
inteligentné riešenie
teraz ešte dokonalejšie

Tork kompaktné kotúče

Vysokokapacitné riešenie 
pre Vašu toaletu v štyroch 
úrovniach kvality. 

www.tork.sk
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Tork zásobník na toaletný papier – kompaktný kotúč (T6 systém)

Tork toaletný papier – kompaktné kotúče (T6 systém)
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Kompletný Tork systém T6
Kompaktné kotúče toaletného papiera s automatickým posunom

SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o.
Tissue Europe - AFH Tissue
049 12 Gemerská Hôrka 400
Tel.: (+421) 587 860 212
Fax: (+421) 587 860 333
IČ: 36 590 941 / DIČ: SK 2021976946
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 16322/V

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

Č. výrobku Názov výrobku Farba Materiál Rozmery (v x š x h) Počet ks v kartóne Počet kartónov na palete

557500 Tork zásobník na toaletný papier – kompaktný kotúč biela ABS+MABS 34,4x18,4x14 cm 1 30

557508 Tork zásobník na toaletný papier – kompaktný kotúč čierna ABS+MABS 34,4x18,4x14 cm 1 30

Č. výrobku Názov výrobku Razba
Materiál/

farba
Počet 
vrstiev

Šírka 
kotúča

Priemer 
kotúča

Dĺžka 
kotúča

Počet ks 
v kartóne

Počet kartónov 
na palete

127510 Tork Premium toaletný papier Extra Soft – kompaktný kotúč fialové lístky a Tork logo celulóza+recykl./biela 3 9,9 cm 13,2 cm 70 m 27 24

127520 Tork Premium toaletný papier Soft – kompaktný kotúč modré lístky a Tork logo celulóza+recykl./biela 2 9,9 cm 13,2 cm 90 m 27 24

127530 Tork Advanced toaletný papier – kompaktný kotúč sivé lístky a Tork logo celulóza+recykl./biela 2 9,9 cm 13,2 cm 100 m 27 24

127540 Tork Universal toaletný papier – kompaktný kotúč bez razby recykl./biela 1 9,9 cm 13,2 cm 135 m 27 24



Vždy dostatok papiera
Jednoduché doplňovanie zaisťuje 
stálu zásobu 70–135 m papiera 
v zásobníku

Žiadny zbytočný odpad
Všetok papier na kotúči je vždy 
využitý

Automatický posun kotúča
Jednoduchý prístup k papieru 
kedykoľvek 

Hygienické riešenie
Každý kotúč je chránený 
papierovým obalom s jednoduchým 
návodom k doplňovaniu a ďalej aj 
vnútri zásobníka

Kompaktný, čistý 
a moderný dizajn
Ideálne riešenie pre menšie toalety

Žiadne odnášanie papiera
Uzamykateľný zásobník – 
kompaktné kotúče nie sú určené 
pre použitie v domácnosti

Žiadny odpad na podlahe
Prázdne dutinky ostávajú  
v zásobníku do doby, keď je 
potrebné zásobník doplniť



Ľahká montáž
Vstavaná minivodováha napomáha správnej inštalácii zásobníka

Ostaňte v kontakte
Držiak pre vizitku s informáciami kontaktom na Vás

Rýchle doplňovanie a extraveľká kapacita
Zásobník obsahuje dva kotúče toaletného papiera, každý 
s dĺžkou 70–135 metrov, podľa kvality papiera. Možno ho doplniť 
zakaždým, hneď ako je jeden kotúč spotrebovaný, čím je zaistené, 
že v zásobníku je vždy k dispozícii jeden záložný kotúč

Automatický posun kotúča
Aby bol vždy zaistený jednoduchý prístup k toaletnému
papieru, nové kotúče sa automaticky posúvajú do polohy 
k používaniu v momente, keď je prvý kotúč prázdny – 
a to bez zásahu užívateľa, či údržby

Ľahké odtrhnutie
Odolné a robustné zuby posilnené lamináciou zaisťujú
pohodlné a ľahké odtrhávanie papiera po celú
dobu životnosti zásobníka

Zvýšená viditeľnosť
Priehľadné okienko v dolnej časti zásobníka umožňuje 
obsluhe rýchlu kontrolu stavu náplne

Kompaktné a inteligentné riešenie pre modernú toaletu 

s viacerými vylepšeniami pre užívateľov aj údržbu.

Žiadne plytvanie papierom
Všetok papier na kotúči je využitý a prázdne dutinky 
sa zhromažďujú vnútri zásobníka. To znamená žiadny 
odpad a žiadne dutinky rozhádzané na podlahe toalety



Tork vám teraz ponúka:

•  Jednotný vzhľad kvalitatívnych radov Tork utierok a toaletných papierov 
 pre ľahkú orientáciu v sortimente 

•  Vylepšenú kvalitu, pevnosť a absorpciu vďaka novej technológii 
 dekoratívnej razby a spojeniu vrstiev  

•  Atraktívny vzhľad a pocit kvality na dotyk  

• Zvýšenú jemnosť papiera pre príjemnejšie používanie

1 vrstva  135 m/kotúč

2 vrstvy  100 m/kotúč

2 vrstvy  90 m/kotúč

3 vrstvy  70 m/kotúč

Premium

Č. výrobku 127510 Tork Premium toaletný papier Extra Soft – kompaktný kotúč

Č. výrobku 127520 Tork Premium toaletný papier Soft – kompaktný kotúč

Advanced

Č. výrobku 127530 Tork Advanced toaletný papier – kompaktný kotúč

Universal

Č. výrobku 127540  Tork Universal toaletný papier – kompaktný kotúč

nové skvelé výhody

Technológia dekoratívnej razby ponúka novú kvalitu, jemnosť a atraktívny vzhľad.
Papier nie je perforovaný, čím sa znižuje riziko jeho zaseknutia či pretrhnutia vnútri 
zásobníka. Každý kotúč je navyše chránený hygienickým obalom, na ktorom 
nájdete jednoduché inštrukcie k doplňovaniu.

Technológia dekoratívnej razby

Toaletný papier s dekoratívnou 
razbou



Premium Soft a Premium Extra Soft
Perfektný doplnok pre exkluzívne hotely, reštaurácie, wellness 
a spa zariadenia… Tam, kde požiadavky na kvalitu nedávajú 
priestor pre kompromis je tento papier samozrejmou voľbou.

Advanced
Kancelárie, agentúry, reštaurácie a kaviarne sú priestormi, 
kde sa ľudia stretávajú a pracujú. Spoliehajú sa tu na spokojných 
zamestnancov a spokojných a znovu sa vracajúcich zákazníkov. 
Ich celkový dojem z Vášho podniku podtrhuje Váš úspech. Vďaka 
svojej jemnosti a vynikajúcemu pomeru kvality a ceny je Tork 
Advanced správnym výberom pre Vás. Vás, ktorí chcete dokázať, 
že si vážite Vašich zákazníkov a zamestnancov. Každý deň.

Universal
Stovky fanúšikov na štadióne čakajúcich na gól svojho tímu, 
cestovatelia na rušných letiskách, zvedaví turisti v radách 
pred múzeom… Spoľahlivosť a funkčnosť. To sú hlavné faktory 
v takomto prostredí. Tork Universal vyniká spoľahlivosťou, 
pevnosťou materiálu a extra dĺžkou návinu. Tak, aby tieto faktory 
a podmienky boli absolútne splnené.

Škála kvalít na mieru Vašim potrebám

Tork zásobník na toaletný papier – kompaktný kotúč (T6 systém) je kompaktným, avšak vysokokapacitným riešením 
pre každú modernú toaletu. Systém je vhodný najmä pre stredne a vysoko-frekventované toalety. Systém ponúka 
výber zo štyroch kvalít toaletného papiera v kvalitách Premium, Advanced a Universal, vhodného do každého prostredia.

• Vysoká kapacita – obsahuje dva kotúče toaletného papiera, každý s dĺžkou až 135 m

• Automatický posun kotúča – vždy ľahký prístup k papieru

•  Možné vloženie celého zásobného kotúča – vždy dostatok papiera, ktorý sa nikdy neminie

•  Prázdne dutinky ostávajú vnútri zásobníka – žiadny odpad na podlahe

•  Kompaktný dizajn – perfektné pre menšie toalety s potrebou vysokej kapacity spotrebného materiálu

Tork T6 systém
toaletný papier s automatickým posunom kotúčov
skvelé riešenie, ktoré vyzdvihne Vašu toaletu na novú úroveň


