
skvelá inovácia
v malom koši

Ešte lepší komfort, 
sviežosť a istota.

www.tork.sk



nový Tork kôš 
– menšia veľkosť, väčšia funkčnosť

 
sila v malých detailoch

Nový Tork kôš (5 l) – B3 systém je riešením, ktoré ponúkne Vašim hosťom, zákazníkom 
a zamestnancom moderné, hygienické a flexibilné miesto pre odkladanie sanitárneho 
a bežného odpadu. Svojim vzhľadom doplňuje a skvelo zapadá do dizajnovo oceňovaného 
radu hygienických zásobníkov Tork Elevation.

Malé rozmery
Vhodné do stiesnených priestorov,
uľahčuje čistenie a upratovanie

Ľahké umývanie a čistenie
Lesklý povrch a zaoblené hrany
pre ľahšie udržiavanie hygieny

Diskrétny
Malá nenápadná nádoba 
a dodatočný kryt zvyšuje 
komfort užívateľa

Kompaktný, jednoduchý 
a moderný dizajn
Stane sa prirodzenou súčasťou 
Vašej toalety či kancelárie

Ľahká údržba  
Vnútorný plastový krúžok uľahčuje
vloženie a vyberanie vreca

Všestranný
Odstráňte dodatočný kryt 
a získate kompaktný kôš 
pre bežný odpad

Prečo na rozmeroch naozaj záleží
Hygienické a svieže nádoby pre odkladanie sanitárneho odpadu spĺňajú očakávania 
Vašich zákazníkov a návštevu toalety či hygienického zázemia menia v príjemný zážitok. 
Nový kôš Tork má kompaktné rozmery, ľahko sa používa a jeho údržba je jednoduchá 
a časovo nenáročná. Stane sa tak prirodzenou súčasťou a doplnkom nielen moderných 
dámských toaliet, ale aj iných priestorov.



Tork recommended solutions

Tork Elevation, nový, moderný rad hygienických zásobníkov, 
vhodných do každého prostredia, ocenený niekoľkými 
medzinárodnými cenami produktového dizajnu. 
Rad obsahuje celkovo 18 zásobníkov. Každý z nich bol 
navrhnutý s myšlienkou na funkčnosť, eleganciu a pridanú 
hodnotu pre Vašu toaletu a hygienické zázemie.

Tork odpadkový kôš (5 l)

s voliteľným vekom

Tork zásobníky na skladané utierky 

ZZ a C

Tork zásobník na papierové 

utierky v kotúči

Tork zásobníky na utierky 

Interfold

Tork zásobník 

na skladaný 

toaletný papier

Tork zásobníky na toaletný papier

– Jumbo a Mini Jumbo kotúče

Tork zásobník 

na toaletný papier

– kompaktné kotúče

Tork zásobník na toaletný papier

– konvenčné kotúče

Tork zásobníky 

na tekuté mydlo

Tork osviežovač 

vzduchu

Tork odpadkový 

kôš (5 l)

Tork zásobníky na kotúče 

so stredovým odvíjaním
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kompletný rad Tork Elevation
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Č. výrobku Tork zásobník Systém Farba Materiál Rozmery VxŠxH
Počet kusov 
v kartóne

Počet kartónov
na palete

564000 Tork odpadkový kôš (5 l) B3 biela ABS 38x19,4x16 cm 1 140

564008 Tork odpadkový kôš (5 l) B3 čierna ABS 38x19,4x16 cm 1 140

Tork – nové odpadkové koše


