
Tork Image Design® 

Zanechte trvalý dojem



Dopřejte svým hostům
skvělý zážitek

Tvrdě jste pracovali na tom, abyste udělali dobrý dojem 

na své hosty a to samé očekáváte od toalet či umýváren. 

V rušném pracovním dni je totiž to poslední co potřebujete 

starat se o toalety či umývárny. Všechno musí běžet hladce, 

efektivně a s minimální údržbou. Proto jsme navrhli kompletní 

sortiment zásobníků, aby zapadly do Vašeho stylu a poskytly 

hostům či návštěvníkům skvělý zážitek.

Zvolte zásobníky z řady Image Design. Vaše toalety 

a umývárny budou nejen plně funkční, ale i exkluzivního 

vzhledu.







Čisté linky a hladký povrch, 
na kterém nejsou vidět otisky 
prstů zaručují prvotřídní dojem.

Spojení exkluzivního vzhledu 
s funkčností

Samozřejmě, že chcete aby Váš interiérový design odrážel 

image Vašeho podniku. Každá část by měla přispět 

k vytvoření dobrého dojmu na Vaše hosty. To znamená, 

že by zásobníky měly splynout s Vaším designem. Ale 

měly by vynikat zajímavými tvary a výbornou funkčností.

Z tohoto důvody zdobí zásobníky z řady Image Design 

elegantní křivky, decentní linky a tělo z jemně kartáčované 

nerez oceli. Design je na prvním místě, ale zásobníky 

se vyznačují i vysokým výkonem. Cesta, jak ohromit své 

hosty tím nejlepším zážitkem. 

Zásobník není nutné otvírat. 
Postranní okénko zaručuje snadnou 
kontrolu stavu náplně. 

Dopřejte svým zákazníkům ručníky prémiové kvality, 
které jsou jemnější, objemnější a suší ruce rychleji.



Navrženo pro dokonalou péči 
To, co ovlivňuje mínění zákazníku o Vašem podniku, je také 

jaký komfort jim poskytnete na toaletách a umývárnách. 

To je také důvod, proč má Tork tak širokou nabídku náplní 

– pro uspokojení i těch největších očekávání. 

Tork Xpress® extra jemné papírové ručníky Multifold 

Rozmazlujte své zákazníky a dopřejte jim to nejlepší.

Novinka Tork luxusní pěnové mýdlo jemné. 

Je velmi šetrné k pokožce a hýčká ruce 

krémově jemnou pěnou.

Lístky Tork garantují vysokou 
kvalitu a prémiový vzhled

Naše nejjemnější ručníky zajištují 
komfortní sušení rukou

Díky kvalitě Tork QuickDry® 
suší ruce rychle a důkladně

Velkorysý rozměr, jeden stačí 
na pečlivé osušení rukou

Unikátní, sofi stikovaná vůně 

Bohatá, krémová pěna pro 
hedvábně hladkou pokožku

Hydratační složky zanechávají 
pokožku jemnou a hýčkanou







 

520901   1000 S4

520501   1000 S4

520701   1000 S4

520801   1000 S4

100297   21,2 x 34 100 21 2100 H2

Tork luxusní pěnové mýdlo jemné

Tork jemné pěnové mýdlo 

Tork extra jemné pěnové mýdlo 

Tork antimikrobiální pěnové mýdlo

Tork Easy Handling™
Obaly extra jemných ručníků 

Tork jsou nově vybaveny chytře 

řešenými úchyty pro snadné 

přenášení jednou rukou.

Certifi kace EU Ecolabel 

udělena za snižování 

celkového dopadu na životní 

prostředí během celého 

životního cyklu výrobku.

Papírové ručníky s QuickDry 

kvalitou jsou pevnější za mokra, 

rychleji osuší ruce a absorbují 

více než bežné papírové ručníky. 

Šetří čas, snižují náklady 

a odpad. 

Certifi kace 

Easy-to-use, rychlá 

a snadná výměna 

náplně. 

Tork Xpress® extra jemné papírové ručníky Multifold  Premium

Květinová vůně

Svěží vůně

Bez parfémů a barviv

EN 1499

Číslo 
výrobku

Číslo 
výrobku

Název

Název Úroveň 
kvality

Rozměry 
úrtžku 
(cm)

Počet 
balení 
v kartonu

Počet 
kusů 
v balení

Počet 
kusů 
v kartonu

Kód 
náplně

Vlastnosti Objem 
(ml)

Kód 
náplně

Bohatá a krémová. Impozantně jemný.

Tork pěnové mýdlo

Tork Xpress® papírové ručníky Multifold 

Protože poslední dojem je stejně 
důležitý jako ten první



Elegance s mnoha funkcemi

Extra tenký design je 
nejlepší kombinací 
úhledného designu 
a úspory prostoru. Díky 
těmto třem zásobníkům 
jsou toalety či umývárny 
stále čisté, uklizené a vše 
funguje bezchybně.

Bezdotykové, plně automatické zásobníky, jsou ideální pro 
toalety a umývárny, kde se vyžaduje nadstandardní úroveň 
hygieny nebo propracovanejší vzhled. V nabídce je také 
manuální zásobník se snadným dávkováním pro každého 
(vlevo). Pro sofi stikovanou vůni a bohatou pěnu se zeptejte 
na novinku Tork luxusní pěnové mýdlo jemné. 

Posuňte zážitek o stupeň výš 
pomocí moderních a elegantních 
přenosných zásobníků. 
Zásobníkem na papírové kapesníky 
dodáte nádech exkluzivity 
a zásobník na papírové ručníky 
Multifold přináší možnost být 
uživateli o něco blíže.

Ukažte pomocí Tork věšáku, že Vám na poskytované péči 
záleží. A protože je věšák z řady Tork Image Design™, 
perfektně ladí se všemi zásobníky.



Náplně

Číslo 
výrobku 

Název Úroveň kvality Kód 
náplně

Ekologické 
značky

120016 Tork Matic® jemné papírové ručníky v roli Premium H1 FSC

100297 Tork Xpress® extra jemné papírové ručníky Multifold Premium H2 FSC

520901 Tork luxusní pěnové mýdlo jemné Premium S4

110255 Tork Mini Jumbo extra jemný 3-vrstvý toaletní papír Premium T2 EU Ecolabel

204060 Tork pytle do odpadkového koše, 50 l Premium B1

140280 Tork extra jemné papírové kapesníky Premium F1 EU Ecolabel

236052 Tork květinová vůně do osvěžovače vzduchu Premium A1

Tork Image Design® zásobníky

Číslo 
výrobku Barva Název Kód 

náplně Materiál Počet kusů 
v kartonu

Rozměry V x Š x H 
(mm)

460001 Nerez/Černá Tork Matic® zásobník na papírové ručníky v roli - s Intuition™ senzorem H1 Nerez ocel/Plast 1 373 x 345 x 204 

460004 Nerez/Černá Tork Xpress® zásobník na papírové ručníky Multifold H2 Nerez ocel/Plast 1 468 x 317 x 101 

460005 Nerez/Černá Tork Xpress® Countertop zásobník na papírové ručníky Multifold H2 Nerez ocel/Plast 1 218 x 116 x 323 

460009 Nerez/Černá Tork zásobník na pěnové mýdlo - s Intuition™ senzorem S4 Nerez ocel/Plast 1 278 x 116 x 130 

460010 Nerez/Černá Tork zásobník na pěnové mýdlo S4 Nerez ocel/Plast 1 289 x 106 x 107 

460006 Nerez/Černá Tork zásobník na toaletní papír Mini Jumbo T2 Nerez ocel/Plast 1 355 x 254 x 133 

460011 Nerez/Černá Tork odpadkový koš B1 Nerez ocel/Plast 1 614 x 253 x 395 

460015 Černá Tork víko k odpadkovému koši B1 Nerez ocel/Plast 6 38 x 345 x 224 

460013 Nerez/Černá Tork zásobník na papírové kapesníky F1 Nerez ocel/Plast 6 67 x 256 x 136

460014 Nerez/Černá Tork věšák Nerez ocel/Plast 10 55 x 30 x 35 

256055 Šedá Tork elektronický zásobník na osvěžovač vzduchu A1 Plast 6 168 x 84 x 66

460001 460006460009 460010 460013460005 460014460015 256055460011460004

Získali jsme EU Ecolabel díky:

-  Snížení emisí síry a skleníkových 

plynů

-  Poklesu znečištění vody 

snížením emisí chloru 

a organického odpadu

- Snížení spotřeby energie

Řešení Tork Easy Handling™
šetří čas a peníze při manipulaci 

a likvidaci obalů - díky 

zdokonalené ergonomii.

Papírové ručníky s QuickDry 

kvalitou jsou pevnější za 

mokra, rychleji osuší ruce 

a absorbují více než běžné 

papírové ručníky. Šetří čas, 

snižují náklady a odpad.

FSC®

FSC® ochranné známky nabízejí

záruku, že výrobky pocházejí

z kontrolovaných lesních zdrojů.

www.fsc.org



SCA Hygiene Products, s.r.o.
AfH Professional Hygiene Europe
Sokolovská 94, 186 00 Praha 8
tel.: (+420) 221 706 111
fax: (+420) 221 706 333 
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 




