
Zaufaj systemowi  
ręczników w roli Tork Matic®

System ręczników w roli Tork Matic®  



Co powinien wiedzieć personel sprzątający

Na co zwracają uwagę kierownicy obiektów

Chcesz, żeby wszystko funkcjonowało 
zupełnie bezproblemowo?   
Dozowniki Tork Matic® są intuicyjne  
i łatwe w obsłudze zarówno  
dla personelu sprzątającego, jak i gości.

Skrócenie 
czasu 
obsługi 

Obniżenie 
kosztów

Wywarcie 
pozytywnego 
wrażenia

Dozowniki
łatwe do 
utrzymania
w czystości

Dozowniki łatwe  
w obsłudze

Wysoka 
wydajność 
oznacza 
krótszy czas 
uzupełniania

Najważniejsza cecha systemu wycierania rąk? Musi być prosty – takie  
jest zdanie naszych klientów. Ważne, aby funkcjonował bezproblemowo  
i nie wymagał nadmiernej uwagi ani poświęcania mu nadmiernego czasu.  

Łazienka ma służyć zarówno gościom, jak i personelowi sprzątającemu. 
W przypadku zarządzania łazienką o dużym natężeniu ruchu system 
wycierania rąk powinien spełniać dwa najważniejsze kryteria:  
umożliwiać personelowi skuteczną i efektywną kosztowo obsługę,  
a gościom zapewniać poczucie komfortu.
System dozowania Tork Matic® (H1) pozwala mieć wszystko  
pod kontrolą: czas obsługi, koszty i dbałość o higienę.

Zależy Ci na efektywnym sprzątaniu?  
Poświęć mniej czasu na porządkowanie 
łazieniek, sprzątanie i uzupełnianie 
dozowników.

Dzięki funkcjonalnemu designowi  
i przemyślanym rozwiązaniom obchód 
stanie się przyjemnością i zajmie tylko 
tyle czasu, ile powinien.
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Kiedy wybrać dozownik do ręczników w roli Tork Matic® (H1) -
wersja manualna 

Kiedy wybrać dozownik do ręczników w roli Tork Matic® (H1) -
z sensorem Intuition™

Wersja manualna czy elektroniczna? Zapewne wiesz, że musisz wziąć pod 
uwagę różne zagadnienia. Nie spiesz się – pomożemy ci wybrać właściwe 
produkty. Wystarczy, że sprawdzisz, który dozownik spełnia twoje potrzeby.

Jak wybrać właściwy dozownik

Systemy ręczników w roli Tork Matic® o wysokiej wydajności

Gdy chcesz zapewnić gościom 
komfort i zagwarantować 
doskonały poziom obsługi

Gdy najważniejsza  
jest łatwa obsługa  
i niskie koszty

Gdy higiena odgrywa  
kluczową rolę w ograniczeniu 
krzyżowego przenoszenia  
zarazków i spełnieniu najwyższych 
wymogów sanitarnych

Gdy liczy się wywarcie pozytywnego 
wrażenia i podkreślenie troski o gości

Systemy ręczników w roli Tork Matic®  szczególnie dobrze sprawdzają  
się w większych łazienkach odwiedzanych przez dużą liczbę gości.  
Zawsze pamiętaj: najważniejsza jest liczba gości odwiedzających łazienkę 
pomiędzy kolejnymi obchodami personelu sprzątającego.

Łazienka o podwyższonym 
standardzie

Łazienka standardowa

Łazienka, w której higiena  
jest na pierwszym miejscu

Łazienka, w której  
liczy się styl i prestiż
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Obniżenie kosztów i poprawa poziomu higieny 
Dozownik do ręczników w roli Tork Matic® –  
linia Elevation

Dozownik do ręczników w roli Tork Matic® w wersji manualnej idealnie 
nadaje się do łazienek o dużym natężeniu ruchu, w których wymagany 
jest zarówno komfort, jak i higiena. Dzięki dozowaniu zawsze po jednym 
odcinku goście biorą tylko tyle ręczników, ile potrzebują, a Ty obniżasz koszty.

Łatwy 
w uzupełnianiu

Dozowanie zawsze 
po jednym odcinku  
obniża ilość 
odpadów  
i zapewnia 
odpowiedni  
poziom higieny

Wskaźnik 
zużycia wkładu  
zmienia się  
z zielonego  
na czerwony 
w miarę zużycia, 
tym samym  
nie dopuszczając  
do wyczerpania  
się ręczników

Gładka  
i jednolita 
powierzchnia 
gwarantuje łatwe 
utrzymanie czystości

Zobacz, jak działa Tork Matic® w wersji manualnej

Filmy instruktażowe 
dokładnie pokazują 
personelowi sprzątającemu, 
w jaki sposób instalować, 
uzupełniać i obsługiwać 
dozowniki Tork Matic®.  
Na każdym dozowniku 
znajduje się kod QR.

„Pracownicy zużywali kiedyś tony papieru, a teraz  
wystarczają im dwa, trzy odcinki. Oszczędzamy  
nie tylko na produkcie, ale też na kosztach utylizacji”.
Del Monte, York, Wielka Brytania
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Oszczędność czasu, kosztów i energii 
Dozownik do ręczników w roli Tork Matic® –  
z sensorem Intuition™ – linia Elevation

Wydajny i przyjazny dla użytkowników dozownik do ręczników w roli Tork 
Matic®  – z sensorem Intuition™ posiada tryb uśpienia, co przedłuża 
żywotność baterii, a sterowanie dotykowe ułatwia napełnianie i regulację.
Wszystko to przekłada się na redukcję kosztów i krótszy czas obsługi,  
a jednocześnie gwarantuje wyjątkowe uczucie komfortu.

Tryb uśpienia –  
oszczędza 
energię

Zobacz, jak działa Tork Matic® w wersji elektronicznej

Filmy instruktażowe 
dokładnie pokazują 
personelowi sprzątającemu, 
w jaki sposób instalować, 
uzupełniać i obsługiwać 
dozowniki Tork Matic®.  
Na każdym dozowniku 
znajduje się kod QR.

Dwie opcje 
dozowania: 
tryb włączonego 
lub wyłączonego 
sensora

Cztery 
ustawienia 
długości 
odcinka – 
kontroluj 
dozowanie 
ręczników

Żółty wskaźnik 
zużycia wkładu – 
bez konieczności 
otwierania 
dozownika wiesz, 
kiedy uzupełnić 
ręczniki

Czerwony wskaźnik 
sygnalizujący 
wyczerpanie się
baterii gwarantuje 
ciągłość pracy

„Dzięki dozownikom z sensorem  
oszczędzamy trzy role papieru dziennie”. 
Filharmonia Berlińska, Niemcy
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Popraw swój wizerunek 
Dozownik do ręczników w roli Tork Matic® –  
z sensorem Intuition™ – linia Image Design
 

Automatyczne 
bezdotykowe 
dozowanie
zapewnia wyższy 
poziom higieny

Stal nierdzewna, 
ponadczasowy 
design – 
doskonale pasuje 
do nowoczesnych 
i luksusowych 
wnętrz

powłoka 
zabezpieczająca 
przed 
zostawianiem 
odcisków palców

Pragniesz, żeby design wnętrz odzwierciedlał wizerunek i styl Twojej 
działalności. Wygląd łazienki jest dla klienta tak samo ważny jak wygląd 
recepcji. Oprócz samego eleganckiego designu, dla zapewnienia higieny 
ważny jest także innowacyjny bezdotykowy system dozowania ręczników.

Dispensers

Nr art. Nazwa Linia Kolor Materiał Rozmiar  
wys. x dł. x szer. (mm)

Opak./Kart. Opakowanie

551100 Dozownik do ręczników w roli Tork Matic® z sensorem Intuition™ Elevation Biały ABS 368 x 331 x 206 1 Karton

551108 Dozownik do ręczników w roli Tork Matic® z sensorem Intuition™ Elevation Czarny ABS 368 x 331 x 206 1 Karton

551000 Dozownik do ręczników w roli Tork Matic® Elevation Biały ABS 372 x 337 x 203 1 Karton

551008 Dozownik do ręczników w roli Tork Matic® Elevation Czarny ABS 372 x 337 x 203 1 Karton

460001 Dozownik do ręczników w roli Tork Matic® z sensorem Intuition™ Image Design Srebrno /
Czarny

Stal nierdzewna/
Plastik

373 x 345 x 204 1 Karton

460001551000 551008551100 551108

wskaźnik LED 
informujący 
o kończącym  
się ręczniku

System 
dozowania 
po jednym 
odcinku 
zmniejsza 
zużycie

Zobacz pełny asortyment systemu  
dozowników do ręczników w roli Tork Matic® H1
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Skorzystaj z najszerszego asortymentu  
ręczników w roli Tork Matic® 

Poznaj szeroką linię naszych produktów

System ręczników w roli Tork Matic® (H1) należy do szerokiej 
linii systemów łazienkowych, które obejmują mydła/produkty  
do pielęgnacji skóry, produkty do odświeżania powietrza i produkty 
łazienkowe. Przenieś całą swoją łazienkę na nowy poziom!

Więcej informacji 
znaleźć można  
na stronie  
www.tork.pl

Wkłady

Nr art. Nazwa Jakość Kolor Certyfikaty Ilość
warstw

Szer. 
(cm)

Długość roli 
(m)

Ilość odcinków 
w roli*

Role/ 
opak.

120016 Tork Matic® ekstra miękki ręcznik w roli Premium Biały Ecolabel, FSC®  2 21 120   480 odc. 6

290067 Tork Matic® ekstra miękki ręcznik w roli Advanced Biały Ecolabel, FSC®  2 21 150 600 odc. 6

290068 Tork Matic® niebieski ręcznik w roli Advanced Niebieski Ecolabel, FSC®  2 21 150 600 odc. 6

120076 Tork Matic® zielony ręcznik w roli Advanced Zielony Ecolabel, FSC® 2 21 150  600 odc. 6

120059 Tork Matic® ekstra długi ręcznik w roli Universal Biały Ecolabel, FSC® 1 21 280  1120 odc. 6

Każdy z pięciu rodzajów ręczników w roli Tork Matic® pasuje  
do wszystkich pięciu dozowników. Dlatego właśnie nazywamy  
to systemem ręczników w roli Tork Matic®. Możesz wybierać  
spośród 25 zestawów – największego asortymentu przeznaczonego  
do łazienek o dużym natężeniu.

Tork Matic® ekstra  
miękki ręcznik w roli 
Nr art. 120016
-  Osusza ręce szybko  

i dokładnie
-  Bardzo delikatny  

dla rąk, zapewnia komfort 
użytkowania, nadaje się 
do częstego stosowania

-  Stworzony, aby wywrzeć 
pozytywne wrażenie

Tork Matic® ekstra 
miękki ręcznik w roli   
Nr art. 290067
-  Delikatny dla rąk, 

zapewnia komfort 
użytkowania

-  Stworzony, aby dać 
większe możliwości

Tork Matic® niebieski 
ręcznik w roli 
Nr art. 290068
-  Niebieski ręcznik 

zatwierdzony do 
kontaktu z żywnością

-  Delikatny dla rąk, 
zapewnia komfort 
użytkowania

Tork Matic® zielony 
ręcznik w roli
Nr art. 120076
-  Spełnia 

podstawowe 
potrzeby

Tork Matic® ekstra długi 
ręcznik w roli
Nr art. 120059
-  Ekstra długi, żeby 

zapewnić wysoką 
wydajność

-  Obniża czas obsługi 
i starcza na bardzo 
długo

FIle name: 3429_TORK_QUICK_DRY_V2.ai
Date: 29/11/12

REVISED ARTWORK

Wybierz rodzaj ręcznika, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom:

Wszystkie wkłady posiadają 
certyfikaty dopuszczenia do 
kontaktu z żywnością ISEGA

Posiadają wygodne opakowania  
Tork Easy Handling™: ułatwiają  
otwieranie, składanie i transport

* opiera się na długości odcinka równej 20, 25, 35 i 45 cm w przypadku dozowników Elevation w wersji elektronicznej.

7



8

Pomiędzy łokciem  
a opuszkami palców 
znajduje się nawet

10 millionów
bakterii.

Dzięki dokładnemu  
myciu możesz  
usunąć z dłoni  

99%
wszystkich zarazków.

Pod jednym paznokciem  
może znajdować się nawet  

3 milliony   
bakterii.

Wirusy potrafią
przetrwać  
na powierzchni  
np. kranu nawet 

72 godziny

Jeśli chcesz właściwie 
umyć ręce, dokładnie
wyczyść powierzchnię  
pomiędzy palcami.

Myj ręce wystarczającą ilością  
mydła przez co najmniej

30 sekund

Instytuty higieny, w tym WHO*, często zalecają  
korzystanie z jednorazowych ręczników do wycierania 
rąk. Stosowanie ręczników papierowych jest  
preferowane, ponieważ szybko osuszają ręce  
i mechanicznie usuwają pozostałości zabrudzeń i bakterii. 
Dlatego właśnie instytuty higieny zalecają korzystanie  
z jednorazowych ręczników papierowych jako najbardziej 
higienicznej metody wycierania rąk:
- Ręczniki papierowe szybko osuszają ręce
- Ręczniki dobrze wchłaniają wilgoć
- Jeśli porównamy ręczniki papierowe z suszarkami  
do rąk okaże się, że wyłącznie ręczniki papierowe  
mechanicznie usuwają bakterie przejściowe  
na rękach, obniżając ich ilość o 77%**.

Po dokładnym umyciu rąk powinieneś dokładnie je wytrzeć 
– to równie ważne co ich mycie. Dzieje się tak dlatego,  
że wilgotne ręce przyczyniają się do łatwiejszego  
rozprzestrzeniania się bakterii i wirusów niż suche ręce.

6 faktów na temat higieny rąk

Skuteczne mycie rąk to najważniejszy sposób zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się chorób – mycie rąk wodą z mydłem  
usuwa 99% wszystkich bakterii i zarazków.

Skuteczne wycieranie rąk

Wycieranie rąk – często niedoceniane

Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania rozprze-
strzenianiu się bakterii jest korzystanie z ręczników papie-
rowych, gdyż osuszają ręce równie szybko co skutecznie. 
Pamiętaj: wielowarstwowe ręczniki papierowe o wysokiej 
chłonności potrafią wchłonąć nawet trzy razy więcej  
cieczy niż jednowarstwowe ręczniki papierowe.  
To sprawia, że wielowarstwowe ręczniki papierowe  
są jeszcze wydajniejsze.

Dlaczego ręczniki papierowe  
to najlepszy wybór

Źródło: Garbutt C, Simmons G, Patrick  D,  Miller  T.  
The public hand hygiene practices of New Zealanders:   
a national survey. N Z Med J. 2007;120(1265):U2810.

* WHO 2009, WHO/IER/ PSP/2009.07
**  Źródło: A comparative study of three different hand-drying methods,  

Redway K, Fawdar S, University of Westminster, 2008



9

-  Zrównoważone produkty marki Tork 
zmieniają świat na lepsze: codziennie 
ułatwiają życie i poprawiają komfort 
wielu ludzi.

-  Wartość biznesowa i wartość 
społeczna są ze sobą powiązane: 
mamy kontakt ze społeczeństwem  
i tworzymy wartość dla ludzi i przyrody.

- Chrońmy nasze zasoby:  
  W Essity czujemy głęboką więź  

ze środowiskiem naturalnym  
i mamy poczucie, że ponosimy 
odpowiedzialność za jego ochronę

Ponieważ jesteśmy firmą ESSITY, stawiamy przed sobą ambitne cele

Tork - lider zrównoważonego rozwoju

Dla marki Tork zrównoważony rozwój to więcej, niż troska o środowisko.  
To również oferowanie praktycznych korzyści i dodawanie wartości do twojego 
biznesu każdego dnia. Wciąż stawiamy przed sobą wyzwania, aby tworzyć 
zrównoważone produkty - oparte na bezpiecznej, oszczędzającej zasoby  
produkcji i rozwoju. Potwierdza to fakt, że większość produktów marki Tork  
posiada certyfikat FSC przyznawany przez podmiot zewnętrzny.

Wiele produktów marki Tork posiada certyfikację środowiskową,  
która stanowi bezpośrednie potwierdzenie, że spełniamy najwyższe 
niezależne normy zrównoważonego rozwoju. Jeśli chcesz dowiedzieć 
się więcej na temat zrównoważonych produktów właściwych  
dla Twojej działalności, skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy!

Międzynarodowe oznaczenia potwierdzają nasze zaangażowanie

Systemy dozowana Tork zostały zaprojektowane  
aby zapobiegać nadmiernemu zużyciu wkładów  
i ograniczać ilość odpadów.

Większość produktów marki Tork posiada certyfikat 
ekologiczny FSC.

Wszystkie dozowniki produkowane przez Essity  
są pakowane w kartony podlegające pełnemu  
recyklingowi. 

Inicjatywy i osiągnięcia, które zyskały uznanie 
Więcej informacji na temat innych prestiżowych nagród, którymi  
uhonorowano ESSITY i Tork, znaleźć można na naszej stronie internetowej:
www.essity.com/sustainability/reporting-and-data/sustainability-report/

N
OR

DIC ECOLABEL
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Jak jeszcze możemy Ci pomóc?  
Skontaktuj się z nami, abyśmy 
mogli Ci przedstawić ofertę  
dostosowaną do prowadzonej 
przez Ciebie działalności 
 
www.tork.pl

Tork, marka firmy Essity,  
światowego lidera branży  
higienicznej i ochrony zdrowia


