
Znížte spotrebu 
toaletného papiera 
až o  

40%*

* V porovnaní s tradičným zásobníkom na Jumbo kotúče

Tork SmartOne®

Zastavte plytvanie
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Eliminujte vysokú spotrebu toaletného papiera a prejdite od klasického systému Jumbo kotúčov. 

S Tork SmartOne® zásobníkom je vždy ľahšie spotrebovať len presne toľko útržkov, koľko potrebujete.

Uzamykateľný, veľmi robustný zásobník úplne chráni kotúč pred nečistotou, dávkuje útržok po ústrižku 

a vždy sa dotýkate iba útržku, ktorý používate. To napomáha zlepšovať úroveň hygieny, zabraňuje 

krádežiam, bráni vandalizmu a znižuje spotrebu — až o 40%.

Maxi jumbo

Tork SmartOne®

* Štatistiky z interného prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 7729 užívateľov z celej Európy. Porovnanie tradičného zásobníka 

na Maxi jumbo kotúče a Tork SmartOne® Twin Mini zásobníka. Zníženie spotreby v štvorcových metroch na použitie toalety. 

Zásobník na Maxi jumbo kotúče - 13,6 dm2, Tork SmartOne® twin Mini zásobník - 8,2 dm2.

Menej odpadu

Priemerná spotreba na užívateľa

Znížte spotrebu 
toaletného papiera 
až o 

40%*

“ Celkom uzatvorené 
zásobníky zabraňujú, 
aby kotúče toaletného 
papiera končili 
v záchodovej mise. 
Vďaka tomu nie je 
nutná tak častá údržba 
a toalety vyzerajú 
civilizovanejšie.”  
 Základná škola Wiehl, Wiehl, Německo
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Eliminujte vysokú spotrebu toaletného papiera a prejdite od klasického systému Jumbo kotúčov. 

S Tork SmartOne® zásobníkom je vždy ľahšie spotrebovať len presne toľko útržkov, koľko potrebujete.

Uzamykateľný, veľmi robustný zásobník úplne chráni kotúč pred nečistotou, dávkuje útržok po ústrižku 

a vždy sa dotýkate iba útržku, ktorý používate. To napomáha zlepšovať úroveň hygieny, zabraňuje 

krádežiam, bráni vandalizmu a znižuje spotrebu — až o 40%.

Maxi jumbo

Tork SmartOne® Tork SmartOne® systém

Pri menšom odpade, toaletný papier vydrží v zásobníku pre 

viac užívateľov. Nie je nutné tak časté dopĺňanie. Šetrite 

náklady spojené so skladovaním, zamestnancami a údržbou.

* Štatistiky z interného prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 7729 užívateľov z celej Európy. Porovnanie tradičného zásobníka 

na Maxi jumbo kotúče a Tork SmartOne® Twin Mini zásobníka. Zníženie spotreby v štvorcových metroch na použitie toalety. 

Zásobník na Maxi jumbo kotúče - 13,6 dm2, Tork SmartOne® twin Mini zásobník - 8,2 dm2.

* Štatistiky z interného prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 7729 užívateľov z celej Európy. Porovnanie tradičného 

zásobníka na Maxi jumbo kotúče (380m kotúče) a zásobníka Tork SmartOne® Twin Mini. Náplň vydržala v zásobníku 

Tork SmartOne® Twin Mini o 37% dlhšie ako u klasického zásobníka na Maxi jumbo kotúče (380m kotúče).

Menej odpadu

Priemerná spotreba na užívateľa Priemerný počet užívateľov na jeden kotúč

Vydrží dlhšie

Znížte spotrebu 
toaletného papiera 
až o 

40%*

Maxi jumbo zásobník

266 návštevníkov

364 návštevníkov

Nižšia 
spotreba 
znamená:

-  Menej spotrebovaného 
toaletného papiera 

- Menej časté dopĺňanie 

-  Jeden kotúč vydrží pre viac 
užívateľov 

- Menšie nároky na skladovanie 

- Menej častá doprava 

-  Nedochádza k upchávaniu 
potrubia

“ Celkom uzatvorené 
zásobníky zabraňujú, 
aby kotúče toaletného 
papiera končili 
v záchodovej mise. 
Vďaka tomu nie je 
nutná tak častá údržba 
a toalety vyzerajú 
civilizovanejšie.”  
 Základná škola Wiehl, Wiehl, Německo

“ Nahradili sme všetky staré 
zásobníky na Jumbo 
kotúče na všetkých našich 
toaletách. Prešli sme na 
nové zásobníky SmartOne 
a nový typ toaletného 
papiera, ktorý sa veľmi 
rýchlo rozpúšťa a nehrozí 
upchávanie potrubia.”
  Tove Østergaard, Team leader, Kemp 
Hverringe, Dalby/Kerteminde, Dánsko

Tork SmartOne® uspokojí o  

98 
v porovnaní s tradičným 
Jumbo kotúčom*

návštevníkov  
viacej  
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Tork SmartOne® Twin Mini  

Tork SmartOne® 

Zníženie spotreby   
 - Dávkovanie po jednotlivých útržkoch znižuje 

spotrebu až o 40% 

 -  Stredové odvíjanie eliminuje odpad spôsobený 

roztočením kotúča

 -  Kovový zámok zabraňuje krádežiam kotúčov

Úspora času 
 - Extra vysoká kapacita, nízke nároky na údržbu 

a kotúč vydrží pre viac užívateľov 

 -  Menej kotúčov, menej objednávania

Vyššia úroveň hygieny
 - Úloha je úplne cháněné 

 -  Dotýkate sa len útržku, ktorý používate 

 - Zabraňuje neoprávnenej manipulácii alebo umiestneniu 

nebezpečných predmetov do zásobníkov

Bezporuchová prevádzka
 - Rýchlo sa rozpúšťa, neupcháva sa potrubie 

 -  Robustná konštrukcia zásobníka, odolný proti vandalizmu 

 -  Stredový plastový krúžok sa nedá vytiahnuť

Tork SmartOne® Mini 

 - SmartOne® Twin Mini, vhodné riešenie pre veľmi 

frekventované toalety a toalety s potrebou vysokej 

úrovne služieb 

 -  Dva kotúče zaručujú, že toaletný papier nikdy nedôjde

 -  Kotúč je vždy možné úplne spotrebovať, nevznikajú 

zvyškové role

 - SmartOne® Mini, vhodné riešenie pre málo a stredne 

frekventované toalety 

 -  Ideálne riešenie tiež pre malé priestory

Dotýkate sa len útržku, ktorý používate 
Spotrebujete len toľko, koľko potrebujete

“ Po úspešnom testovaní sme 
nainštalovali na všetkých 
toaletách zásobníky Tork 
SmartOne®. Znížili sa nám 
náklady vďaka menšej 
spotrebe a menej častej 
údržbe.” 
 Ricky Thacker, Správca objektu, 
Základná škola Mappleswells, Nottingham

“ Zásobníky Tork SmartOne® 
nám pomohli dosiahnuť 
extrémne bezpečné 
a hygienické zázemie, pri 
súčasnom znížení odpadu 
a celkovo nižšej spotrebe.”      
 NHS Trust, Anglicko

Dávkovanie útržok po útržku zabezpečuje lepšiu hygienu a znižuje odpad. 

Naše nové zásobníky Tork SmartOne® majú kompaktné rozmery a sú vybavené 

unikátnym polohovateľným zámkom Tork. Doplňovanie je zasa o niečo ľahšie. 

Zásobníky sú ideálnym riešením pre veľmi frekventované toalety.

Novinka
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Tork SmartOne® Twin Mini  

Tork SmartOne® Mini 

 - SmartOne® Twin Mini, vhodné riešenie pre veľmi 

frekventované toalety a toalety s potrebou vysokej 

úrovne služieb 

 -  Dva kotúče zaručujú, že toaletný papier nikdy nedôjde

 -  Kotúč je vždy možné úplne spotrebovať, nevznikajú 

zvyškové role

 - SmartOne® Mini, vhodné riešenie pre málo a stredne 

frekventované toalety 

 -  Ideálne riešenie tiež pre malé priestory

“ Zásobníky Tork SmartOne® 
nám pomohli dosiahnuť 
extrémne bezpečné 
a hygienické zázemie, pri 
súčasnom znížení odpadu 
a celkovo nižšej spotrebe.”      
 NHS Trust, Anglicko



Ľahké prenášanie
Riešenie Tork EasyHandling™ robí logistiku jednoduchšiu. 

Vďaka šikovne riešeným úchytom stačí  k prenášaniu len 

jedna ruka. A čo viac, prázdny obal môže byť použitý ako 

vrece na odpadky.

6

Novinka

Tork SmartOne® Vám môže pomôcť zjednodušiť Váš 

pracovný život a ušetriť čas. Každý detail, bez ohľadu 

na to, ako je malý, môže zjednodušiť deň každému. 

 

Vysoko kvalitný systém dávkovania
Zásobníky Tork SmartOne® sa veľmi ľahko používajú. 

Jednotlivé útržky toaletného papiera sa dajú ľahko vyťahovať. 

Jednoduché dopĺňanie
Uzamykateľný zásobník sa ľahko a rýchlo odomkne 

pomocou kľúča alebo iba stlačením zámku. Vďaka novému 

dizajnu zásobníka sa dá vymeniť kotúč ešte rýchlejšie ako 

predtým.

Tork EasyHandling™

Najpohodlnejší spôsob vybratí dutinky. 

Bez trhania, stačí jednoducho vybrať.

Šetrite čas a námahu.

SmartCore®

Lístky kvality
Kvalitné výrobky rady Advanced prekračujú základné 

potreby. Lístky Tork na našich produktoch garantujú 

kvalitu Tork.  

1. 2. 3.

Pracujte 
chytrejšie, 
nie 
usilovnejšie

Novinka
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Radi sa s Vami prozprávame o Tork SmartOne® zásobníkoch 

na toaletný papier a o pridanej hodnote, ktorú môžu 

priniesť Vášmu podniku. Navštívte www.tork.cz/smartone 

a dohodnite si stretnutie s členom obchodného tímu SCA.

40%*
 

*V porovnaní s tradičným zásobníkom na Jumbo kotúče

Ste pripravení znížiť 
spotrebu až o 40%*? 

Tork SmartOne® zásobníky na toaletný papier sú ideálne 

pre využitie v školách, zdravotníckych zariadeniach a na 

ďalších miestach, kde sú toalety s vysokou frekvenciou 

návštevnosti. Zaručujú, že máte náklady pod kontrolou 

a zaisťujú vysokú úroveň hygieny. Vyberte si ten 

najvhodnejší zásobník SmartOne® pre Vaše toalety.

Kontrola nákladov, zlepšenie hygieny

Získali sme EÚ Ecolabel vďaka: 

- Zníženiu emisií síry a skleníkových plynov 

 - Poklesu znečistenia vody znížením emisií chlóru a organického odpadu 

- Zníženiu spotreby energie

472054680008680000 682008682000681008681000

Tork SmartOne® toaletný papier / Tork SmartOne® Mini toaletný papier T8, T9 

Zásobníky

Číslo 
výrobku

Názov Dizajnová 
rada

Farba Materiál Rozmery  
V x Š x H (mm)   

Počet kusov 
v kartone

Obal Kód 
náplne

680000 Tork SmartOne® zásobník na toaletný papier Elevation Biela ABS 269 x 269 x 156 1 Kartón T8

680008 Tork SmartOne® zásobník na toaletný papier Elevation Čierna ABS 269 x 269 x 156 1 Kartón T8

472054 Tork SmartOne® zásobník na toaletný papier Nerez ocel Nerez ocel 272 x 269 x 169 1 Kartón T8

681000 Tork SmartOne® Mini zásobník na toaletný papier Elevation Biela ABS 219 x 219 x 156 1 Kartón T9

681008 Tork SmartOne® Mini zásobník na toaletný papier Elevation Čierna ABS 219 x 219 x 156 1 Kartón T9

682000 Tork SmartOne® Twin Mini zásobník na toaletný papier Elevation Biela ABS 221 x 398 x 156 1 Kartón T9

682008 Tork SmartOne® Twin Mini zásobník na toaletný papier Elavation Čierna ABS 221 x 398 x 156 1 Kartón T9

472242 472193472242 472193

Náplně

Číslo 
výrobku

Názov Úroveň 
kvality

Farba Vlastnosti Počet 
vrstiev

Šírka   
(cm)

Počet 
útržkov

Počet kusov 
v kartone

Obal Kód 
náplne

472242 Tork SmartOne® toaletný papier Advanced Biela SmartCore     2 13,4 1150 6 Plastový Carry pack T8

472193 Tork SmartOne® Mini toaletný papier Advanced Biela  SmartCore     2 13,4 620 12 Plastový Carry pack T9



Tork SmartOne® 

Ste pripravení zastaviť plytvanie a znížiť 
spotrebu až o 40%? Kontaktujte člena 
obchodného tímu SCA alebo navštívte 
www.tork.sk.

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  

* Štatistiky z interného prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 7729 užívateľov z celej Európy. 

Porovnanie tradičného zásobníka na Maxi jumbo kotúče (380 m kotúče) a zásobníka Tork 

SmartOne® Twin Mini. Náplň vydržala v zásobníku Tork SmartOne® Twin Mini o 37% dlhšie 

ako u klasického zásobníka na Maxi jumbo kotúče (380 m kotúče).

Tork SmartOne® uspokojí o 

98 
v porovnaní s tradičným 
Jumbo kotúčom*

návštevníkov   
viacej  




