jemné penové mydlo

Tork extra jemné penové mydlo

Tork antimikrobiálné penové mydlo

Tork Easy Handling 
Obaly extra jemných utierok 

Tork sú novo vybavené chytro 

riešenými úchytkami pre 

jednoduché prenášanie jednou 

rukou.

Certifi kácia EU Ecolabel 

udelená za znižovanie 

celkového dopadu na životné 

prostredie behom celého 

životného cyklu výrobku.

Papierové utierky s QuickDry 

kvalitou sú pevnejšie mokré, 

rýchlejšie usušia ruky a absorbujú 

viac ako bežné papierové utierky. 

Šetria čas, znižujú náklady 

a odpad.

Certifi kácia 

Easy-to-use, rýchlá  

a jednoduchá výmena 

náplne.

Tork Xpress® extra jemné papierové utierky Multifold Premium

Kvetinová vôňa

Svieža vôňa

Bez parfému a farbív

EN 1499

Číslo 
výrobku

Číslo 
výrobku

Názov

Názov Úroveň 
kvality

Rozmery 
útržku
(cm)

Počet 
balení 
v kartóne

Počet 
kusov 
v balení

Počet 
kusov 
v kartóne

Kód 
náplne

Vlastnosti Objem 
(ml)

Kód 
náplne

Bohatá a krémová. Impozantně jemný.

Tork penové mydlo 

Tork Xpress® papierové utierky Multifold  

Pretože posledný dojem je rovnako 
dôležitý ako ten prvý



Elegancia s mnohými funkciami

Extra tenký dizajn je 
najlepšou kombináciou 
úhľadného dizajnu 
a úspory priestoru. Vďaka 
týmto trom zásobníkom sú 
toalety či umyvárne stále 
čisté, upratané a všetko 
funguje bezchybne.

Bezdotykové, plnoautomatické zásobníky, sú ideálné pre 
toalety a umyvárne, kde sa vyžaduje nadštandartná úroveň 
hygieny alebo prepracovanejší vzhľad. V ponuke je tiež 
manuálny zásobník s jednoduchým dávkovaním pre každého 
(vľavo). Pre sofi stikovanú vôňu a bohatú penu sa spýtajte na 
novinku Tork luxusné penové mydlo jemné.

Posuňte zážitok o stupeň 
vyššie pomocou moderných 
a elegantných prenosných 
zásobníkov. Zásobníkom na 
papierové vreckovky dodáte nádych 
exkluzivity a zásobník na papierové 
utierky Multifold prináša možnosť 
byť uživateľovi o niečo bližšie.

Ukážte pomocou Tork vešiaka, že Vám na poskytovanej 
starostlivosti záleží. A pretože je vešiak z rady Tork Image 
Design™, perfektne ladí so všetkými zásobníkmi.



Náplne

Číslo 
výrobku

Názov Úroveň kvality Kód 
náplne

Ekologické 
značky

120016 Tork Matic® jemné papierové utierky v roli Premium H1 FSC

100297 Tork Xpress® extra jemné papierové utierky Multifold Premium H2 FSC

520901 Tork luxusné penové mydlo jemné Premium S4

110255 Tork Mini Jumbo extra jemný 3-vrstvý toaletný papier Premium T2 EU Ecolabel

204060 Tork vrecia do odpadkového koša, 50 l Premium B1

140280 Tork extra jemné papierové vreckovky Premium F1 EU Ecolabel

236052 Tork kvetinová vôňa do osviežovača vzduchu Premium A1

Tork Image Design® zásobníky

Číslo 
výrobku Farba Názov Kód 

náplne Materiál Počet kusov  
v kartóne

Rozmery V x Š x H 
(mm)

460001 Nerez/Čierna Tork Matic® zásobník na papierové utierky v roli - s Intuition™ senzorom H1 Nerez ocel/Plast 1 373 x 345 x 204 

460004 Nerez/Čierna Tork Xpress® zásobník na papierové utierky Multifold H2 Nerez ocel/Plast 1 468 x 317 x 101 

460005 Nerez/Čierna Tork Xpress® Countertop zásobník na papierové utierky Multifold H2 Nerez ocel/Plast 1 218 x 116 x 323 

460009 Nerez/Čierna Tork zásobník na penové mydlo – s Intuition™ senzorem S4 Nerez ocel/Plast 1 278 x 116 x 130 

460010 Nerez/Čierna Tork zásobník na penové mydlo S4 Nerez ocel/Plast 1 289 x 106 x 107 

460006 Nerez/Čierna Tork zásobník na toaletný papier Mini Jumbo T2 Nerez ocel/Plast 1 355 x 254 x 133 

460011 Nerez/Čierna Tork odpadkový kôš B1 Nerez ocel/Plast 1 614 x 253 x 395 

460015 Čierna Tork veko na odpadkový kôš B1 Nerez ocel/Plast 6 38 x 345 x 224 

460013 Nerez/Čierna Tork zásobník na papierové vreckovky F1 Nerez ocel/Plast 6 67 x 256 x 136 

460014 Nerez/Čierna Tork vešiak Nerez ocel/Plast 10 55 x 30 x 35 

256055 Sivá Tork elektronický zásobník na osviežovač vzduchu A1 Plast 6 168 x 84 x 66

460001 460006460009 460010 460013460005 460014460015 256055460011460004

Získali sme EU Ecolabel vďaka:

-  Zníženiu emisií síry 

a skleníkových plynov

-  Poklesu znečistenia vody 

znížením emisií chlóru 

a organického odpadu

- Zníženiu spotreby energie

Riešenie Tork Easy Handling™ 
šetrí čas a peniaze pri manipulácii

a likvidácii obalov - vďaka

zdokonalenej ergonómii.

Papierové utierky s QuickDry
kvalitou sú pevnejšie za mokra,

rýchlejšie vysušia ruky 

a absorbujú viac ako bežné 

papierové utierky.

FSC®

FSC® ochrannej známky ponúkajú 

záruku, že výrobky pochádzajú 

z kontrolovaných lesných zdrojov 

www.fsc.org 



SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o.
AfH Professional Hygiene Europe
049 12 Gemerská Hôrka 
Slovenská republika
tel.: (+421) 587 860 212
fax: (+421) 587 860 333 
IČ: 36590941, DIČ: SK2021976946
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného 

súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 16322/V.

www.tork.sk, www.sca-tork.com  




