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Historia innowacji Tork
na przestrzeni 50 lat

1968 19791969 19801972 1980s1973 19821975 1986

Wprowadzenie All-Tork

Historia naszej marki rozpoczyna się 

od stworzenia czyściwa zwanego All-Tork. 

Torka oznacza “suszyć / wytrzeć” po szwedzku. 

Ostatecznie, czyściwo zwane A-Tork, jest pierwszym 

jednorazowym czyściwem zastępującym szmaty. 

W 1971 roku ofi cjalnie zarejestrowano nazwę A-Tork

Tork wchodzi na rynek amerykański

Tork kontynuuje swoją podróż, aby stać się 

globalną marką, jaką jest dzisiaj i wkracza 

na amerykański rynek. Szwedzki bokser wagi 

ciężkiej, Ingemar “Ingo” Johansson, pojawił się

 w kampanii mającej na celu podniesienie 

świadomości marki. 

Wprowadzenie dozowników M-Box

Wraz z wprowadzeniem centralnego systemu dozowania 

ustanowiliśmy nowy standard na całym świecie. Dozownik 

M-Tork oznacza nasz początek sprzedaży systemów 

zamiast pojedynczych wkładów. Ta nowa konstrukcja 

z przezroczystym kapturem i zamkiem, urośnie do miana 

najczęściej używanego dozownika w branży profesjonalnej 

higieny na wiele dziesięcioleci.

Wprowadzenie 

dozowników serii Box 80

Tork wprowadza na rynek pełną 

gamę dozowników w różnych 

kolorach wykonanych 

z półprzezroczystych tworzyw 

sztucznych. Pomaga to 

klientom sprawdzić, kiedy 

dozowniki wymagają 

uzupełnienia, a kolory 

umożliwiają dopasowanie 

ich do wizerunku toalety. 

Brązowe dozowniki stają się 

najpopularniejszym kolorem.

Wprowadzenie gamy 

mydeł S-Box

Dzięki szerokiej gamie 

różnych mydeł 

i wprowadzenie dozowników 

z serii S-Box, Tork może 

teraz oferować kompletne 

rozwiązania dla toalet. 

Kupno papierni Edet Bruk

Mölnlycke kupuje papiernie Edet Bruk 

i po raz pierwszy zaczyna używać 

papieru z makulatury do jednorazowego 

użytku w profesjonalnej higienie. 

Na rynkach skandynawskich wciąż 

istnieją produkt konsumenckie Edet 

o nazwie „Torky”.

Wprowadzenie czyściw 
włókninowych E-Tork

Wprowadzenie 
gamy ręczników 

centerfeed M-Tork

Rozpoczęcie produkcji 
niebielonego papieru

Mölnlycke 
wprowadza mydła

Kupno 
Mölnlycke

Tork staje się
zarejetrowaną marką
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Innowacja ‘QuickDry’  

Pierwsze wprowadzenie miękkich 

i ekstra miękkich ręczników 

wykonanych  w technologii TAD 

(Through Air-Dried). 

Klienci mogą wysuszyć ręce jeszcze 

szybciej dzięki bardziej miękkiemu 

produktowi. Dziś te miękkie ręczniki są 

nazywane “QuickDry”. 

Wprowadzenie systemu 

Tork Xpressnap® w USA

Wprowadzenie systemu Tork Xpressnap® zmienia reguły 

gry na rynku serwetek konwencjonalnych i dozowanych, 

ponieważ  gwarantuje zmniejszenie ich zużycia o 25%. 

Dziś, 15 lat później, jest to system dozowania serwetek 

numer jeden na świecie*. Tork Xpressnap został 

wprowadzony na rynek europejski w 2008 r. 

Przejęcie zdolności 
produkcyjnych 
Georgia Pacifi c 

i naddatku 
w Ameryce Północnej

Wprowadzenie 
linii dozowników 
Box 2000

Tork wchodzi 
na rynek 
Australijski

Wprowadzenie  
pierwszej 

linii łączącej 
aluminium i plastic

Nowa architektura marki 
i asortymentu, aby 

pomóc klientom znaleźć 
odpowiednie produkty

Wyznaczenie standardu 
w Ameryce Północnej 

dzięki szerokiej 
gamie produktów 

z certyfi katem Ecologo

1992 1993 1995 199619911987

Wprowadzenie Oceny 

Cyklu Życia (LCA) 

Mölnlycke to jeden z pierwszych 

producentów artykułów 

papierowych, którzy stosują 

ocenę cyklu życia (LCA) 

w procedurach badawczo-

rozwojowych w odniesieniu do 

nowych produktów, uznając 

zrównoważony rozwój za 

kluczowy element biznesu.

Wprowadzenie stalowej linii dozowników

Przejęcie Edet wniosło do Mölnlycke (oraz SCA) 

kolor i solidną konstrukcję. Firma Mölnlycke 

zawsze skupiała się na dozownikach 

z tworzywa sztucznego, a po przejęciu Edet 

w produkcji pojawił się metal. Tork godzi oba 

światy, prezentując pierwszą linię dozowników 

dla najbardziej wymagających miejsc.

Przejęcie fi rmy PWA

Wraz z przejęciem PWA 

Mölnlycke staje się 

właścicielem czterech 

cennych marek: Apura, 

Hotel Exclusive, MAP 

oraz Amandi. Aby zarzą-

dzać wzrostem rynku 

i inwestować 

w jego rozwój, podjęto 

decyzję o priorytetowym 

potraktowaniu marki Tork 

jako lidera profesjonalnej 

higieny. Dzięki tej decyzji 

marka Tork została 

liderem rynku w Europie.

Zaprezentowanie logotypu Tork

Logotyp Tork został wprowadzony 

w 1987 roku, a Tork staje się główną 

marką z 500 produktami w portfolio. 

Podstawą logotypu jest odcinek 

papieru, który do dziś jest częścią logo.

Wprowadzenie 
linii dozowników 
Box 90

Nowe 
logo Tork

Wprowadzenie 
ręczników 
Tork Xpress® 
interfolded

Wprowadzenie 
technologii infi nity 
fi ber non-woven – 

ciągle opatentowanej 
i wiodącej na rynku
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Tork ma dumną historię innowacji. Od samego początku kiedy wprowadziliśmy nasze pierwsze czyściwo 

jednorazowe po nasze oprogramowanie do obsługi sprzątania opartego na danych, z pasją dążymy 

do poprawy higieny i pomagamy naszym klientom usprawnić ich biznes. Dzięki ścisłej współpracy z naszymi 

klientami wyrośliśmy na światowego lidera branży profesjonalnej higieny. Teraz, mając 50 lat doświadczenia, 

jesteśmy gotowi kształtować przyszłość branży profesjonalnej higieny razem z Tobą.

2009 20122010 2013 2014 20152007 2016 2017 50 lat marki Tork!

Marka „warta miliard dolarów”

Połączenie marek Mainstreet, Coronet i Park Avenue w Ameryce Pn. 

z markami Tork oznacza, że Tork staje się marką, która przekroczyła 

„wartość miliarda dolarów“ i jedną z trzech największych światowych 

marek sprzedawanych w 70 krajach na całym świecie.

Wprowadzenie Tork Easy Handling™

W oparciu o badania obserwacyjne, 

Tork wprowadza innowacje Easy Handling™. 

Ergonomiczny system upraszcza otwieranie, 

transport i utylizacje - ułatwiając życie wszystkim 

od pracowników magazynów po sprzątaczki.

WprowadzenieTork PaperCircle®

Dzięki Tork PaperCircle® 

kontynuujemy nasze wysiłki, 

aby pomóc naszym klientom 

osiągnąć ich cele w zakresie 

zrównoważonego rozwoju. Jest 

to pierwsza na świecie usługa 

recyklingu ręczników, pomagająca 

klientom zamknąć obieg 

i zmniejszyć ślad węglowy dla 

ręczników o 40%.

Wprowadzenie Tork PeakServe®

System ręczników Tork PeakServe® 

wyznacza nowy standard najwyższej wydajności 

dozowania ręczników na rynku, umożliwiając 

poprawę płynności ruchu w łazienkach w miejscach 

o bardzo dużym natężeniu ruchu.

Wprowadzenie linii dozowników 

Tork Performance

Tork jako pierwszy zaprojektował linię 

dozowników dedykowaną czyściwom. 

Linia Performance wyznacza nowy 

standard na rynku dzięki dwóm 

charakterystycznym kolorom. 

Opiera się na spostrzeżeniach od 

użytkowników z całego świata, którzy 

chcieli „oczyścić” swoje miejsca pracy 

i pracować z ergonomicznymi 

i profesjonalnymi dozownikami.

Wprowadzenie Tork EasyCube®  

Dzięki Tork EasyCube® oraz sprzątaniu opartemu 

na dostępie do danych, Tork zmienia logikę 

sprzątania. Podłączone do sieci dozowniki 

informują personel sprzątający i kierowników 

obiektów o tym, co jest potrzebne, kiedy i gdzie, 

co sprzyja poprawie jakości, wydajności i zwiększa 

satysfakcję gości. W 2017 r. podpisaliśmy umowę 

partnerską z platformą chmury obliczeniowej 

Microsoft Azure w celu opracowania wiodących 

rozwiązań w zakresie internetu rzeczy (IoT).

Nowe logo 

Tork

Wprowadzenie linii 
dozowników 

Tork Image Design Line

Przejęcie 
europejskiego biznesu 

Georgia Pacifi c

Przejęcie 
znacznych 
udziałów 
w Chinskiej 
marce Vinda

Przejęcie 
Wausau Papers

Wprowadzenie 
linii dozowników 

Tork Elevation

85% asortymentu 
europejskiego posiada 

oznakowanie 
ekologiczne, 

a w Ameryce Pn. 
używane są wyłącznie 

włókna pochodzące 
z recyklingu.

Przejęcie 
Chilijskiej 

fi rmy PISA

FSC® C003255
100%
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Wiodąca marka globalna 
w zakresie higieny
w miejscu pracy

Zależy nam na rozwoju Twojej działalności – od wzrostu zysku 
po ułatwienie Ci życia w pracy. Zaczynamy od zapoznania 
się z profi lem Twojej działalności. To właśnie Twoje potrzeby 
napędzają naszych pracowników do działania i przyczyniają 
się do powstawania naszych przełomowych innowacji. Dbamy 
o najdrobniejsze szczegóły, aby przedsiębiorcy mogli się 
skupić na swoim biznesie.  

Zapraszamy do współpracy.

Kiedyś nasza nazwa brzmiała SCA, a teraz – Essity! 

Wyższy poziom higieny i dobry stan zdrowia to warunki 
niezbędne do poprawy jakości życia. Nasze produkty 
i rozwiązania w zakresie higieny i ochrony zdrowia odgrywają 
istotną rolę w zapewnieniu dobrego samopoczucia wszystkim 
i wszędzie.

Razem prowadzimy globalny dialog na temat higieny, zdrowia 
i istoty dobrego samopoczucia.

48,000 
pracowników

Higiena ma znaczenie
Nasza inicjatywa zmierzająca do wsparcia 

naszego celu, czyli poprawy standardów higieny 

na całym świecie

2,000,000 
kobiet, mężczyzn, dzieci i opiekunów 

skorzystało ze szkoleń w zakresie higieny 

w 2016 r.

Czy wiesz, że...?
Essity jest partnerem Fundacji 

Narodów Zjednoczonych na 

rzecz Celów Zrównoważonego 

Rozwoju w zakresie poprawy 

poziomu higieny, stanu zdrowia 

i dobrego samopoczucia na 

całym świecie

150 krajów,
w których prowadzona jest 

sprzedaż, z siedzibą 

w Sztokholmie
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Witamy w Tork

Zaspokajanie potrzeb

Twojej działalności

Zaopatrujemy klientów z różnych branż w odpowiednie produkty, aby 
mogli się skupić na prowadzonej działalności. Abyśmy mogli Ci pomóc, 
musimypoznać profi  l Twojej działalności i stojące przed Tobą wyzwania.
 

Gastronomia

W hotelach, restauracjach i cateringu ważna 

jest nie tylko jakość produktów, ale również 

ich zgodność z wizerunkiem fi rmy oraz 

wkład w budowanie Twojej marki. 

Służba zdrowia

Aby się skoncentrować i nie popełniać 

błędów nawet pod największą presją, 

potrzebujesz produktów, na których możesz 

polegać tak samo, jak Twoi pacjenci 

polegają na Tobie. 

Przemysł

We wszystkich branżach przemysłu praca 

przebiega w pośpiechu. Chcemy Ci 

umożliwić skupienie się na produktywności 

i przestrzeganiu zasad BHP.

Obsługa obiektów

Klienci Ci zaufali. Wiedzą, że poradzisz 

sobie z trudnymi i nieprzewidywalnymi 

problemami, a budynki, którymi się 

opiekujesz, są higieniczne, bezpieczne 

i dobrze się prezentują.

Opakowania Tork Easy Handling™

Rozwiązania Tork Easy Handling™ pozwalają 

oszczędzić czas i zmniejszyć koszty związane 

z przenoszeniem pudełek i toreb.

Certyfi kat środowiskowy EU Ecolabel

Certyfi kat EU Ecolabel oznacza, że produkt 

jest wysoce przyjazny środowisku.

Znak towarowy FSC®

Znaki towarowe FSC® gwarantują, że surowiec 

pochodzi z kontrolowanych upraw leśnych.

Droga do sukcesu rozpoczyna się od szybkich, a jednocześnie pewnych 

decyzji. Nasze produkty charakteryzują się następującymi cechami:

Dopuszczone do kontaktu z żywnością 

Produkty oznaczone tym symbolem są 

dopuszczone do kontaktu z żywnością.

QuickDry™

Marka najmocniejszego papieru o najwyższej 

chłonności, najwyższej wydajności suszenia 

i mniejszej ilości odpadów.



Oszczędność czasu i pracy 

Opakowanie Tork Easy Handling™ umożliwia łatwą 

obsługę nawet przez niewykwalifi  kowane osoby. 

Inteligentne opakowania oznaczają:

- łatwość w transporcie lub przenoszeniu za pomocą 

dwóch lub jednej ręki,

- łatwe otwieranie dzięki rozwiązaniom opartym na 

zastosowaniu odpowiedniej taśmy lub kleju,

- inteligentne uchwyty kartonów i opakowań foliowych,  

możliwość złożenia na płasko, co ułatwia przenoszenie 

i minimalizuje objętość odpadów.

Łatwość 
w obsłudze

Dozowniki produktów do 

mycia i ochrony rąk Tork 

charakteryzują się łatwością 

użytkowania, co ma 

szczególne znaczenie 

w przypadku osób 

o obniżonej sile w dłoniach, 

np. osób starszych lub dzieci.

Zamknięty obieg ręczników papierowych

Nasza usługa recyklingu używanych ręcznikow papierowych 

pomaga klientom być bardziej ekologicznym, zmieniając stare 

ręczniki papierowe w zupełnie nowe produkty. Bierzemy 

odpowiedzialność nie tylko za zrównoważoną produkcję 

i wygląd, ale również dajemy naszym produktom drugie życie.
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Tworzenie wartości przez
zrównoważony rozwój

Podejście oparte na zrównoważonym rozwoju

Nasze podejście skupia się na doskonaleniu rozwiązań
higienicznych i zapewnieniu szeregu usprawnień w powiązaniu 
z korzyściami dla środowiska, poprzez minimalizowanie 
negatywnego wpływu na środowisko na każdym etapie cyklu 
życia produktu. Wszystko to oznacza więcej korzyści.

Przeczytaj raport 

o Zróżnicowanym Rozwoju 

Essity na www.essity.com/

sustainability

Oszczędzaj czas, 
wybierając oczywiste 
rozwiązania

Bierzemy odpowiedzialność za cykl 
życia naszych produktów

80% produktów Tork w UE 

posiada przyznany przez 

podmiot zewnętrzny uznany  

certyfi  kat Eco-label.*

Dostarczamy zrównoważone rozwiązania oparte na 

bezpiecznych, efektywnych pod względem zasobów 

i przyjaznych dla środowiska metodach produkcji i rozwoju. 

Ocena cyklu życia (LCA) jest również integralną częścią rozwoju 

wszystkich nowych produktów Tork.

Ograniczenie 
zużycia produktów 
i ilości odpadów

Wysokiej jakości ręczniki 

są bardziej chłonne, 

dzięki czemu zużywa się 

ich mniej, zmniejsząjąc 

jednocześnie ilość 

odpadów.

* Wkłady Tork: ręczniki i produkty do pielęgnacji skóry

Tork jest zaangażowany w tworzenie zrównoważonych produktów 
i wartości dla klientów

Ogranicz zużycie 
dzięki naszym 
systemom dozującym

Stosowanie systemu Tork 

Xpressnap® obniża zużycie 

serwetek o minimum 25% 

w porównaniu z tradycyjnymi 

dozownikami serwetek, a także 

ilość wytwarzanych odpadów.
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Łazienka
Dzięki naszym rozwiązaniom łazienka 

stanie się Twoją wizytówką
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Łazienka 

Pomoc w wyborze 
właściwego produktu

Oferowane przez nas przetestowane i sprawdzone
rozwiązania idealnie odpowiadają potrzebom klientów.
Zapewniamy rozwiązania dostosowane do indywidulanych 
potrzeb w zależności od tego, czy klient pragnie zrobić 
dobre wrażenie, okazać troskę o swoich gości, utrzymać 
wysokie standardy higieny czy też obniżyć koszty.

Wycieranie rąk

Oferujemy pełną gamę dozowników 

i pasujących do nich wkładów: 

od rozwiązań funkcjonalnych 

i spełniających podstawowe 

potrzeby standardowych łazienek 

po rozwiązania do miejsc o dużym 

natężeniu ruchu.

Mycie i ochrona rąk

Nasze mydła, balsamy i produkty 

do dezynfekcji są starannie 

opracowane i spełniają wszystkie 

wymogi higieniczne, bez względu 

na środowisko pracy.

Papier toaletowy

Nasze systemy do papieru 

toaletowego gwarantują: wygodę, 

ładny wygląd i funkcjonalność, 

niezależnie od tego, czy Twoja 

łazienka jest duża i często 

odwiedzana, czy mała i stylowa.

Co oferujemy?

Nasze rekomendacje produktów na str. 16-19 pomogą Ci znaleźć to, 

czego potrzebujesz.

Opracowane przez nas produkty odpowiadają zróżnicowanym potrzebom naszych 

klientów. Odpowiedni dla Ciebie zestaw zależy od rodzaju łazienki oraz od tego, 

jak często musisz ją sprzątać i uzupełniać produkty higieniczne. Dowiedz się, jakie 

produkty najlepiej spełnią Twoje potrzeby w zależności od łazienki i natężenia ruchu:

Jakie rozwiązania sprawdzą się u Ciebie najlepiej?

Łazienka, w której liczy się styl i prestiż          23

W sytuacji, w której wywarcie odpowiedniego 

wrażenia jest kluczowe

Łazienka o podwyższonym standardzie          24

Dla dodatkowej ochrony i usług

Łazienka standardowa                                25

Dla łazienki spełniającej podstawowe wymogi

Łazienka, w której higiena jest na 

pierwszym miejscu                                     26

W przypadkach, w których krytyczne 

znaczenie ma zachowanie higieny

Niskie/średnie 
natężenie ruchu

Wysokie natężenie ruchu

Zastanawiasz się, jak 

nasze produkty będą 

wyglądać w Twojej 

łazience? Wypróbuj 

aplikację Tork Snapshot!
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Łazienka

- Stylowa stal nierdzewna 

z powłoką zapobiegającą 

pozostawianiu śladów palców 

zapewnia atrakcyjny wygląd 

i umożliwia zachowanie 

czystości

- Pełna oferta w ramach jednolitej, 

luksusowej linii dozowników

- Dozowniki dostępne w wersji 

manualnej lub aktywowanej 

sensorem (systemy dozowania 

ręczników w roli i mydła)

- Półprzezroczyste okienko 

umożliwia łatwe i szybkie 

sprawdzenie ilości wkładu 

Linia dozowników Tork Image Design™

Nowoczesny design charakteryzujący się gładką 
powierzchnią i łagodnymi liniami, które idealnie 
wkomponują się w Twoją łazienkę. Stwórz 
niesamowite wrażenie podkreślające poczucie 
luksusu w Twojej fi rmie. 
 

Pełny asortyment dozowników do ręczników, mydeł, papieru 

toaletowego i produktów uzupełniających.

Przedstawiamy nasze produkty

ką 
e 

Dowiedz się więcej 
na www.tork.pl
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Łazienka

- Półprzezroczyste okienko możliwia 

łatwe i szybkie sprawdzenie ilości 

wkładu

- Unikatowy i funkcjonalny 

dwustopniowy zamek gwarantujący 

odpowiedni poziom 

bezpieczeństwa i elastyczności

- Łatwość instalacji dzięki 

wbudowanej poziomicy

- Okrągły kształt zapobiega  

gromadzeniu się kurzu – łatwość 

czyszczenia

- Szeroki zakres rozmiarów 

i pojemności

Linia dozowników Tork Elevation charakteryzuje 

się unikalnym, jednolitym wzornictwem 

elementów utrzymanych w nowoczesnym stylu, 

które pasują do większości łazienek. Dozowniki 

Tork z linii Elevation otrzymały dwie prestiżowe 

nagrody za wzornictwo: iF i Red Dot. 

Pełny asortyment dozowników do ręczników, mydeł, papieru 

toaletowego i produktów uzupełniających. Wszystkie dozowniki 

Tork Elevation dostępne są jako obiekty BIM. 

Linia dozowników Tork Elevation
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Łazienka

- Szybsze dozowanie to wytarcie 

rąk w 3 sekundy 

- Cztery razy szybciej niż suszarki 

strumieniowe

- Ręczniki skompresowane o 50% 

to dwukrotnie wyższa wydajność 

ich przenoszenia

- Czas uzupełniania jest o połowę 

krótszy – w dozowniku mieści 

się nawet 2 100 ręczników

Brudne i zatłoczone łazienki to największa bariera dla 

użytkowników w miejscach o dużym natężeniu ruchu*. 

Problem można rozwiązać dzięki nowemu standardowi 

płynnego i ciągłego wydawania ręczników oraz wydajności 

wyższej o 35% w porównaniu z innymi produktami na rynku**. 

Dzięki temu w łazienkach nie będzie zatorów, natomiast 

personel będzie miał więcej czasu na sprzątanie.

250% 

Tork PeakServe® dozownik do 
niekończących się ręczników (H5)

więcej ręczników, 

rzadsze 

uzupełnianie 

oraz poprawa 

płynności ruchu 

w łazience*

* Na podstawie badania IPSOS przeprowadzonego na
 próbie 3 000 osób w USA i krajach europejskich; osoby 
 te ostatnio odwiedziły miejsca o dużym natężeniu ruchu.

** W porównaniu z wkładami w składce wielopanelowej 
 Tork Universal H2 oraz dozownikiem ręczników 
 w składce wielopanelowej H2 552000.
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- Kontrola zużycia 

- Cztery ustawienia długości odcinka 

w dozowniku z sensorem IntuitionTM

- Łatwy w uzupełnianiu

- Dostępny w wersji manualnej 

oraz bezdotykowej z sensorem 

IntuitionTM

* Ilość odcinków obliczona dla ręcznika 

120059 i dozownika z sensorem IntuitionTM 

(551100/551108/460001) z ustawieniem 

najkrótszej długości odcinka.

Dozownik opracowany z myślą o łatwej 
obsłudze i uzupełnianiu. Ten najważniejszy 
dozownik w naszej ofercie jest przeznaczony 
do łazienek o dużym natężeniu ruchu i jest 
dostępny w trzech atrakcyjnych kolorach: 
błyszczącym czarnym lub białym oraz w nowej 
linii Image Design ze stali nierdzewnej.

H1 Tork Matic® dozownik 
do ręczników w roli 

k 

Łazienka  

Wydajny

system = nawet 

1 400
ręczników

na jednej rolce*
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- Dozowanie odcinek po odcinku

- Dotykasz tylko ręcznika, 

którego używasz

- Smukły i atrakcyjny design

- Łatwość uzupełniania

Nasz dozownik do ręczników Multifold w składce 
wielopanelowej występuje w dwóch rozmiarach, dzięki 
czemu pasuje do różnych rodzajów łazienek, zapewniając 
komfort i wysoki poziom higieny.

Doskonale sprawdzi się w łazienkach o małym lub średnim 
natężeniu ruchu. Dostępny jest w dwóch atrakcyjnych 
kolorach: białym i czarnym oraz w nowej linii Image Design.

H2 Tork Xpress® dozownik
do ręczników Multifold
w składce wielopanelowej

Duża

pojemność

gwarantuje

stałą

dostępność

ręcznika

Łazienka
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- Łatwość stosowania i uzupełniania

- Higieniczne, zamknięte systemy 

zapobiegają krzyżowemu 

przenoszeniu drobnoustrojów

- Dozownik mydła w pianie dostępny 

w wersji manualnej lub z sensorem

- Dozownik mydeł w płynie dostępny 

w dwóch rozmiarach, które 

dopasują się do każdego miejsca

- Wysoka pojemność mydła 

w sprayu przekłada się na 

znacząco rzadsze uzupełnianie 

dozownika

- Szeroki wybór mydeł spełniających 

ścisłe wymogi europejskie

Nasz asortyment mydeł i produktów 
do pielęgnacji jest łagodny dla skóry, 
a jednocześnie przyjazny dla środowiska. 
Szeroki wybór mydeł w pianie, płynie lub 
sprayu zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby.

Systemy pielęgnacji skóry Tork

Łazienka 

Szeroki wybór

mydeł w pianie,

płynie i sprayu
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- Łatwe uzupełnianie - druga rolka 

opada automatycznie, gdy 

pierwsza się skończy

- Mniej potrzebnej przestrzeni 

magazynowej

- Duża pojemność, dzięki której 

nigdy nie zabraknie papieru

Sprytne i atrakcyjne - dozowniki, które łatwo zamontować, 
nawet w najmniejszych toaletach. Ich obsługa sprowadza się 
do minimum, a częstotliwość zmiany wkładu jest niezwykle 
niska. Długość dwóch rolek papieru Mid-size odpowiada 
długości 9 konwencjonalnych rolek. Dozowniki T6 są idealne 
do łazienek o średnim natężeniu ruchu i występują w kolorze 
czarnym lub białym.

T6 Tork dozowniki do papieru 
toaletowego Mid-size 
z automatyczną zmianą rolek

2=9
2 rolki papieru

Mid-size to

równowartość

9 konwencjo-

nalnych rolek

papieru 
toaletowego

Łazienka
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- Wysoka wydajność

- Higiena – dotykasz tylko 

odcinka, którego używasz

- Solidna konstrukcja – 

wytrzymałość w wymagających 

środowiskach

- Idealne rozwiązanie do łazienek 

z problemami niedrożnych rur

Zaprojektowane z myślą o toaletach 
o dużym natężeniu ruchu. System 
Tork SmartOne® jest najbardziej 
ekonomicznym i higienicznym systemem 
w ofercie papierów toaletowych. 
Dozowniki dostępne są w kolorze 
czarnym i białym.

T8 i T9 Tork SmartOne® dozowniki
do papieru toaletowego w roli

Łazienka 

Zmniejszone

zużycie papieru

toaletowego

nawet o

40%
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Łazienka

Rekomendowane produkty

Łazienka, w której liczy się styl i prestiż

W sytuacji, w której wywarcie odpowiedniego 
wrażenia jest kluczowe. Dozowniki dodatkowo 
podkreślają dbałość o gości i niezauważalnie 
wtapiają się w otoczenie. Produkty te uzupełniają 
wysokiej jakości wykończenie i materiały łazienek 
luksusowych, przez co świetny design jest jeszcze 
lepiej widoczny!

Dozownik do ręcznika w roli Tork Matic® 

– z sensorem Intuition™ (H1) 

Bezdotykowy sensor wpływa korzystnie 

na komfort przebywania w łazience. 

Wkład: Tork Matic® ekstra miękki ręcznik w roli 

Towel Rola

Tork Mid-size dozownik do papieru 

toaletowego z automatyczną 

zmianą rolki (T6) 

Idealny i nagradzany za eksluzywny wygląd.

Wkład: Tork Mid-size ekstra miękki papier toaletowy, 

3-warstwowy (z automatyczną zmianą rolek)

Tork Xpress® dozownik do ręczników 

Multifold (w składce wielopanelowej) (H2) 

Smukły dozownik, który doskonale 

komponuje się z wnętrzem łazienki.

Wkład: Tork Xpress® ekstra miękki ręcznik Multifold 

(w składce wielopanelowej)

Tork Xpress® dozownik do ręczników

Multifold (w składce wielopanelowej) (H2) 

Atrakcyjny, ekstra smukły design 

oszczędzający miejsce w łazience.

Wkład: Premium Tork Xpress® ekstra miękki ręcznik 

Multifold (w składce wielopanelowej)

Tork dozownik do mydła w pianie 

z sensorem Intuition™ (S4) 

Bezdotykowe i łatwe w użyciu dozowanie 

ułatwia utrzymanie higieny rąk przez 

wszystkich użytkowników łazienki.

Wkład: Premium – Tork luksusowe mydło w pianie (S4)

Dozownik do ręcznika w roli Tork Matic® 

– z sensorem Intuition™ (H1)

Aktywowane sensorem dozowanie zwiększa 

wrażenie luksusu.

Wkład: Premium – Tork Matic® ekstra miękki ręcznik w roli

Dozownik do papieru toaletowego 

Tork Mini Jumbo (T2)

Nowoczesny i komponujący się z wnętrzem 

łazienki design zapewnia najlepsze wrażenie.

Wkład: Premium – Tork Soft Mini Jumbo ekstra miękki 

papier toaletowy

Linia dozowników Tork Elevation

Linia dozowników Tork Image Design™

Tork dozownik do mydła w pianie 

z sensorem Intuition™ (S4) 

Błyszcząca powierzchnia dozownika 

podkreśli stylowy charakter łazienki.

Wkład: Tork delikatne mydło w pianie 

Niskie/średnie natężenie ruchu Wysokie natężenie ruchuNiskie/średnie natężenie ruchu Wysokie natężenie ruchu

Uzupełniające produkty dla linii Tork Image Design™: Tork dozownik do mydła w pianie (S4), str. 33; Nablatowy dozownik do ręczników 

Tork Xpress® Multifold (H2), str. 21; Kosz na odpady 50 l (B1), Worek na odpady 50 l (B1), str. 32; Dozownik do chusteczek higienicznych 

(F1), Chusteczki higieniczne (F1), str. 47; Dozownik do odświeżaczy powietrza (A1), Odświeżacze powietrza w sprayu (A1), str. 39; Wieszak 

na ubrania, str. 47
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Łazienka 

Niskie/średnie natężenie ruchu Wysokie natężenie ruchu

Łazienka o podwyższonym standardzie

Produkty do łazienek o podwyższonym 
standardzie przydają się, gdy chcesz okazać 
troskę o gości i zagwarantować doskonały 
poziom obsługi szerokiej grupie użytkowników.

Tork Xpress® dozownik do ręczników 

Multifold (w składce wielopanelowej) 

Dozowanie po jednym ręczniku 

gwarantuje higienę.

Wkład: Tork Xpress® miękki ręcznik Multifold (w składce 

wielopanelowej)

Tork Matic® dozownik do ręczników 

w roli (H1) 

Dozowanie odcinek po odcinku zapewnia 

wysoką wydajność.

Wkład: Tork Matic® miękki ręcznik w roli 

Tork dozownik do mydła w pianie (S4) 

Dozowanie łatwe dla dzieci i osób 

starszych dzięki przyciskowi 

niewymagającemu użycia siły.

Wkład: Tork ekstra delikatne mydło w pianie

Tork mini dozownik do mydła w płynie (S2) 

Mały rozmiar pasujący do wszystkich 

łazienek.

Wkład (pod prysznic): Tork mydło w płynie mini 

do włosów i ciała

Lotion (do rąk): Tork bezzapachowy balsam do rąk i ciała

Tork dozownik do papieru toaletowego 

Mid-size (z automatyczną zmianą rolek) 

(T6) 

Mieści dwie rolki papieru toaletowego 

Mid-size, dzięki czemu papier jest zawsze 

dostępny.

Wkład: Tork papier toaletowy Mid-size, 3-warstwowy

Linia Tork Elevation

Ręczniki

Mydło

Papier toaletowy

Produkty uzupełniające: Kosz na odpady 50 l (B1), Worek na odpady 50 l (B1), Kosz na odpady 5 l (B3), Worek na odpady 5 l (B3), 

Dozownik do woreczków sanitarnych (B5), Woreczki sanitarne (B5), str. 32; Dozownik do chusteczek higienicznych (F1), Chusteczki 

higieniczne (F1), str. 47; Dozownik do odświeżaczy powietrza (A1), Odświeżacze powietrza w sprayu (A1), str. 39; Środek do czyszczenia 

deski sedesowej (S2), str. 39
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Łazienka

Linia Tork Elevation

Tork dozownik do ręczników SingleFold/ 

C-Fold (w składce ZZ i składce C) (H3) 

Wytrzymały, sprawdzi się w wymagających 

miejscach.

Wkład: Tork miękki ręcznik SingleFold (w składce ZZ)

Tork Matic® dozownik do ręczników 

w roli (H1)

Dozowanie odcinek po odcinku, zapewnia 

wysoką wydajność. Duża pojemność 

i szybkie dozowanie, pozwala uniknąć 

kolejek.

Wkład: Tork Matic® ekstra długi ręcznik w roli 

Ręczniki

Tork dozownik do mydła (S1/S11) 

Wystarczający na bardzo długo wkład 

(nawet 3000 dawek), łatwość w utrzymaniu, 

oszczędność użytkowania, niższe zużycie 

i koszty.

Wkład: Universal – Tork mydło w sprayu

Tork dozownik do mydła w płynie (S1/S11)

Wystarczający na długo wkład (1000 dawek) 

- oszczędność użytkowania. Szczelna butelka 

zapewnia szybkie i łatwe uzupełnianie oraz 

zapobiega rozlewaniu.

Wkład: Tork delikatne mydło w płynie

Mydło

Tork SmartOne® mini dozownik do 

papieru toaletowego w roli (T9)

Dozowanie odcinek po odcinku, zużycie 

mniejsze nawet o 40%.

Wkład: Advanced – Tork SmartOne® mini papier 

toaletowy w roli

Dostępny również w kolorze czarnym

Tork SmartOne® dozownik do papieru 

toaletowego w roli (T8)

Dozowanie odcinek po odcinku zmniejsza 

zużycie nawet o 40%.

Wkład: Advanced – Tork SmartOne® papier toaletowy w roli 

Dostępny również w kolorze czarnym

Papier toaletowy

Standardowa łazienka

Dla łazienki spełniającej podstawowe wymogi 
zastosowane rozwiązania muszą gwarantować 
spełnienie najważniejszych funkcji łazienki przy 
zachowaniu niskich nakładów fi nansowych na jej 
utrzymanie oraz gwarantować łatwość w utrzymaniu 
i wymianie wkładów w dozownikach.

Niskie/średnie natężenie ruchu Wysokie natężenie ruchu

Produkty uzupełniające: Kosz na odpady 50 l (B1), Worek na odpady 50 l (B1), Kosz na odpady 5 l (B3), Worek na odpady 5 l (B3), str. 32; 

Dozownik do wkładek zapachowych (A2), Wkładki zapachowe (A2), str. 39
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Łazienka

Tork Xpress® dozownik do ręczników 

Multifold (w składce wielopanelowej) 

(H2)

Higieniczny dozownik o gładkiej powierzchni 

- do łatwego czyszczenia.

Wkład: Tork Xpress® ekstra miękki ręcznik Multifold 

(w składce wielopanelowej)

Tork Matic® dozownik do ręczników 

w roli z sensorem IntuitionTM (H1) 

Bezdotykowe dozowanie - każda osoba 

korzysta tylko ze swojego ręcznika bez 

konieczności dotykania dozownika.

Wkład: Tork Matic® ekstra miękki ręcznik w roli

Tork dozownik do mydła w pianie 

z sensorem Intuition™ (S4)

Bezdotykowy dozownik z sensorem 

zapobiega krzyżowemu przenoszeniu 

drobnoustrojów.

Wkład: Tork ekstra delikatne mydło w pianie

Gwarantuje skuteczne mycie rąk w miejscach 

o podwyższonach standardach higienicznych

Tork dozownik do mydła w płynie 

z ramieniem dozującym (S1) 

Ramię dozujące zapobiega krzyżowemu 

przenoszeniu bakterii.

Tork SmartOne® Mini podwójny 

dozownik do papieru toaletowego 

w roli (T9)

Dozowanie odcinek po odcinku, zużycie 

mniejsze nawet o 40%.

Wkład: Advanced – Tork SmartOne® mini papier 

toaletowy 

Dostępny również w kolorze czarnym

Linia Tork Elevation

Ręczniki

Mydło

Papier toaletowy

Wkład: Tork żel do 
higienicznej dezynfekcji rąk 

Szybko dezynfekuje dłonie 
- do czestego stosowania, 
bez użycia wody i bez 
spłukiwania

Zgodny z normą EN1500

Tork ekstra delikatne mydło 
w pianie

Zgodny z normą EN1499 
Ekstra higieniczne mycie 
rąk - minimalizuje ryzyko 
podrażnienia skóry

* Używaj środków biobójczych bezpiecznie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią 
ulotki oraz kartą produktu.

Tork SmartOne® mini dozownik do 

papieru toaletowego w roli (T9) 

Pełna ochrona wkładu, dotykasz 

tylko odcinka papieru, którego 

będziesz używać.

Wkład: Advanced – Tork SmartOne® mini papier 

toaletowy

Dostępny również w kolorze czarnym

Łazienka, w której higiena jest na pierwszym miejscu

Produkty te gwarantują spełnienie najwyższych 
wymogów i regulacji sanitarnych. Zmniejszają one 
ryzyko krzyżowego przenoszenia drobnoustrojów, 
jednocześnie gwarantując Twoim pracownikom 
najwyższą ochronę skóry.

Niskie/średnie natężenie ruchu Wysokie natężenie ruchu

Produkty uzupełniające: Mini dozownik do mydła w płynie (S2), str. 36; Bezzapachowy balsam do rąk i ciała, wkład uzupełniający (S2), 

str. 36; Kosz na odpady 50 l (B1), Worek na odpady 50 l (B1), str. 32
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Pełna oferta produktów

Kategorie jakości 

Aby ułatwić Ci wybór produktów, których szukasz,

podzieliliśmy nasze produkty na trzy kategorie jakości. 

 

Premium

Gama produktów spełniających najwyższe oczekiwania 

klientów. Wkłady wykonane są z najlepszych materiałów. 

Wysoka jakość oznacza ich niższe zużycie ilościowe.  

Produkty są niezwykle miękkie i mięsiste, co sprawia, że 

komfort ich użytkowania jest wysoki.

Łazienka

Advanced

Jakość produktów, która spełnia bądź przewyższa 

podstawowe potrzeby. Wkłady charakteryzują się wysoką 

chłonnością oraz wytrzymałością po zmoczeniu.

Universal

Produkty ekonomiczne przystosowane do wykonywania 

codziennych zadań, spełniające podstawowe potrzeby.

* Nazwy systemów stanowią zastrzeżone znaki towarowe Essity Group / SCA Hygiene Products

552500 563008

Tork PeakServe® system niekończących się ręczników H5

Dozowniki

Nr

artykułu

Nazwa System Kolor Materiał Wys. x Szer. x Gł.

(mm)

Szt./

TRP

552500 Tork PeakServe® dozownik do 

niekończących się ręczników 

H5 Biały ABS 730×370×101 1 • •
552508 Tork PeakServe® dozownik do 

niekończących się ręczników 

H5 Czarny ABS 730×370×101 1 • •

Wkłady

Nr

artykułu

Nazwa System Jakość Kolor Il.

warstw

Rozmiar

odcinka

Dł. x Szer. (cm)

Odcionki/

binda

Bind/

TRP

Odcinków/

TRP

Pako-

wanie

100585 Tork 

PeakServe® 

niekończący 

się ręcznik 

H5 Universal Biały 1 22,5×20,1 410 12 4 920 Folia • • • •

100585

- Idealny do miejsc o bardzo dużym 

natężeniu ruchu.

- Dozowanie odcinek po odcinku 

ogranicza zużycie.
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H1 Dozowniki i wkłady

* Nazwy systemów stanowią zastrzeżone znaki towarowe Essity Group / SCA Hygiene Products

460001

120059

551000

290068

551008

120076

551100

120016

551108

290067

- Duża pojemność, idealny do łazienek

o dużym natężeniu ruchu.

- Dozowanie odcinek po odcinku 

ogranicza zużycie.

- Bezdotykowe dozowanie 

redukuje ryzyko krzyżowego 

przenoszenia bakterii.

Tork Matic® ręcznik w roli do rąk H1

Dozowniki

Nr

artykułu

Nazwa Linia System Kolor Materiał Wys. x Szer. x Gł.

(mm)

Szt./

TRP

551100 Tork Matic® dozownik do ręczników w roli z sensorem 

Intuition™ 

Elevation H1 Biały ABS 368×331×206 1 •
551108 Tork Matic® dozownik do ręczników w roli z sensorem 

Intuition™

Elevation H1 Czarny ABS 368×331×206 1 •
551000 Tork Matic® dozownik do ręczników w roli Elevation H1 Biały ABS 372×337×203 1 •
551008 Tork Matic® dozownik do ręczników w roli Elevation H1 Czarny ABS 372×337×203 1 •
460001 Tork Matic® dozownik do ręczników w roli z sensorem 

Intuition™ 

Image Design™ H1 Srebrny/

Czarny

Stal nierdzewna/

ABS

373×345×204 1 • •
205508 Tork zasilacz do dozowników H1 z sensorem Elevation/

Image Design™

H1 Czarny Plastik 26x180x110 20 •

Wkłady

Nr

artykułu

Nazwa System Jakość Kolor Il.

warstw

Szerokość 

(cm)

Dł. rolki 

(m)

Roli/

TRP

Pako-

wanie

120016 Tork Matic® 

ekstra miękki 

ręcznik w roli

H1 Premium / Celuloza Biały 2 21 120 6 Karton • • • • •

290067 Tork Matic® 

miękki ręcznik 

w roli 

H1 Advanced / Celuloza 

+ makulatura

Biały 2 21 150 6 Karton • • • • •

290068 Tork Matic® 

niebieski

ręcznik w roli 

H1 Advanced / Celuloza 

+ makulatura

Niebieski 2 21 150 6 Karton • • • • •

120076 Tork Matic® 

zielony ręcznik 

w roli 

H1 Advanced / 

Makulatura

Zielony 2 21 150 6 Karton • • • • •

120059 Tork Matic® 

ekstra długi 

ręcznik w roli 

H1 Universal / Celuloza Biały 1 21 280 6 Karton • • • • •
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H2 Dozowniki i wkłady

552100 552108 552200 552208552000

460004

552008

460005

- Smukły kształt, atrakcyjny 

i oszczędzający miejsce.

- Dozowanie odcinek po odcinku 

ograniczające zużycie.

- Dotykasz tylko ręcznika, 

którego używasz.

- Dostępny w trzech formatach.

Tork Xpress® ręczniki Multifold (w składce wielopanelowej) H2

Dozowniki

Nr

artykułu

Nazwa System Kolor Materiał Wys. x Szer. x Gł.

(mm)

Szt./

TRP

552000 Tork Xpress® dozownik do ręczników Multifold (w składce wielopanelowej) H2 Biały ABS 444×302×102 1 • •
552008 Tork Xpress® dozownik do ręczników Multifold (w składce wielopanelowej) H2 Czarny ABS 444×302×102 1 • •
552100 Tork Xpress® mini dozownik do ręczników Multifold 

(w składce wielopanelowej)

H2 Biały ABS 295×302×101 1 •
552108 Tork Xpress® mini dozownik do ręczników Multifold 

(w składce wielopanelowej)

H2 Czarny ABS 295×302×101 1 •
552200 Tork Xpress® nablatowy dozownik do ręczników Multifold

(w składce wielopanelowej)

H2 Biały ABS 218×323×116 1 •
552208 Tork Xpress® nablatowy dozownik do ręczników Multifold

(w składce wielopanelowej)

H2 Czarny  ABS 218×323×116 1 •
460004 Tork Xpress® dozownik do ręczników Multifold (w składce wielopanelowej)  H2 Image Design™ Stal nierdzewna/ABS 468x317x101 1 • •
460005 Tork Xpress® nablatowy dozownik do ręczników Multifold

(w składce wielopanelowej) 

H2 Image Design™ Stal nierdzewna/ABS 218x323x116 1 •

* Nazwy systemów stanowią zastrzeżone znaki towarowe Essity Group / SCA Hygiene Products

100288 120288 120289100289100297

- Tork Xpress® ręczniki 

Multifold zapewniające 

najwyższy komfort 

i maksymalną higienę.

Wkłady Multifold

Nr

artykułu

Nazwa System Jakość Kolor Il.

warstw

Panele/

Składanie

Rozmiar

odcinka

Dł. x Szer. 

(cm)

Bind

x ręczników 

= TRP

Pako-

wanie

100297 Tork Xpress® ekstra 

miękki ręcznik Multifold 
NOWA JAKOŚĆ 

H2 Premium Biały • 2 4 panele, 

M

34×21,2 21x100 

= 2 100

Folia • • • • •

100288 Tork Xpress®  miękki 

ręcznik Multifold

H2 Premium Biały • 2 4 panele, 

M

34×21,2 21x110

= 2 310

Folia • • • • •

100289 Tork Xpress®  miękki 

ręcznik Multifold

H2 Premium Biały • 2 3 panele, 

Z

25,5×21,2 21x150

= 3 150

Folia • • • • •

120288 Tork Xpress®  miękki 

ręcznik Multifold

H2 Advanced Biały 2 4 panele, 

M

34×21,2 21x136

= 2 856

Folia • • • • •

120289 Tork Xpress®  miękki 

ręcznik Multifold

H2 Advanced Biały 2 3 panele, 

Z

25,5×21,2 21x180

= 3 780

Folia • • • • •

129089 Tork Xpress®  łatwo 

rozpuszczalny miękki 

ręcznik Multifold  

H2 Advanced Biały 2 3 panele, 

Z

25,5×21,2 21x200

= 4 200

Folia • • • • •

150299 Tork Xpress® ręcznik 

Multifold

H2 Universal Biały 2 3 panele, 

Z

23,4×21,3 20x237

= 4 740

Karton • • • • •
Rozpuszczalny

150299
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290173

553000 553008 553100 553108

- Wytrzymałe dozowniki 

w dwóch rozmiarach, idealne 

do wymagających miejsc.

- Proste i wygodne w użyciu.

Tork Singlefold / C-fold ręcznik H3

Dozowniki

Nr

artykułu

Nazwa Linia System Kolor Materiał Wys. x Szer. x Gł.

(mm)

Szt./

TRP

553000 Tork dozownik do ręczników Singlefold/C-fold (w składce ZZ i składce C) Elevation H3 Biały ABS 439×333×136 1

553008 Tork dozownik do ręczników Singlefold/C-fold (w składce ZZ i składce C) Elevation H3 Czarny ABS 439×333×136 1

553100 Tork mini dozownik do ręczników Singlefold/C-fold (w składce ZZ i składce C) Elevation H3 Biały ABS 291×332×135 1

553108 Tork mini dozownik do ręczników Singlefold/C-fold Elevation H3 Czarny ABS 291×332×135 1

100278 290163

290158 290135

290179

290190

100278

- Nowy produkt hybrydowy!

- Połączenie miękkości, chłonności 

i konkurencyjnej ceny.

Tork Singlefold ręcznik H3

Wkłady Singlefold

Nr

artykułu

Nazwa System Jakość Kolor Il.

warstw

Panele/ 

Skła-

danie

Rozmiar

odcinka

Dł. x Szer. 

(cm)

Odcinki/

binda

Bind/

TRP

Odcin-

ków/

TRP

Pako-

wanie

100278 Tork Singlefold

ekstra miękki

ręcznik

H3 Premium Biały

Nowy 

produkt 

hybrydowy

• 2 2 panele 

V

23×22,6 200 15 3 000 Karton • • • •

290173 Tork Singlefold

miękki ręcznik

H3 Advanced Biały

Nowy 

produkt 

hybrydowy

2 2 panele 

V

23×22,6 250 15 3750 Karton • • • •

290163 Tork Singlefold

miękki ręcznik

H3 Advanced Biały

Nowy 

produkt 

hybrydowy

2 2 panele 

V

23×24,8 250 15 3 750 Karton • • • •

290179 Tork Singlefold

zielony ręcznik

H3 Advanced Zielony

Nowy 

produkt 

hybrydowy

2 2 panele 

V

23×24,8 250 15 3 750 Karton • • • •

290190 Tork Singlefold 

łatwo-

rozpuszczalny 

ręcznik

H3 Advanced Biały

Nowy 

produkt 

hybrydowy

2 2 panele 

V

23×23 250 15 3 750 Karton • • • •

290158 Tork Singlefold

biały ręcznik

H3 Universal Biały

Nowy 

produkt 

hybrydowy

1 2 panele 

V

23×23 300 15 4 500 Karton • • • •

290135 Tork Singlefold

zielony ręcznik

H3 Universal Zielony 1 2 panele 

V

23×24,8 200 20 4 000 Karton • • • •

H3 Dozowniki i wkłady

* Nazwy systemów stanowią zastrzeżone znaki towarowe Essity Group / SCA Hygiene Products

Nowy produkt hybrydowy

Rozpuszczalny
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H3 Wkłady

290264 120181 290264

Tork C-fold ręcznik H3

Wkłady C-Fold

Nr

artykułu

Nazwa System Jakość Kolor Il.

warstw

Panele/

Składanie

Rozmiar

odcinka

Dł. x Szer. 

(cm)

Odcinki/

binda

Bind/

TRP

Odcinków/

TRP

Pako-

wanie

290264 Tork C-fold 

biały ręcznik

H3 Advanced Biały 2 Składka C 31×24,8 120 20 2 400 Karton • •
120181 Tork C-fold 

szary ręcznik 

H3 Universal Szary 1 Składka C 31×25 192 24 4 608 Karton •
* Nazwy systemów stanowią zastrzeżone znaki towarowe Essity Group / SCA Hygiene Products
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B1, B2, B3, B5 Dozowniki i wkłady

204060 204040 204041

- Kształt pasujący do innych 

dozowników z linii Elevation i Image 

Design Line.

- Worek na śmieci ukryty 

w dozowniku, higieniczny wygląd.

- Opcjonalna, wolnoopadająca 

pokrywa dla dodatkowej higieny.
566000564000226100563000 566008564008563008 460011

Tork kosze na śmieci, woreczki sanitarne B1, B2, B3, B5

Dozowniki

Nr

artykułu

Nazwa Linia System Kolor Materiał Wys. x Szer. x Gł. 

(mm)

Szt./

TRP

563000 Tork kosz na odpady 50 l Elevation B1 Biały ABS 629×389×289 1 •
563008 Tork kosz na odpady 50 l Elevation B1 Czarny ABS 629×389×289 1 •
460011 Tork kosz na odpady 50 l Image Design™ B1 Srebrny/Czarny Stal nierdzewna/ABS 614x253x395 1 •
226100 Tork kosz na odpady 20 l B2 Biały Plastik 430×330×185 1

564000 Tork kosz na odpady 5 l Elevation B3 Biały ABS 380×194×160 1

564008 Tork kosz na odpady 5 l Elevation B3 Czarny ABS 380×194×160 1

566000 Tork dozownik na woreczki sanitarne Elevation B5 Biały ABS 140x100x36 8

566008 Tork dozownik na woreczki sanitarne Elevation B5 Czarny ABS 140x100x36 8

Wkłady

Nr

artykułu

Nazwa System Rozmiar Kolor Szt. /Opak. Szt./TRP Pakowanie

204060 Tork worki na śmieci 50 l B1 50 l Transparentny 250 250 Karton

204020 Tork worki na śmieci 20 l B2 20 l Biały 100 1 000 Karton

204040 Tork worki na śmieci 5 l B3 5 l Czarny 50 1000 Karton

204041 Tork woreczki sanitarne B5 Biały 25 1200 Karton

204020
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Tork mydło w pianie, S4

520701520901 520501

Tork mydło w pianie S4

- Łatwe dozowanie, dozownik idealny dla 

dzieci i osób starszych.

- Przyjemna konsystencja delikatnej piany.

- Jednorazowe wkłady z samozasysającą 

się butelką gwarantują najwyższy 

poziom higieny.

- Łatwy i szybki w obsłudze.

561608561600 561500 460009561508 460010

Dozowniki

Nr

artykułu

Nazwa Linia System Kolor Materiał Wys. x Szer. x Gł.

(mm)

Szt./

TRP

561600 Tork dozownik do mydła w pianie z sensorem Intuition™ Elevation S4 Biały ABS 278x112x128 6 • •
561608 Tork dozownik do mydła w pianie z sensorem Intuition™ Elevation S4 Czarny ABS 278x112x128 6 • •
561500 Tork dozownik do mydła w pianie Elevation S4 Biały ABS 292x111x114 12 •
561508 Tork dozownik do mydła w pianie Elevation S4 Czarny ABS 292x111x114 12 •
460009 Tork dozownik do mydła w pianie z sensorem Intuition™ Image Design™ S4 Srebrny/Czarny Stal nierdzewna/

ABS

278×116×130 1 • •
460010 Tork dozownik do mydła w pianie Image Design™ S4 Srebrny/Czarny Stal nierdzewna/

ABS

289×106×107 1 • •

Wkłady

Nr

artykułu

Nazwa System Jakość Przeznaczenie Kolor Cecha Pojemność 

(ml)

Ilość

dawek

Szt./

TRP

520901 Tork luksusowe mydło w pianie S4 Premium Kosmetyk Bezbarwny Perfumowane 1 000 2 500 6 •
520701 Tork ekstra delikatne mydło w pianie S4 Premium Kosmetyk Bezbarwny Bezzapachowe 

EN1499

1 000 2 500 6 • •
520501 Tork delikatne mydło w pianie S4 Premium Kosmetyk Bezbarwny Perfumowane 1 000 2 500 6 • •

* Nazwy systemów stanowią zastrzeżone znaki towarowe Essity Group / SCA Hygiene Products
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S1/S11 Dozowniki i wkłady

Tork mydło w płynie i sprayu

560008560000 560100 560108

420501420701420901

- Jednorazowe wkłady z samozasysającą 

się butelką gwarantują najwyższy 

poziom higieny.

- Łatwy i szybki w obsłudze.

- Szeroki wybór mydeł w płynie.

- Łatwe dozowanie, dozownik idealny dla 

dzieci i osób starszych.

Dozowniki

Nr

artykułu

Nazwa Linia System Kolor Materiał Wys. x Szer. x Gł.

(mm)

Szt./

TRP

560000 Tork dozownik do mydła w płynie i sprayu Elevation S1/S11 Biały ABS 296×112×114 12 •
560008 Tork dozownik do mydła w płynie i sprayu Elevation S1/S11 Czarny ABS 296×112×114 12 •
560100 Tork dozownik do mydła w płynie z ramieniem dozującym Elevation S1 Biały ABS 296×112×114 8 •
560108 Tork dozownik do mydła w płynie z ramieniem dozującym Elevation S1 Czarny ABS 296×112×114 8 •

420601 420810 420401

Wkłady

Nr

artykułu

Nazwa System Jakość Kolor Cecha Pojemność 

(ml)

Ilość

dawek

Szt./

TRP

Inne

certyfi katy

420901 Tork luksusowe i delikatne mydło w płynie S1 Premium Liliowy Luksusowe,

zapach jaśminu

1 000 1 000 6 Nordic Swan •
420701 Tork ekstra delikatne mydło w płynie S1 Premium Biały Bezzapachowe 1 000 1 000 6 • •
420501 Tork delikatne mydło w płynie S1 Premium Biały Perfumowane 1 000 1 000 6 • •
420601 Tork mydło w płynie do włosów i ciała S1 Premium Niebieski Perfumowane 1 000 1 000 6 • •
420810 Tork preparat do mycia rąk w płynie S1 Premium Bezbarwny EN1040 1 000 1 000 6 Nordic Swan •
420401 Tork przemysłowe mydło w płynie S1 Premium Bezbarwny Bezzapachowe 1 000 1 000 6 Nordic Swan •

620701 620501

Wkłady

Nr

artykułu

Nazwa System Jakość Kolor Cecha Pojemność 

(ml)

Ilość

dawek

Szt./

TRP

620701 Tork bezzapachowe mydło w sprayu S11 Universal Bezbarwny Bezzapachowe 1 000 3 000 6 • •
620501 Tork mydło w sprayu S11 Universal Bezbarwny Perfumowane 1 000 3 000 6 • •

* Nazwy systemów stanowią zastrzeżone znaki towarowe Essity Group / SCA Hygiene Products
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S2 Dozowniki i wkłady

Tork mydło w płynie  S2

Dozowniki

Nr

artykułu

Nazwa Linia System Kolor Materiał Wys. x Szer. x Gł.

(mm)

Szt./

TRP

561000 Tork mini dozownik do mydła w płynie Elevation S2 Biały ABS 211x112x114 12 •
561008 Tork mini dozownik do mydła w płynie Elevation S2 Czarny ABS 211x112x114 12 •

- Kompaktowe dozowniki, które nadają się nawet 

do najmniejszej łazienki.

- Łatwe w użyciu dla dzieci i osób starszych.

- System zamknięty z samozasysającymi się 

butelkami zapewnia najwyższy poziom higieny.

561008

420602420652 420202420502

561000

409840

Pojemnik 5l 

Nr

artykułu

Nazwa System Jakość Przeznaczenie Kolor Pojemność 

(ml)

Ilość

dawek

Szt./

TRP

409840 Tork mydło w płynie Opakowanie zbiorcze na 

mydło 5 l

Universal Kosmetyk Przezroczysty 5 000 1

Wkłady

Nr

artykułu

Nazwa System Jakość Kolor Przeznaczenie Cecha Pojemność 

(ml)

Ilość

dawek

Szt./

TRP

Inne

certyfi katy

420502 Tork mini delikatne mydło w płynie S2 Premium Biały Kosmetyk Perfumowane 475 475 8 • •
420652 Tork mini luksusowe mydło 

w płynie do włosów i ciała

S2 Premium Zielony Kosmetyk Prowitamina B5 475 475 8 Nordic Swan •
420602 Tork mini mydło w płynie do 

włosów i ciała

S2 Premium Niebieski Kosmetyk Perfumowane 475 475 8 • •
420202 Tork bezzapachowy balsam 

do rąk i ciała

S2 Premium Biały Kosmetyk Bezzapachowe 475 475 8 Nordic Swan •

Tork mydło w płynie w opakowaniu zbiorczym

* Nazwy systemów stanowią zastrzeżone znaki towarowe Essity Group / SCA Hygiene Products
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420103/511103/590103 420110/511110

Płyn i żel - dezynfekcja higieniczna i chirurgiczna

Nr

artykułu

Nazwa System Jakość Kolor Typ 

pielęgnacji 

skóry

Skuteczność Normy Pojemność

/jedn. (ml)

Il. 

dawek

Szt./

TRP

420103 Tork preparat w żelu 

do higienicznej 

i chirurgicznej 

dezynfekcji rąk

S1 Premium Przezroczysty Środek 

biobójczy*

Bakterie, grzyby 

i drożdże, 

mycobakterie, wirusy

EN1500, EN 12791,EN 13727, EN1276, 

EN1275, EN 13624, EN1650, EN 

14348, EN 14476, DVV RKI

1 000 1 000 6

511103 Tork preparat w żelu 

do higienicznej 

i chirurgicznej 

dezynfekcji rąk

Wolnostojąca 

butelka 

z pompką

Premium Przezroczysty Środek 

biobójczy*

Bakterie, grzyby 

i drożdże, 

mycobakterie, wirusy

EN1500, EN 12791,EN 13727, EN1276, 

EN1275, EN 13624, EN1650, EN 

14348, EN 14476, DVV RKI

500 250 12

590103 Tork preparat w żelu 

do higienicznej 

i chirurgicznej 

dezynfekcji rąk

Butelka 

kieszonkowa

Premium Przezroczysty Środek 

biobójczy*

Bakterie, grzyby 

i drożdże, 

mycobakterie, wirusy

EN1500, EN 12791,EN 13727, EN1276, 

EN1275, EN 13624, EN1650, EN 

14348, EN 14476, DVV RKI

80 24

420110 Tork preparat w płynie  

do higienicznej 

i chirurgicznej 

dezynfekcji rąk

S1 Premium Przezroczysty Środek 

biobójczy*

Bakterie, grzyby 

i drożdże, 

mycobakterie, wirusy

EN1500, EN 12791,EN 13727, EN1276, 

EN1275, EN 13624, EN1650, EN 

14348, EN 14476, DVV RKI

1 000 1 000 6

511110 Tork preparat w płynie 

do higienicznej 

i chirurgicznej 

dezynfekcji rąk

Wolnostojąca 

butelka 

z pompką

Premium Przezroczysty Środek

biobójczy*

Bakterie, grzyby 

i drożdże, 

mycobakterie, wirusy

EN1500, EN 12791,EN 13727, EN1276, 

EN1275, EN 13624, EN1650, EN 

14348, EN 14476, DVV RKI

500 250 12

 Tork środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu

Piana - dezynfekcja higieniczna

Nr

artykułu

Nazwa System Jakość Kolor Typ 

pielęgnacji

skóry

Skuteczność Normy Pojemność

/jedn. (ml)

Il.

dawek

Szt./

TRP

520101 Tork piana do 

higienicznej 

dezynfekcji rąk

S4 Premium Przezroczysty Środek

biobójczy*

Bakterie, grzyby 

i drożdże, 

mycobakterie, wirusy

EN1500, EN1276, EN1275, EN1650, 

EN 14348, Modifi ed EN14476, 

DVV&RKI

950 2375 6

511104 Tork piana do 

higienicznej 

dezynfekcji rąk

Wolnostojąca 

butelka

z pompką

Premium Przezroczysty Środek

biobójczy*

Bakterie, grzyby 

i drożdże, 

mycobakterie, wirusy

EN1500, EN1276, EN1275, EN1650, 

EN 14348, Modifi ed EN14476, 

DVV&RKI

400 571 12

590101 Tork piana 

do higienicznej 

dezynfekcji rąk

Butelka 

kieszonkowa

Premium Przezroczysty Środek

biobójczy*

Bakterie, grzyby 

i drożdże, 

mycobakterie, wirusy

EN1500, EN1276, EN1275, EN1650, 

EN 14348, Modifi ed EN14476, 

DVV&RKI

47 118 12

511104/520101/590101

- Doskonała skuteczność w walce z drobnoustrojami.

- Szeroki wybór dla osób korzystających ze środków 

okazjonalnie oraz do częstego stosowania w pracy.

- Łatwe i przyjemne w użyciu - bez spłukiwania, bez 

użycia wody.

- Dostępne we wszystkich opcjach: dozowniki ręczne 

z ramieniem dozującym lub bez, dozowniki z sensorem, 

butelki stojące i przenośne.

S1, S4, butelki wolnostojące i wkłady, akcesoria

S1, S4, butelki stojące i wkłady

*Obchodź się ostrożnie ze środkami biobójczymi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety, ulotki i karty charakterystyki produktu.
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** Obchodź się ostrożnie ze środkami biobójczymi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety, ulotki i karty charakterystyki produktu.   

S1, S4, Akcesoria

* Nazwy systemów stanowią zastrzeżone znaki towarowe Essity Group / SCA Hygiene Products

511055 511054511052  511050                   511051                511050

Akcesoria

Nr

artykułu

Nazwa System Kolor Materiał Wys. x Szer. x Gł. (mm) Szt./

TRP

511050 Tork koszyczek do butelki wolnostojącej z pompką 500 ml Metal Metal 110x79x114 20

511051 Tork klips do butelki kieszonkowej 80 ml Biały Plastik 75x35x50 50

511052 Tork osłona przeciw kapaniu Biały 120x127x71 6

511055 Tork Stojak na dezynfekcję S1, S2, S4, F1 Antracyt Metal 1677x459x195 1

511054 Panel AD-A-Glance do stojaka na dezynfekcję Czarny Aluminium 200x125x140 1
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236015 236016236014

- Eliminuje nieprzyjemne zapachy 

przez 24h na dobę.

- Kompaktowy dozownik, 

mały i dyskretny.

Tork odświeżacz powietrza w sprayu / Tork wkładki zapachowe A1, A2 

256055562000 562500

236051 236052 236070236050

Dozowniki

Nr

artykułu

Nazwa Linia System Kolor Materiał Wys. x Szer. x Gł.

(mm)

Szt./

TRP

562000 Tork dozownik do odświeżaczy powietrza w sprayu Elevation A1 Biały ABS 174×97x60 6

256055 Tork dozownik do odświeżaczy powietrza w sprayu Image A1 Szary ABS 168×84×66 6

562500 Tork dozownik do wkładek zapachowych Image Design A2 Biały ABS 86×71×22 8 (32 szt.)

Wkłady

Nr

artykułu

Nazwa System Jakość Pojemność 

(ml)

Szt./TRP

236050 Tork odświeżacz powietrza w sprayu cytrusowy A1 Premium 75 12

236051 Tork odświeżacz powietrza w sprayu o zapachu owoców tropikalnych A1 Premium 75 12

236052 Tork odświeżacz powietrza w sprayu kwiatowy A1 Premium 75 12

236070 Tork neutralizator zapachu w sprayu A1 Premium 75 12

236014 Tork wkładka zapachowa cytrusowa A2 Universal 20 wkładek 4 x 20 = 80 wkładek

236015 Tork wkładka zapachowa kwiatowa A2 Universal 20 wkładek 4 x 20 = 80 wkładek

236016 Tork wkładka zapachowa jabłkowa A2 Universal 20 wkładek 4 x 20 = 80 wkładek

Tork odświeżacz powietrza w sprayu / Tork wkładki zapachowe, A1, A2. S2 Tork płyn do czyszczenia deski sedesowej

Tork płyn do czyszczenia deski sedesowej S2

420302

Wkłady

Nr

artykułu

Nazwa System Jakość Kolor Przeznaczenie Pojemność (ml) Ilość

dawek

Szt./

TRP

420302 Tork płyn do czyszczenia 

deski sedesowej

S2 Premium Przezroczysty Detergent 475 475 8 •

* Nazwy systemów stanowią zastrzeżone znaki towarowe Essity Group / SCA Hygiene Products
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Tork Jumbo dozowniki i papiery toaletowe T1

554000 554008

120160120272 110273110273

- Dodatkowy hamulec zapobiegający 

samoistnemu rozwijaniu się roli.

- Półprzeźroczyste okienko umożliwiające 

podgląd ilości wkładu.

Tork Jumbo papier toaletowy T1 

120272

Dozowniki

Nr

artykułu

Nazwa Linia System Kolor Materiał Wys. x Szer. x Gł.

(mm)

Szt./

TRP

554000 Tork dozownik do papieru toaletowego Jumbo Elevation T1 Biały ABS 360×437×133 1

554008 Tork dozownik do papieru toaletowego Jumbo Elevation T1 Czarny ABS 360×437×133 1

Wkłady

Nr

artykułu

Nazwa System Jakość Kolor Il.

warstw

Szerokość 

(cm)

Dł. rolki 

(m) 

Roli/

TRP

Pakowanie

110273 Tork Jumbo miękki papier toaletowy T1 Premium /

Makulatura

Biały 2 9,7 360 6 Karton • •

120272 Tork Jumbo papier toaletowy T1 Advanced /

Makulatura

Biały 2 9,4 360 6 Folia • •

120160 Tork Jumbo papier toaletowy T1 Universal /

Makulatura

Szary 1 9,4 480 6 Folia • •
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Tork Mini Jumbo dozowniki i papiery toaletowe, T2

555000 555008

110253 120280 110253 120280 110163

- Dodatkowy hamulec zapobiegający 

samoistnemu rozwijaniu się roli.

- Półprzeźroczyste okienko umożliwiające 

podgląd ilości wkładu.

- Dozownik o dużej pojemności.

- Funkcja zapasowej rolki 

ogranicza zużycie.

Tork Mini Jumbo papier toaletowy T2 

110255

460006

Dozowniki

Nr

artykułu

Nazwa Linia System Kolor Materiał Wys. x Szer. x Gł.

(mm)

Szt./

TRP

555000 Tork dozownik do papieru toaletowego Mini Jumbo Elevation T2 Biały ABS 275×345×132 1 •
555008 Tork dozownik do papieru toaletowego Mini Jumbo Elevation T2 Czarny ABS 275×345×132 1 •
460006 Tork dozownik do papieru toaletowego Mini Jumbo Image Design™ T2 Srebrny/Czarny Stal nierdzewna/ABS 254×355×133 1 •

Wkłady

Nr

artykułu

Nazwa System Jakość Kolor Il.

warstw

Szerokość 

(cm)

Dł. rolki 

(m) 

Roli/TRP Pakowanie

110255 Tork Mini Jumbo ekstra miękki 

papier toaletowy 

T2 Premium /

MIX

Biały 3 9,7 120 12 Karton •

110253 Tork Soft Mini Jumbo miękki 

papier toaletowy

T2 Premium /

Makulatura

Biały 2 9,7 170 12 Karton • •

120280 Tork Mini Jumbo papier toaletowy T2 Advanced /

Makulatura

Biały 2 9,4 170 12 Folia • •

110163 Tork Mini Jumbo papier toaletowy T2 Advanced /

Makulatura

Biały 1 9,4 240 12 Folia • •

120161 Tork Mini Jumbo papier toaletowy T2 Universal /

Makulatura

Szary 1 9,4 240 12 Folia • •
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Tork dozowniki i papiery toaletowe Folded (w składce), T3

114276114271114273114276

- Łatwe dozowanie odcinek po odcinku, 

idealny dla dzieci i osób starszych.

- Łatwe uzupełnianie, brak odpadów.

- Smukły wygląd oszczędzający miejsce.

Tork papier toaletowy Folded (w składce) T3

556008556000

Dozowniki

Nr

artykułu

Nazwa Linia System Kolor Materiał Wys. x Szer. x Gł.

(mm)

Szt./

TRP

556000 Tork dozownik do papieru toaletowego Folded (w składce) Elevation T3 Biały ABS 271×159×128 1

556008 Tork dozownik do papieru toaletowego Folded (w składce) Elevation T3 Czarny ABS 271×159×128 1

Wkłady

Nr

artykułu

Nazwa System Jakość Kolor Il.

warstw

Rozmiar

odcinka

Dł. x Szer. (cm)

Odcinki/

binda

Bind/

TRP

Odcinków/

TRP

114276 Tork Folded ekstra miękki papier 

toaletowy w składce

T3 Premium /

Celuloza

Biały 2 19×11 252 30 7 560 •
114273 Tork Folded miękki papier toaletowy 

w składce

T3 Premium /

Makulatura

Biały 2 19×11 252 30 7 560 • • 

114271 Tork Folded papier toaletowy w składce T3 Advanced /

Makulatura

Biały 2 19×11 242 36 8 712  •  •
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110316 3065

- Tork oferuje szeroką gamę papieru 

toaletowego o zróżnicowanej jakości 

i w różnych opakowaniach, aby 

zaspokoić potrzeby wszystkich klientów.

Wkłady

Nr

artykułu

Nazwa System Jakość Kolor Il.

warstw

Szerokość 

(cm)

Długość 

(m)

Roli/

TRP

Pako-

wanie
Inne

certyfi katy

110405 Tork ekstra miękki papier toaletowy 

w rolce konwencjonalnej, 4-warstwowy

T4 Premium /

Celuloza

Biały 4 9,7 19,1 m / 

153 odc.

7x6 Folia • FSC® •
110317 Tork miękki papier toaletowy w rolce 

konwencjonalnej, 3-warstwowy

T4 Premium /

MIX

Biały 3 9,9 34,7 m / 

248 odc.

7x6 Folia • FSC® •
110316 Tork Soft Conventional Toilet Roll 

Premium – 3 ply

T4 Premium Biały 3 9,4 29,5 m / 

250 odc

8x9 Folia • FSC® •
3065 Tork miękki papier toaletowy w rolce 

konwencjonalnej, 3-warstwowy

T4 Advanced /

Makulatura

Biały 3 9,4 19,4 m /  

150 odc.

6x10 Folia • FSC®, 

Blauer Angel

110782 Tork miękki papier toaletowy w rolce 

konwencjonalnej, 3-warstwowy

T4 Advanced /

Makulatura

Biały 3 9,4 30 m / 

250 odc.

1x30 Folia • FSC®, 

Blauer Angel

110771 Tork papier toaletowy w rolce 

konwencjonalnej

T4 Advanced /

Makulatura

Biały 2 9,4 48 m / 

400 odc.

1x30 Folia • FSC®, 

Blauer Angel

2100 Tork papier toaletowy w rolce 

konwencjonalnej

T4 Universal /

Makulatura

Szary 2 9,4 32,5 m / 

250 odc.

6x10 Folia • FSC®, 

Blauer Angel

110767 Tork papier toaletowy w rolce 

konwencjonalnej

T4 Universal /

Makulatura

Szary 2 9,4 30 m / 

250 odc.

8x8 Folia • FSC®, 

Blauer Angel
•

* Nazwy systemów stanowią zastrzeżone znaki towarowe Essity Group / SCA Hygiene Products

Tork papier toaletowy w rolkach konwencjonalnych, T4

557000 557008

- Mieści 2 rolki papieru, rzadsza 

konieczność wymiany wkładu.

- Zamknięty dozownik zabezpiecza 

i chroni wkład w środku.

Tork papier toaletowy w rolkach konwencjonalnych T4 

Dozowniki

Nr

artykułu

Nazwa Linia System Kolor Materiał Wys. x Szer. x Gł.

(mm)

Szt./

TRP

557000 Tork dozownik do papieru w rolkach konwencjonalnych Elevation T4 Biały ABS 158×286×153 1

557008 Tork dozownik do papieru w rolkach konwencjonalnych Elevation T4 Czarny ABS 158×286×153 1

110317

2100 110767

110405

110771110782
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Tork Mid-size papier toaletowy (z automatyczną zmianą rolek), T6

557500

127510

557508

127520 127530 127540 127510

- 2 rolki papieru toaletowego stanowią równowartość 

9 konwencjonalnych rolek, dzięki temu papier jest 

zawsze dostępny.

- Funkcja automatycznej zmiany rolek, gdy pierwsza rolka się 

skończy druga automatycznie zaczyna dozować.

- Pusta gilza pozostaje w dozowniku i nie wypada na podłogę.

- Mały rozmiar dozownika oszczędza miejsce.

Tork Mid-size papier toaletowy (z automatyczną zmianą rolek) T6

Dozowniki

Nr

artykułu

Nazwa Linia System Kolor Materiał Wys. x Szer. x Gł.

(mm)

Szt./

TRP

557500 Tork dozownik do papieru toaletowego Mid-size (z automatyczną zmianą rolek) Elevation T6 Biały ABS 344×184×140 1 •
557508 Tork dozownik do papieru toaletowego Mid-size (z automatyczną zmianą rolek) Elevation T6 Czarny ABS 344×184×140 1 •

Wkłady

Nr

artykułu

Nazwa System Jakość Kolor Il.

warstw

Szerokość 

(cm)

Dł. rolki 

(m) 

Roli/

TRP

Pako-

wanie

127510 Tork Mid-size ekstra miękki papier toaletowy,

3-warstwowy

T6 Premium / Celuloza 

+ makulatura 

Biały 3 9,9 70 27 Karton • • •
127520 Tork Mid-size miękki papier toaletowy, 

2-warstwowy

T6 Premium / Celuloza 

+ makulatura 

Biały 2 9,9 90 27 Karton • • •
127530 Tork Mid-size papier toaletowy, 2-warstwowy T6 Advanced / 

Makulatura 

Biały 2 9,9 100 27 Karton • • •
127540 Tork Mid-size papier toaletowy T6 Universal / 

Makulatura

Biały 1 9,9 135 27 Karton • • •
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Tork SmartOne® dozowniki i papiery toaletowe w roli, T8, T9

SmartCore™ – Najwygodniejszy sposób usuwania gilzy - brak 

konieczności odrywania. Dzięki gilzie SmartCore™ na rolce jest 

więcej odcinków.

680008680000 472054

682008682000681008681000

472242 472242

- Dozowanie odcinek po odcinku pomaga 

ograniczyć zużycie nawet o 40%.

- Higieniczny - osoby dotykają tylko 

odcinka, którego użyją.

- Bardzo duża pojemność daje gwarancję 

ciągłej dostępności wkładu.

- Wytrzymały dozownik z metalowym 

zamkiem zabezpiecza wkład w środku 

i zapobiega aktom wandalizmu.

Tork SmartOne® dozowniki i papiery toaletowe w roli T8, T9 

Dozowniki

Nr

artykułu

Nazwa Linia System Kolor Materiał Wys. x Szer. x Gł.

(mm)

Szt./

TRP

680000 Tork SmartOne® dozownik do papieru toaletowego w roli Elevation T8 Biały ABS 269x269x156 1

680008 Tork SmartOne® dozownik do papieru toaletowego w roli Elevation T8 Czarny ABS 269x269x156 1

472054 Tork SmartOne® dozownik do papieru toaletowego w roli T8 Aluminum Stal nierdzewna 369x272x169 1

681000 Tork SmartOne® mini dozownik do papieru toaletowego w roli Elevation T9 Biały ABS 219x219x156 1

681008 Tork SmartOne® mini dozownik do papieru toaletowego w roli Elevation T9 Czarny ABS 219x219x156 1

682000 Tork SmartOne® mini podwójny dozownik do papieru toaletowego w roli Elevation T9 Biały ABS 221×398×156 1

682008 Tork SmartOne® mini podwójny dozownik do papieru toaletowego w roli Elevation T9 Czarny ABS 221×398×156 1

Wkłady

Nr

artykułu

Nazwa System Jakość Kolor Cecha Il.

warstw

Szerokość 

(cm)

Ilość

odcinków

Roli/

TRP

Pako-

wanie

472242 Tork SmartOne® papier 

toaletowy w roli

T8 Advanced /

Celuloza 

+ makulatura

Biały SmartCore 2 13,4 1 150 6 Folia  •  • 

472193 Tork SmartOne® mini papier 

toaletowy w roli

T9 Advanced /

Celuloza 

+ makulatura

Biały SmartCore 2 13,4 620 12  Folia  •  • 

1. 2. 3.

472193 472193
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Tork nakładki sedesowe, V1

750160

- Uniwersalny kształt, pasuje do każdej toalety.

- Higieniczny, zapewnia dodatkową ochronę.

Tork nakładki sedesowe V1

344080 344088

Dozowniki

Nr

artykułu

Nazwa Linia System Kolor Materiał Wys. x Szer. x Gł.

(mm)

Szt./TRP

344080 Tork dozownik do nakładek sedesowych Elevation V1 Biały ABS 315×423×58 1

344088 Tork dozownik do nakładek sedesowych Elevation V1 Czarny ABS 315×423×58 1

Refi ll

Nr

artykułu

Nazwa System Jakość Kolor Cecha Rozmiar

Dł. x Szer. (mm)

Szt./opak. Opak./

TRP

Szt./TRP

750160 Tork nakładki sedesowe V1 Advanced Biały Łatworozpuszczalne 380×265 250 20 5 000
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Tork chusteczki higieniczne, F1

460013

140280

- Możliwość postawienia lub montażu 

na ścianie.

- Zabezpiecza pudełko z serwetkami, 

utrzymując je w czystości.

Tork chusteczki higieniczne F1

Dozowniki

Nr

artykułu

Nazwa Linia System Kolor Materiał Wys. x Szer. x Gł.

(mm)

Szt./TRP

460013 Tork dozownik na chusteczki higieniczne Image Design™ F1 Srebrny/

Czarny

Stal nierdzewna/

ABS

256×67×136 6

460014

Wieszak

Nr

artykułu

Nazwa Linia System Kolor Materiał Wys. x Szer. x Gł.

(mm)

Szt./TRP

460014 Tork wieszak na ubrania Image Design™ Srebrny/Czarny Stal nierdzewna/ABS 55×30×35 12 szt. x 10 opak.

Wkłady

Nr

artykułu

Nazwa System Jakość Kolor Cecha Il.

warstw

Dł. x Szer. 

(cm)

Szt./

Opak.

Opak./

TRP

Szt./

TRP

140280 Tork ekstra miękkie chusteczki higieniczne F1 Premium /

Celuloza

Biały Płaskie pudełko 2 20×21 100 30 3 600
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Opieka medyczna 
Dobra ochrona zdrowia zaczyna się od dobrej higieny
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Opieka medyczna

Pomoc w wyborze 
właściwego produktu

Wysokie standardy higieny mają zasadnicze znaczenie 
dla osób zajmujących się pacjentami, odwiedzających 
i personelu. W naszej ofercie posiadamy produkty, 
które ułatwią osiągnięcie doskonałych standardów 
higienicznych w domach opieki, szpitalach 
czy przychodniach.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca pięć kroków 

właściwej higieny rąk:

Kontroluj ryzyko i inspiruj innych do naśladowania

Odkryto, że dozowniki z preparatami do dezynfekcji rąk umiejscowione 

w łatwo dostępnych miejscach skutecznie zachęcają i mobilizują do 

lepszego przestrzegania zasad higieny, a także poprawiają przestrzeganie 

higieny rąk na długo po zamontowaniu dozowników. 

Dozowniki na preparaty do dezynfekcji rąk Tork charakteryzują się 

nowoczesnym designem, są łatwe do czyszczenia i zamykane na klucz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny. Nasze dozowniki są istotnym 

elementem skutecznych rozwiązań w zakresie higieny rąk i dowodzą, że 

właściwy design inspiruje właściwe zachowanie.

Pacjenci, którzy widzą jak pracownik ochrony zdrowia dba 

o bezpieczeństwo rąk przed kontaktem z pacjentem mają poczucie, 

że dobrze sie nimi zajmie. Pacjenci, którzy widzą, że pracownik ochrony 

zdrowia dba o bezpieczenstwo swoich rąk dopiero po kontakcie 

z pacjentem, odnoszą wrażenie, że pracownik bardziej troszczy się 

o siebie niż o ich zdrowie.

Czynniki wpływające na 

długofalowe przestrzeganie 

zasad higieny rąk

Odniesienie: Ukończone badanie, Erasmus 
MC University Medical Center, Rotterdam, 
NL, 2011-2013. 16 szpitali i 30 oddziałów 
uwzględnionych w badaniu

Informacje na temat higieny, które pozwolą Ci odpowiednio wyposażyć 
Twoją placówkę opieki zdrowotnej

Dozowniki

63%

Szkolenie 
zespołów

14%

Informacja zwrotna

16%

E-learning

7%

PRZED

CZYSTĄ/ASEPTYCZNĄ

PROCEDURĄ

PO NARAŻEN
IU

USTROJOWE

NA PŁYNY

1

2

3

4

5

PRZED

KONTAKTEM

Z PACJENTEM

PO

KONTAKCIE

Z PACJENTEM

PO KONTAKCIE

Z OTOCZENIEM

PACJENTA
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Ochrona zdrowia

Tork preparaty na bazie alkoholu do 
dezynfekcji rąk

Przedstawiamy nasze produkty

- Wysoka zawartość alkoholu: 

wysoka skuteczność 

w zwalczaniu wielu szkodliwych 

organizmów 

- Składniki nawilżające dbają 

o delikatną skórę często 

dezynfekowanych dłoni, 

a po użyciu ręce się nie kleją 

- Produkty dostępne w różnych 

wariantach, razem 

z akcesoriami dla komfortu 

użytkowania w pobliżu pacjenta

*Obchodź się ostrożnie z środkami biobójczymi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety, ulotki i karty charakterystyki 
produktu

Tork Preparaty do higienicznej i chirurgicznej 
dezynfekcji rąk w żelu oraz płynie to nasze 
najefektywniejsze preparaty, spełniające najsurowsze 
unijne normy pod względem skuteczności 
dezynfekcji, a tym samym pozwalające lepiej 
przestrzegać zasady higieny rąk. Preparaty są 
dostępne w postaci żelu lub płynu, w różnych 
pojemnościach z możliwością zakupu akcesoriów do 
stosowania w różnych warunkach.

Badania mikrobiologiczne

Skuteczny wobec Metoda badania Czas kontaktu Badane organizmy

Bakterie EN 1500

Higieniczna dezynfekcja rąk 

metodą wcierania

30 s E. coli K12

EN 12791

Chirurgiczna dezynfekcja rąk

Żel: 3 min

Płyn: 90 s

Normalna fl ora skóry

EN 13727

Działanie bakteriobójcze 

w obszarze medycznym

15 s S. aureus, E coli K12,

P. aeruginosa, E. hirae

EN 13727

Działanie bakteriobójcze 

w obszarze medycznym

30 s MRSA, VRE

EN 1276

Działanie bakteriobójcze w sektorze 

żywnościowym, warunkach 

przemysłowych i domowych oraz 

zakładach użyteczności publicznej

15 s S. aureus, E coli ,

P. aeruginosa, E. hirae,

MRSA, VRE

EN1040

Podstawowe działanie bakteriobójcze

15 s S. aureus,

P. aeruginosa

Drożdże i grzyby EN 13624 

Działanie grzybobójcze w odniesieniu 

do narzędzi stosowanych 

w obszarze medycznym

EN 1650

Działanie grzybobójcze w obszarze 

żywnościowym, przemysłowym, 

domowym i instytucjonalnym

30 s

1 min

30 s

 2 min

C. albicans (30 s) 

i A. niger (1 min)

C. albicans (30 s)

i A. niger (2 min)

EN 1275

Podstawowe działanie grzybobójcze 

lub bójcze wobec grzybów 

drożdżopodobnych

30 s

 2 min

C. albicans (30 s) 

i A. niger (2 min)

Mykobakterie EN 14348

Działanie mykobakteryjne

w obszarze medycznym, w tym

środków do dezynfekcji narzędzi

60 s

15 s

M. avium (60 s) 

i M. terrae (15 s)

Wirusy EN 14476

Działanie wirusobójcze 

w obszarze medycznym

30 s

1 min

2 min

Murine Norovirus (30 s) 

Adenovirus (1 min) 

i Poliovirus (2 min)

Rota Virus (30 s)

DVV RKI 30 s Wirusy osłonione 

HIV, HBV, HCV, 

Infl uenza, SARS 

Corona, H1N1,H5N1
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Ochrona zdrowia

Zapewnij komfort, wygodę 
i higienę w miejscu pracy
Nasze specjalistyczne produkty zostały zaprojektowane 
w sposób dostosowany do procedur w opiece zdrowotnej 
w przychodniach, domach opieki oraz w szpitalach.

Dowiedz się 

więcej i zapoznaj 

się z pełnym 

asortymentem 

na tork.pl

Tork Dozowniki podkładu medycznego w roli

- Opcje montażu na kozetce – oszczędność miejsca

- Łatwy w użyciu, mniej odpadów

- Łatwiejsza obsługa dzięki dozowaniu jedną ręką

Tork Podkład medyczny w roli

- Mocny i łatwy w rozwijaniu, pełna ochrona

- Perforacje mające na celu zmniejszenie ilości odpadów

- 1 lub 2 warstwy materiału o wielu długościach 

i szerokościach, do różnych zastosowań

Podkład medyczny w roli

Ręczniki do mycia ciała oraz do wycierania włosów

Zapewnia najwyższą higienę podczas każdego badania.

Tork miękki ręcznik do mycia ciała   

- Zapewniający mniejsze zużycie system 

dozowania po jednym odcinku

- Lepsza higiena, ponieważ dotykasz tylko 

ręcznika, którego używasz

Tork jednorazowy ręcznik do włosów 

- Mocna struktura poprawiająca wydajność użytkowania

- Trwały, nadający się do sterylizacji materiał
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511103, 420103, 590103 511110, 420110

Ochrona zdrowia

Tork preparaty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji 
rąk na bazie alkoholu S1 i butelki wolnostojące

560100560000 511050 511051 551052

Dozowniki i akcesoria

Nr

artykułu

Nazwa Linia System Kolor Materiał Wys. x Szer. x Gł.

(mm)

Szt./

TRP

560000 Tork dozownik do mydła w płynie i sprayu Elevation S1/S11 Biały ABS 296×112×114 12

560100 Tork dozownik z ramieniem dozującym Elevation S1 Biały ABS 296x112x114 8

Nr

artykułu

Nazwa System Kolor Materiał Wys. x Szer. x Gł.

(mm)

Szt./

TRP

511050 Tork koszyczek do butelki wolnostojącej z pompką 500 ml Metal Metal 110×79×114 20

511051 Tork klips do butelki kieszonkowej 80 ml Biały Plastik 75x35x50 50

511052 Tork osłona przeciw kapaniu Biały 120x127x71 84

511055 Tork stojak na dezynfekcję S1, S2, S4, F1 Antracyt Metal 1677x459x195 1

511054 Panel AD-A-Glance do stojaka na dezynfekcję Przezroczysty Aluminium 200x125x140 1

- Zamknięte i zasysające się butelki 

sprzyjające wyższemu poziomowi 

higieny i zapobiegające krzyżowemu 

przenoszeniu zarazków.

- Możliwość zastosowania ramienia 

dozującego w ramach bezdotykowego 

systemu dozowania, dla 

dodatkowej higieny.

- Łatwe w użyciu i utrzymaniu, co skraca 

czas obsługi i obniża koszty.

- Akcesoria do stosowania 

w każdym miejscu.

- Skuteczne: Najskuteczniejsza 

formuła Tork w walce z szerokim 

spektrum drobnoustrojów.

- Bez użycia wody, bez spłukiwania.

- Częste stosowanie: Składniki 

nawilżające do częstego stosowania, 

a po użyciu ręce się nie kleją.

- Butelka z pompką 500 ml, pasująca do 

każdego miejsca, oraz poręczna butelka 

w rozmiarze kieszonkowym 80 ml.

Pełna oferta produktów

* Obchodź się ostrożnie ze środkami biobójczymi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety, ulotki i karty charakterystyki produktu.

511055 511054

Płyn i żel - dezynfekcja higieniczna i chirurgiczna

Nr

artykułu

Nazwa System Jakość Kolor Typ 

pielęgnacji 

skóry

Skuteczność Normy Pojemność

/jedn. (ml)

Il. 

dawek

Szt./

TRP

420103 Tork preparat w żelu 

do higienicznej 

i chirurgicznej 

dezynfekcji rąk

S1 Premium Przezroczysty Środek 

biobójczy*

Bakterie, grzyby 

i drożdże, 

mycobakterie, wirusy

EN1500, EN 12791,EN 13727, EN1276, 

EN1275, EN 13624, EN1650, EN 

14348, EN 14476, DVV RKI

1 000 1 000 6

511103 Tork preparat w żelu 

do higienicznej 

i chirurgicznej 

dezynfekcji rąk

Wolnostojąca 

butelka 

z pompką

Premium Przezroczysty Środek 

biobójczy*

Bakterie, grzyby 

i drożdże, 

mycobakterie, wirusy

EN1500, EN 12791,EN 13727, EN1276, 

EN1275, EN 13624, EN1650, EN 

14348, EN 14476, DVV RKI

500 250 12

590103 Tork preparat w żelu 

do higienicznej 

i chirurgicznej 

dezynfekcji rąk

Butelka 

kieszonkowa

Premium Przezroczysty Środek 

biobójczy*

Bakterie, grzyby 

i drożdże, 

mycobakterie, wirusy

EN1500, EN 12791,EN 13727, EN1276, 

EN1275, EN 13624, EN1650, EN 

14348, EN 14476, DVV RKI

80 24

420110 Tork preparat w płynie  

do higienicznej 

i chirurgicznej 

dezynfekcji rąk

S1 Premium Przezroczysty Środek 

biobójczy*

Bakterie, grzyby 

i drożdże, 

mycobakterie, wirusy

EN1500, EN 12791,EN 13727, EN1276, 

EN1275, EN 13624, EN1650, EN 

14348, EN 14476, DVV RKI

1 000 1 000 6

511110 Tork preparat w płynie 

do higienicznej 

i chirurgicznej 

dezynfekcji rąk

Wolnostojąca 

butelka 

z pompką

Premium Przezroczysty Środek

biobójczy*

Bakterie, grzyby 

i drożdże, 

mycobakterie, wirusy

EN1500, EN 12791,EN 13727, EN1276, 

EN1275, EN 13624, EN1650, EN 

14348, EN 14476, DVV RKI

500 250 12
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* Nazwy systemów stanowią zastrzeżone znaki towarowe Essity Group / SCA Hygiene Products

Ochrona zdrowia

- Mocne, miękkie i chłonne.

- Komfort, wygoda i higiena.

746000

Nr

artykułu

Nazwa System Materiał / 

Kolor

Il.

warstw

Rozmiar odcinka

Dł. x Szer. (cm)

Rozmiar odcinka 

złożonego

Dł. x Szer. (cm)

Listków 

w roli/

opakowaniu

Szt./

TRP

Tork miękki ręcznik do mycia ciała

742200 Tork miękki ręcznik do mycia ciała Włóknina / 

Biały

5 32x30 32x17 135 8 •

Nr

artykułu

Nazwa System Materiał / 

Kolor

Il.

warstw

Rozmiar odcinka

Dł. x Szer. (cm)

Rozmiar odcinka 

złożonego

Dł. x Szer. (cm)

Listków 

w roli/

opakowaniu

Szt./

TRP

Tork jednorazowy ręcznik do włosów

746000 Tork jednorazowy ręcznik do włosów Celuloza / 

Biały

1 30x70 30x30 250 1 •

Wkłady

Nr

artykułu

Nazwa System Materiał / Kolor Il.

warstw

Rozmiar odcinka

Dł. x Szer. (cm)

Dł. rolki 

(m) 

Średnica

rolki (cm)

Listków

w roli/

opakowaniu

Szt./

TRP

Tork podkład medyczny w roli

125250  Tork podkład medyczny w roli C1 Celuloza / Biały 2 37,8x50 50 13,2 132 9 •
124259 Tork podkład medyczny w roli C1 Celuloza / Biały 2 37,8x59 50 13,2 132 9 •
124164 Tork podkład medyczny w roli C1 Makulatura / Biały 1 40x58 185,2 19 463 2 •

125250

742200

124259 124164

- Łatwość użytkowania.

- Oszczędność miejsca i zmniejszenie 

ilości odpadów.

129184

Dozowniki

Nr

artykułu

Nazwa System Szerokość (mm) Kolor Materiał Wys. x Szer. x Gł.

(mm)

Szt./

TRP

Tork dozownik do podkładów medycznych w roli

129184 Tork dozownik do podkładów medycznych w roli C1 620 Czarny/Metal Metal/ABS 220×750×140 1
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Wycieranie 
i czyszczenie 
Prosty wybór najlepszego rozwiązania
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Pomoc w wyborze właściwych rozwiązań

Wycieranie i czyszczenie

Bez względu na to, czy jesteś szefem kuchni, 
czy odpowiadasz za linię produkcyjną, wiemy, że 
w wykonaniu Twojego zadania liczy się każda sekunda.
Czyściwa i dozowniki Tork zostały zaprojektowane 
w taki sposób, aby zapewnić Ci maksymalną wydajność 
i umożliwić bezproblemowe prowadzenie fi rmy.

Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, należy wybrać 
odpowiednie czyściwo i system dozujący.

Odpowiedzi na trzy proste pytania pomogą wybrać 

odpowiednie produkty:  

Co oferujemy?

Oferujemy kompleksowy asortyment 
specjalistycznych czyściw i włóknin 
przeznaczonych do realizacji wyspecjali-
zowanych zadań. Wszystkie nasze dozowniki 
i wkłady składają się na wydajny system 
umożliwiający obniżenie zużycia i kosztów.

WYCIERANIE

Wycieranie 

rozlewek, 

wchłanianie 

płynów oraz 

usuwanie brudu 

i kurzu przy 

pomocy papieru.

Wybrane czyściwa papierowe i włókninowe z technologią 

exelCLEAN® pomagają wykonać pracę wydajniej i dokładniej niż inne 

czyściwa, zwłaszcza szmaty bawełniane i prane. 

Dzięki opatentowanej technologii, pozwalającej uzyskać wyjątkową 

strukturę wewnętrzną, czyściwo zapewnia szybsze, bardziej 

higieniczne i profesjonalne efekty czyszczenia, zmniejszając 

jednocześnie ryzyko zakażenia krzyżowego.

Jakie jest główne zadanie, 

które wykonujesz?

Potrzebujesz papieru do wycierania płynów, 

a może mocniejszej włókniny do czyszczenia 

przedmiotów z olejów i smarów lub do 

polerowania? 

Jak jest zorganizowane stanowisko pracy?

Czy pracujesz z grupą ludzi i wszyscy musicie 

mieć jednakowy dostęp do czyściwa, czy też 

potrzebujesz mobilnego rozwiązania, bo masz 

kilka zadań do wykonania?

W jaki sposób używasz czyściwa?

Czy kilka osób pobiera to samo czyściwo 

przez cały dzień pracy, czy też jedna osoba, 

i to sporadycznie?

Jakie rozwiązania sprawdzą się 
u Ciebie najlepiej?

ZADANIA

CZYSZCZENIE

Usuwanie brudu 

i plam 

z powierzchni, 

maszyn 

i narzędzi za 

pomocą włóknin, 

na sucho lub 

z wodą, rozpu-

szczalnikami lub 

detergentami.

POLEROWANIE

Polerowanie 

polega na 

zabezpieczaniu 

i nabłyszczaniu 

powierzchni za 

pomocą 

specjalnych 

środków 

polerskich 

nakładanych na 

powierzchnię, 

a następnie 

pocieranie. 

Pozwala to 

uzyskać gładkość 

i połysk.



57www.tork.pl | tel. /022/ 543 75 00

Wycieranie i czyszczenie

Szczegóły, dzięki którym branża osiąga 
doskonałe wyniki

Przekształć drobiazgi w prawdziwe sukcesy

W zakresie ciągłego usprawniania liczy się każda sekunda 
– z każdej strony. W ubiegłym roku europejska branża 
przetwórstwa przemysłowego zainwestowała 140 mld EUR 
w nowe technologie, takie jak robotyka, internet rzeczy (IoT) 
i automatyzacja*. Zanim zainwestujesz w złożone rozwiązania, 
zadbaj o podstawowe szczegóły.

Przyjrzyjmy się szczegółom, które wpływają na wydajność. 

Sprawdzone 
zalety czyściwa 
przemysłowego Tork

Oszczędzaj cenny czas 
i wysiłek dzięki szybszemu 
czyszczeniu

Używaj mniejszych ilości 
rozpuszczalnika z korzyścią 
dla budżetu i zdrowia

Nasze produkty sprawią, że 
wykonasz każde zadanie

Wydajność zaczyna się od Twoich pracowników 

Jeśli chodzi o poprawę wydajności, nie zawsze łatwo jest 

utrzymać inicjatywy operacyjne w praktyce. Przekształć 

plany w rzeczywistość, odpowiadając na potrzeby 

pracowników i zaopatrując ich w łatwe w użyciu środki 

do wycierania i czyszczenia do stosowania w każdym 

miejscu, aby zapewnić trwałą zmianę.

Czyszczenie to dbałość

Konserwacja to nie tylko dbałość o maszyny i urządzenia, 

ale także dbałość o pracowników. Badania pokazują, 

że czynności konserwacyjne są częstym źródłem 

wypadków**. Dbałość o podstawowe kwestie może mieć 

duży wpływ na ogólne wyniki w zakresie bezpieczeństwa.

Przeczytaj pełny przewodnik eksperta pod adresem 

tork.pl/liftoff

Czy wiesz, że...?
Ze względu na złożoność zadań 

związanych z konserwacją, naprawą 

i remontami (MRO) proces wycierania 

i czyszczenia urządzeń i maszyn 

odbywa się w lotnictwie ręcznie. Dzięki 

przejściu z czyściwa bawełnianego, 

czyli szmat, na czyściwo przemysłowe 

samoloty są szybciej przywracane 

do użytku.

PWC, Przemysł 4.0 - Możliwości i wyzwania związane z internetem przemysłowym, 2015 ** National Health Scotland, „Czym jest konserwacja? Bezpieczne i zdrowe miejsca pracy“, 2012
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Rekomendowane dozowniki

Tork oferuje czyściwa papierowe i włókninowe do wszelkich zadań, 
a bogata oferta dozowników sprawia, że klienci mogą stworzyć 
właściwą dla siebie kombinację. Daje to pewność, że potencjał naszych 
produktów zawsze będzie wykorzystany – niezależnie od tego, czy jest 
to pięciogwiazdkowy hotel, czy warsztat przemysłowy.

Tork Wall Stand W1 

Tork dozownik ścienny W1

652100 Turkusowy/Biały
652108 Czerwony/Czarny

-  Oszczędza miejsce na podłodze

- Zapewnia łatwe i ergonomiczne 

uzupełnianie

- Zęby z włókna szklanego 

ułatwiają bezpieczne i pewne 

dozowanie

Tork Maxi Centerfeed 

Dispenser W2 

Tork dozownik maxi do 

czyściw w roli centralnie 

dozowanych W2

653000 Turkusowy/Biały 
653008 Czerwony/Czarny

- Zapewniający higienę dozownik 

do czyściw w dużych rolkach 

centralnego dozowania

- Zoptymalizowany do pobierania 

czyściwa tylko jedną ręką

Tork Dispenser Combi Roll 

in box W3

Tork dozownik do czyściw 

w roli kombi W3

207210 Czarny

- Otwarty dozownik przeznaczony 

do czyściw Tork w rolach 

kombi

Tork Folded Wiper/Cloth 

Dispenser W4

Tork dozownik do czyściw 

w odcinkach W4

654000 Turkusowy/Biały
654008 Czerwony/Czarny

- Ochrona czyściw i zmniejszenie 

ich zużycia przez dozowanie 

odcinek po odcinku

- Elastyczne opcje montażu za 

pomocą kołków ściennych, 

przyssawek i magnesów

Montowane na ścianie

Tork Mini Centrefeed 

Dispenser M1 

Tork dozownik mini do czyściw 

w roli centralnie dozowanych M1

558000 Biały
558008 Czarny
658000 Turkusowy/Biały
658008 Czerwony/Czarny

- Higieniczny dozownik mini do 

czyściw centralnie dozowanych

- Idealny do stosowania 

w małych pomieszczeniach

- Zoptymalizowany do 

pobierania czyściwa tylko 

jedną ręką

Tork Centerfeed Dispenser M2

Tork dozownik do czyściw 

w roli centralnie dozowanych M2

559000 Biały
559008 Czarny
659000 Turkusowy/Biały
659008 Czerwony/Czarny

- Higieniczny i oszczędzający 

miejsce dozownik do czyściw 

centralnie dozowanych w roli

- Zoptymalizowany do 

pobierania czyściwa tylko 

jedną ręką

Tork Refl ex™ Single Sheet Mini 

Centrefeed Dispenser M3

Tork Refl ex™ dozownik do 

czyściw w roli mini centralnie 

dozowanych po jednym listku 

M3

473137 Niebieski

- Higieniczny dozownik mini do 

czyściw centralnie 

dozowanych z dozowaniem 

odcinek po odcinku

- Idealny do stosowania 

w małych pomieszczeniach

Tork Refl ex™ Single Sheet 

Centrefeed Dispenser M4 

Tork Refl ex™ dozownik do 

czyściw w roli centralnie 

dozowanych po jednym listku 

M4

473133 Niebieski
473140 Biały

- Higieniczny system 

centralnego dozowania 

odcinek po odcinku

- Redukcja zużycia papieru 

i ilości powstających odpadów

Wycieranie i czyszczenie
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Tork Handy Bucket W10, W14 

Tork podręczne wiaderko 

W10, W14

190592 (W14) - czyściwo nasączane do rąk
190594 (W14) - czyściwo nasączane do 
powierzchni
190492 (W10) - czyściwo o niskiej pylności do 
samodzielnego nasączenia

-  Przenośne wiaderko 

- Idealnie pasuje do wózków 

czyszczących lub miejsc bez 

dostępu do bieżącej wody

Tork Handy Box W7 

Tork podręczne pudełko W7

530171 Tork czyściwo włókninowe 
do trudnych zabrudzeń
520371 Tork czyściwo włókninowe do 
zabrudzeń przemysłowych

- Przenośny dozownik w formie 

kartonowego pudełka 

z uchwytem

Tork Refl exTM Portable 

Dispenser M4 

Tork Refl ex™ przenośny 

dozownik do ręczników w roli 

centralnie dozowanych M4

473126

-  Przenośny dozownik dozujący 

po jednym odcinku

- Łatwy do powieszenia na krześle 

lub wózku

Tork Portable Mini Centrefeed 

Dispenser M1

Tork przenośny dozownik mini 

do czyściw w roli centralnie 

dozowanych M1

658002

-  Dozownik w systemie 

centralnego dozowania 

z możliwością przenoszenia lub 

powieszenia na ścianie

- Idealny dla kuchni, baru lub 

strefy podawania żywności 

o dużym natężeniu ruchu

Podręczne

Tork Floor Stand W1

Tork stojak podłogowy W1

652000 Turkusowy/Biały
652008 Czerwony/Czarny

- Zapewnia łatwe i ergonomiczne 

uzupełnianie 

- Zęby z włókna szklanego ułatwiają 

bezpieczne i pewne dozowanie

- Do stojaka można dołączyć uchwyt do 

worka na odpady, co poprawia ergonomię 

stanowiska pracy (pobór czyściwa 

i zbieranie odpadu w jednym miejscu) 

Mobilne

Dowiedz się więcej 
na www.tork.pl

Wycieranie i czyszczenie
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Wycieranie i czyszczenie

Rekomendowane produkty

Dbałość o szczegóły umożliwia lepsze wykonywanie pracy 

Zadania wycierania i czyszczenia, z którymi muszą radzić sobie 
nasze czyściwa przemysłowe, obejmują m.in. przygotowywanie 
części, czyszczenie przed malowaniem, procesy konserwacji 
oraz kontroli jakości, jak również wycieranie wycieków olejów 
i smarów. Nasza oferta zawiera produkty pozwalające wykonać 
wszystkie te zadania.

Tork Low-Lint Cleaning Cloth 

Tork Czyściwo włókninowe o niskiej 

pylności

Niskopylące, elastyczne i trwałe czyściwo 

włókninowe, które dobrze współpracuje 

z rozpuszczalnikami, detergentami 

i środkami do dezynfekcji.

- Czyściwo wielozadaniowe – przeznaczone 

do wykonywania większości zadań 

związanych z czyszczeniem

Konserwacja maszyn

Czyszczenie powierzchni 
przed malowaniem 

Tork Industrial Heavy-Duty Cleaning Cloth 

Tork czyściwo włókninowe do trudnych 

zabrudzeń przemysłowych

Najgrubsze i najmocniejsze czyściwo 

włókninowe Tork charakteryzuje wysoka 

absorpcja i wytrzymałość. 

- Dobrze współpracuje z większością 

rozpuszczalników

- Chroni dłonie przed wysoką temperaturą 

i opiłkami metali

Przemysł

Przygotowywanie części 
przed produkcją

Wszystkie czyściwa papierowe i włókninowe są dostępne w ramach różnych 
systemów, zarówno mobilnych, jak i montowanych na ścianie, aby zaspokoić 
Twoje szczególne potrzeby.

ci Tork Industrial Heavy-Duty Wiping Paper 

Tork czyściwo papierowe do trudnych 

zabrudzeń przemysłowych

Nasze najmocniejsze czyściwo papierowe 

posiada wyjątkowe możliwości absorpcyjne 

i zabezpiecza ręce przed wysokimi 

temperaturami oraz brudem.

- Bardzo mocne/bardzo chłonne dzięki 

jakości QuickDry™

- Dobrze usuwa olej
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Wycieranie, które nie pozostawia miejsca przypadkowi

Dokładne mycie i osuszanie rąk w celu usunięcia bakterii, 
czyszczenie stanowisk roboczych, maszyn oraz wykonywanie 
prac konserwacyjnych i kontrola jakości. W branży spożywczej 
zadania wycierania i czyszczenia są zróżnicowane, 
a zapotrzebowanie na wydajne produkty zapewniające 
najwyższe standardy higieny jest niezmienne. Dzięki czyściwom 
i dozownikom Tork masz pewność, że zadania te zostaną 
właściwie wykonane. 

Wycieranie rozlewek 
w miejscu produkcji

Tork Heavy-Duty Wiping Paper

Tork czyściwo papierowe wielozadaniowe 

do trudnych zabrudzeń

Wielozadaniowe czyściwo papierowe, 

idealne do wycierania płynów i rąk.

- Dopuszczone do kontaktu z żywnością

- Bardzo chłonne dzięki jakości QuickDry™ 

Tork Wiping Paper Plus 

Tork czyściwo papierowe do średnich 

zabrudzeń

Wielozadaniowe czyściwo papierowe, 

idealne do wycierania płynów i rąk.

- Dopuszczone do kontaktu z żywnością

- Dostępne w systemie centralnego 

dozowania oraz w systemie Refl ex™ 

dla lepszej kontroli kosztów

Tork Long-Lasting Cleaning Cloth 

Tork czyściwo włókninowe 

superwytrzymałe

Trwałe i chłonne czyściwo włókninowe. Może 

być używane przez długi czas bez ryzyka 

strzępienia.

- Dobrze współpracuje z detergentami

- Niska pylność

- Dopuszczone do kontaktu z żywnością

Czyszczenie linii 
produkcyjnej

Przemysł spożywczy

Przetwarzanie żywności
/wycieranie rąk

Wycieranie i czyszczenie

Wszystkie czyściwa papierowe i włókninowe są dostępne w ramach różnych 
systemów, zarówno mobilnych, jak i montowanych na ścianie, aby zaspokoić 
Twoje szczególne potrzeby.
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Zróżnicowane zadania wymagają elastycznych rozwiązań 

Tork rozumie intensywny charakter pracy w nowoczesnych 
restauracjach i serwisach cateringowych.

W takich miejscach wycieranie i czyszczenie może dotyczyć 
różnych elementów, począwszy od pokrytych tłuszczem płyt 
do smażenia, grillów i blatów roboczych, a skończywszy na 
czyszczeniu jadalni, lad oraz innych miejsc, z którymi mają 
kontakt klienci i pracownicy.

Tork Heavy-Duty Cleaning Cloth 

Tork czyściwo włókninowe 

wielozadaniowe do trudnych zabrudzeń

To mocne i chłonne wielozadaniowe 

czyściwo włókninowe sprawdzi się 

w czyszczeniu uporczywego brudu. 

- Dzięki technologii exelCLEAN® zapewnia 

doskonałe rezultaty czyszczenia

- Dopuszczone do kontaktu z żywnością

Kuchnie i zaplecza 
- wycieranie

Miejsce przebywania gości - czyszczenie

Zaplecze - czyszczenie

Tork Refl ex™ system ręczników 

centralnego dozowania:

- Ogranicza zużycie ręczników nawet o 37%*

- Doskonały do stref przygotowywania 

jedzenia

- Ogranicza ryzyko krzyżowego 

przenoszenia bakterii, użytkownik dotyka 

tylko odcinka, którego używa

- Wszystkie wkłady Refl ex są dopuszczone 

do kontaktu z żywnością

 *w porównaniu z tradycyjnymi systemami centralnego
dozowania Tork

Tork Colored Long-Lasting Cleaning Cloth 

Tork kolorowe ściereczki wielorazowe do 

czyszczenia

Trwałe i chłonne ściereczki włókninowe, 

które mogą być używane wielokrotnie bez 

ryzyka strzępienia.

- Dostępne w czterech kolorach, co 

pomaga w utrzymaniu standardów 

HACCP

- Dopuszczone do kontaktu z żywnością

Hotele, restauracje oraz catering

Wycieranie i czyszczenie

Wszystkie czyściwa papierowe i włókninowe są dostępne w ramach różnych 
systemów, zarówno mobilnych, jak i montowanych na ścianie, aby zaspokoić 
Twoje szczególne potrzeby.
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W zatłoczonych strefach przygotowywania jedzenia

kluczowe jest utrzymanie tempa pracy i wysokiego

poziomu higieny.

Nasze dozowniki i wkłady Tork Refl ex™ zostały tak

zaprojektowane, aby wspierać Cię w codziennej pracy,

jednocześnie ograniczając zużycie i zmniejszając ryzyko

krzyżowego przenoszenia bakterii.

- Dotykasz tylko odcinka, którego 

użyjesz – higieniczne rozwiązanie

- Łatwy w użytkowaniu jedną ręką

- Duże rolki, które wystarczają 

na długo – rzadsza 

wymiana wkładów

- Wszystkie wkłady Tork Refl ex™ 

są dopuszczone do kontaktu 

z żywnością

- Wytrzymałe dozowniki do 

najbardziej wymagających miejsc

- Przezroczyste okienko 

w dozowniku pokazujące, kiedy 

należy wymienić wkład

* Badania SCA przeprowadzone w 4-tygodniowym okresie.
 Tork Refl ex™ czyściwo papierowe do średnich zabrudzeń
 w porównaniu z Tork czyściwem papierowym do średnich
 zabrudzeń w systemie free fl ow. Redukcja obliczona
 w wykorzystanych metrach kwadratowych.

Tork Refl ex™

Zużycie

mniejsze

nawet o 

37%*

Wycieranie i czyszczenie
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Pełna oferta produktów

- Uniwersalne i wielozadaniowe 

czyściwa do lekkich zadań związanych 

z wycieraniem.

- Dozowanie listek po listku pozwala 

ograniczyć konsumpcję papieru 

nawet do 37%*.

Dozowniki 

Papier wielozadaniowy Wycieranie

Dozowniki Tork Reflex™

Tork Reflex™ Wiping Paper - Tork Reflex™ czyściwo papierowe do lekkich zabrudzeń

473246

473137 473140473133 473126

473242 473480

Nr

artykułu

Format System Materiał / Kolor Il.

warstw

Szerokość 

(cm)

Dł. 

rolki 

(m) 

Długość

odcinka 

(cm)

Odcinków/

rola

Roli/

TRP

473246 Rolka mini centralnie dozowana M3 Celuloza + makulatura / Biały 1 19,8 120 35 343 12 • • •
473242 Rolka centralnie dozowana M4 Celuloza + makulatura / Biały 1 19,8 300 35 857 6 • • •
473480 Rolka centralnie dozowana M4 Makulatura / Niebieski 1 19,4 270 33,5 805 6 • • •

Wycieranie i czyszczenie

*  Badania Essity przeprowadzone w 4-tygodniowym 

okresie. Tork Refl ex™ czyściwo papierowe do średnich 

zabrudzeń w porównaniu z Tork czyściwem papierowym 

do średnich zabrudzeń w systemie free fl ow. Redukcja 

obliczona w wykorzystanych metrach kwadratowych.

M3 M4 M4 M4

Nr

artykułu

Nazwa System Kolor Materiał Wys. x Szer. x Gł.

(mm)

Szt./

TRP

473137 Tork Refl ex™ Single Sheet Mini Centerfeed Dispenser

Tork Refl ex™ dozownik mini do ręczników w roli centralnie dozowanych

M3 Niebieski Plastik 310×182×210 1

473133 Tork Refl ex™ Single Sheet Centerfeed Dispenser

Tork Refl ex™ dozownik do ręczników centranie dozowanych niebieski

M4 Niebieski Plastik 310×252×240 1

473140 Tork Refl ex™ Single Sheet Centerfeed Dispenser

Tork Refl ex™ dozownik do ręczników centranie dozowanych biały

M4 Biały Plastik 310×252×240 1

473126 Tork Refl ex™ Portable Centerfeed Dispenser Starter Pack

Tork Refl ex™ przenośny dozownik do ręczników w roli centralnie dozowanych zawiera jeden wkład 473472

M4 Biały Plastik 220×266×225 1

1. 2. 3.

473474 473391 473472

- Wielozadaniowe czyściwo idealne 

do wycierania rąk i większych 

rozlewek płynów.

Tork Reflex™ Wiping Paper Plus - Tork Reflex™ czyściwo papierowe do średnich zabrudzeń

SmartCore®

Tork Refl ex™ posiada specjalną gilzę, 

która daje się szybko i łatwo wyjąć. 

Taśma startowa zawsze na górze rolki. 

Po prostu złap i wyjmij.

Nr

artykułu

Format System Materiał  / Kolor Il.

warstw

Szerokość 

(cm)

Dł. rolki 

(m) 

Dł. 

odcinka 

(cm)

Odcinków/

rola

Roli/

TRP

473474 Rolka mini centralnie dozowana M3 Celuloza + makulatura / Biały 2 19,4 67 33,5 200 9 • • •
473391 Rolka centralnie dozowana M4 Celuloza + makulatura / Niebieski 2 19,4 151 33,5 450 6 • • •
473472 Rolka centralnie dozowana M4 Celuloza + makulatura / Biały 2 19,4 151 33,5 450 6 • • •



66 www.tork.pl | tel. /022/ 543 75 00

Tork czyściwa papierowe podstawowe i ręcznik kuchenny Wycieranie

Tork Basic Paper 1 ply - Tork czyściwo papierowe do podstawowych zadań,
1-warstwowe

121206605472129237

120123150109 120150 120144127107127103

- Pomocne przy prostych zadaniach 

związanych z wycieraniem 

powierzchni lub rąk.

- Pomocne przy prostych zadaniach 

związanych z wycieraniem 

powierzchni lub rąk.

Tork Basic Paper 2 ply - Tork czyściwo papierowe do podstawowych zadań,
2-warstwowe

Nr

artykułu

Format System Materiał / Kolor Il.

warstw

Szerokość 

(cm)

Dł. 

rolki 

(m) 

Dł.

odcinka 

(cm)

Odcinków/

Rola

Roli/

TRP
Wskaźnik 

zużycia 

wkładu

127103 Rola W1 Makulatura / Żółty 1 23,5 1 190 2 • • •
127107 Rola W1 Makulatura / Żółty 1 33 1 190 1 • •
150109 Rola W1 Makulatura / Brązowy 1 33 1 000 1 • •
120150 Rolka centralnie dozowana M2 Makulatura / Żółty 1 20,5 300 6 • • •
120123 Rolka mini centralnie dozowana M1 Makulatura / Biały 1 21,5 120 11 • • • • •
120144 Rolka mini centralnie dozowana M1 Makulatura / Żółty 1 20,5 115 11 • • •

Nr

artykułu

Format System Materiał / Kolor Il.

warstw

Szerokość 

(cm)

Dł. 

rolki 

(m) 

Długość

odcinka (cm)

Odcinków/

Rola

Roli/

TRP

129237 Rola W1 Celuloza / Biały 2 23,5 510 34 1 500 2 • •
605472 Mała Rola W1 Celuloza / Biały 2 24 400 35 1 143 2 •
121206 Rolka centralnie dozowana M2 Makulatura / Biały 2 20 160 35 457 6 • • • •

Wycieranie i czyszczenie

Zazwyczaj papier kończy się w najmniej pożądanym momencie. 
Właśnie dlatego wprowadzamy wskaźnik zużycia wkładu Tork. 
Wydrukowane na ostatnich 4 metrach czyściwa niebieskie linie 
informują Cię, że Twój dyspenser wkrótce będzie pusty – dając 
Ci możliwość szybkiej reakcji.

Kluczowe zalety:

Nigdy więcej nagle kończącego się papieru
Pozwala Ci kontynuować pracę bez zbędnych przerw.

Brak irytacji
Nigdy więcej sytuacji, kiedy kończy się papier 
– właśnie wtedy, kiedy go najbardziej potrzebujesz. 

Zaplanuj zmiany
Szybki rzut oka na dozownik i wiesz, czy należy 
zmienić wkład na nowy.

Wskaźnik zużycia wkładu Tork®
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130042130050130040 130045 130041 130052 101221101250 128207 130044130051

- Czyściwo papierowe wielozadaniowe do 

wycierania rozlewek i wycierania rąk.

Tork Wiping Paper Plus - Tork czyściwo papierowe do średnich zabrudzeń

Nr

artykułu

Format System Materiał / Kolor Il.

warstw

Dł. 

rolki 

(m) 

Odcinek

Dł. x Szer. 

(cm)

Odcinków/

rola/opak.

Role/

Opak./

TRP

Wskaźnik 

zużycia 

wkładu

130040 Rola W1 Celuloza + makulatura /

Biały
• 2 510 34×36,9 1 500 1 • • •

130045 Rola W1 Celuloza + makulatura /

Biały
• 2 510 34×23,5 1 500 1 • • •

130050 Rola W1 Celuloza + makulatura /

Niebieski
• 2 510 34×36,9 1 500 1 • • • •

130051 Rola W1 Celuloza + makulatura /

Niebieski
• 2 510 34×23,5 1 500 1 • •

130041 Rola kombi W1/W2 Celuloza + makulatura /

Biały
• 2 255 34×23,5 750 2 • • • •

130052 Rola kombi W1/W2 Celuloza + makulatura /

Niebieski
• 2 255 34×23,5 750 2 • • •

130042 Rola kombi w kartonie W1/W2/W3 Celuloza + makulatura /

Biały
• 2 255 34×25,8 750 1 • •

101250 Rolka centralnie dozowana M2 Celuloza + makulatura /

Biały

2 160 35×24,5 457 6 • • • •
128207 Rolka centralnie dozowana M2 Celuloza + makulatura /

Niebieski

2 157 35×20 450 6 • •
130044 Rolka centralnie dozowana M2 Celuloza + makulatura /

Biały
• 2 125 34×23,5 368 6 • • •

101221 Rolka mini centralnie 

dozowana

M1 Celuloza + makulatura /

Biały

2 75 35×21,5 214 11 • • • •

Wycieranie i czyszczenie

100130131135130100 128208 151131 100134130109

- Czyściwa papierowe wielozadaniowe.

Tork Wiping Paper - Tork czyściwo papierowe do lekkich zabrudzeń

Nr

artykułu

Format System Materiał /

Kolor

Il.

warstw

Szerokość 

(cm)

Dł. 

rolki 

(m) 

Dł.

odcinka 

(cm)

Odcinków/

Rola

Roli/

TRP

Wskaźnik 

zużycia 

wkładu

130109 Rola W1 Celuloza + makulatura / 

Biały

1 34 1 180 1 • •
130100 Rola W1 Celuloza + makulatura / 

Biały

1 24,5 1 000 1 • •
131135 Rola kombi W1/W2 Celuloza + makulatura / 

Biały

1 24,5 460 40 1 150 2 • •
128208 Rolka centralnie 

dozowana

M2 Makulatura / 

Niebieski

1 20 320 6 • •
151131 Rolka centralnie 

dozowana

M2 Celuloza + makulatura / 

Biały

1 21,5 275 6 • • • •
100134 Rolka centralnie 

dozowana

M2 Celuloza + makulatura / 

Biały

1 24,5 275 6 • • • •
100130 Rolka mini centralnie 

dozowana

M1 Celuloza + makulatura /

 Biały

1 21,5 120 11 • • • •
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- QuickDry™ to wielozadaniowy 

produkt do usuwania zabrudzeń

- Jego wyjątkowa trwałość i wydajność  

obniża zużycie

- Powierzchnia jest sucha po zaledwie 

kilkukrotnym przetarciu

- Dostępny w trzech jakościach 

dostosowanych do różnych zadań

(2-warstwowy hybrydowy 

/ 2-warstwowy QuickDry™ 

i 3-warstwowy QuickDry™)

Opracowany z myślą 
o codziennym czyszczeniu – do
przecierania, usuwania zabrudzeń 
i rozlanych płynów. Szeroki zakres 
dostępnych formatów umożliwia 
dostosowanie produktu do 
Twoich potrzeb.

Papier wielozadaniowy

Czyściwa papierowe QuickDry™ 
charakteryzują się lepszą odpornością 
na rozrywanie oraz wyższym i szybszym 
współczynnikiem absorpcji. Dzięki temu 
są najlepszym rozwiązaniem do usuwania 
wszelkich zanieczyszczeń, do wycierania 
oraz do usuwania trudnych zabrudzeń.

- Bardziej 
 chłonny

- Mocniejszy 

- Bardziej miękki

W porównaniu z czyściwem papierowym
produkowanym metodami konwencjonalnymi

QuickDry™ - najwyższa jakość 

wśród czyściw papierowych Tork
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130080 130081

129243 129244

130062130070130060 130073130072

- Bardzo mocne czyściwo papierowe do 

wyjątkowo trudnych zadań wycierania.

- Sprawdza się przy wycieraniu wody i oleju.

- Wytrzymałe na rozrywanie nawet na mokro.

- Uniwersalne czyściwo nadaje się do 

wycierania rąk i innych zadań spotykanych 

w przemyśle.

- Sprawdza się przy wycieraniu 

płynów i olejów.

- Nasze najmocniejsze czyściwo papierowe 

do bardzo trudnych zadań w fabrykach.

- Wyjątkowa pojemność absorpcyjna.

- Zabezpiecza dłonie przed skaleczeniem 

i poparzeniem.

Czyściwa papierowe do przemysłu Wycieranie

Tork Heavy-Duty Wiping Paper - Tork czyściwo papierowe wielozadaniowe
do trudnych zabrudzeń

Tork Industrial Wiping Paper - Tork czyściwo papierowe do zabrudzeń przemysłowych

Tork Industrial Heavy-Duty Wiping Paper - Tork czyściwo papierowe do trudnych
zabrudzeń przemysłowych

Nr

artykułu

Format System Materiał / Kolor Il.

warstw

Dł. 

rolki 

(m) 

Odcinek

Dł. x Szer. 

(cm)

Odcinków/

Rola

Roli/

TRP

130060 Rola W1 Celuloza / Biały • 2 340 34×36,9 1 000 1 • • •
130070 Rola W1 Celuloza / Niebieski • 2 340 34×36,9 1 000 1 • • •
130062 Rola kombi W1/W2 Celuloza / Biały • 2 170 34×23,5 500 2 • • •
130072 Rola kombi W1/W2 Celuloza / Niebieski • 2 170 34×23,5 500 2 • • •
130073 Rola kombi w kartonie W1/W2/W3 Celuloza / Niebieski • 2 170 34×25,8 500 1 • •

Nr

artykułu

Format System Materiał / Kolor Il.

warstw

Dł. rolki 

(m) 

Rozmiar odcinka

Dł. x Szer. (cm)

Odcinków/

Rola/opak.

Roli/

opak./

TRP

129243 Rola W1 Makulatura / Zielony 2 510 34×23,5 1 500 2 • • • •
129244 Rola W1 Makulatura / Zielony 2 510 34×36,9 1 500 1 • • • •

Nr

artykułu

Format System Materiał / Kolor Il.

warstw

Dł. rolki 

(m) 

Rozmiar

odcinka

Dł. x Szer. (cm)

Odcinków/

Rola/opak. 

Roli/

opak.

/TRP

130080 Rola W1 Celuloza / Niebieski • 3 255 34×36,9 750 1 • • •
130081 Rola kombi W1/W2 Celuloza / Niebieski • 3 119 34×23,5 350 2 • • •

Wycieranie i czyszczenie

120269

- Wyjątkowo chłonny.

- Idealny do codziennej pracy.

Tork Kitchen Rola - Tork ręcznik kuchenny wyjątkowo chłonny

Nr

artykułu

Format Materiał / Kolor Il.

warstw

Szerokość

(cm)

Dł. rolki 

(m) 

Długość

odcinka 

(cm)

Odcinków/

Rola

Roli/

Opak.

Szt./

TRP

120269 Tork ręcznik kuchenny wyjątkowo chłonny Celuloza / Biały 2 23 15 24 64 2 12 • •
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 GŁÓWNE ZALETY:

- Oszczędność czasu 
 i pieniędzy
- Lepsze przestrzeganie 
 zasad BHP
- Mniejsze zużycie,
 mniejszy bałagan 
 i mniej odpadów

Przyspiesz proces czyszczenia 

i zacznij oszczędzać

Zarabiasz na produkcji, a nie na czyszczeniu. 
I o to chodzi. Dzięki czyściwom włókninowym Tork 
opracowanym z myślą o zadaniu, które masz przed 
sobą, szybciej usuniesz zabrudzenia i przygotujesz 
stanowisko. Zostanie Ci więcej czasu na prace, które 
przynoszą zysk.

Asortyment produktów z włókniny

do 31%
mniej wysiłku 

w porównaniu czyściwem

bawełnianym**

do 41%
niższe zużycie 

rozpuszczalnika użytego 

do wykonania takiego 

samego zadania 

w stosunku do czyszczenia

 wykonanego czyściwem

 bawełnianym*

do 35%
mniej czasu 

przeznaczonego na 

czyszczenie niż 

w przypadku zastosowania 

konwencjonalnego 

czyściwa bawełnianego*

*Test pierwszy: metalową płytę o wym. 60x90 cm pokryto farbą alkidową i osuszano przez 4 minuty. Farbę nakładano wałkiem. Uczestnicy badania zaczynali od użycia dawki 10 ml rozcieńczalnika 
- czystego spirytusu i mogli używać kolejnych porcji 5 ml rozcieńczalnika w określonych interwałach. Szmaty bawełniane segregowane i oddzielnie zmieszane były porównywane
do Tork czyściwa włókninowego do trudnych zabrudzeń. Panel testowy przeprowadzony przez Instytut Badawczy Swerea, Szwecja

**Test drugi: Usunięcie z metalowej płyty 60x90 cm, 10g mieszanki asfaltu (2/3) i smaru (1/3), która schła przez 1 godzinę. Zadanie  wykonywano przy użyciu środka czyszczącego CRC. Po 
pracy uczestnicy badania mieli ocenić wysiłek/pracę potrzebne do wykonania zadania na skali 1-4, gdzie: 1 -oznacza bardzo łatwo, 2 - łatwo, 3 -ciężko, 4 -bardzo ciężko. Szmaty segregowane 
i mieszane porównano do czyściw włókninowych Tork do trudnych zabrudzeń oraz Tork do trudnych zabrudzeń przemysłowych. Panel przeprowadzony przez Instytut Badawczy Swerea, 
Szwecja, 2014.
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NOWA GENERACJA 
exelCLEAN®

Dzięki naszemu czyściwu nowej generacji 
exelCLEAN® usuniesz zabrudzenia szybciej i bardziej 
profesjonalnie i z czyściwem z odzieży używanej 
w porównaniu z czyściwami bawełnianymi.

Dzięki innowacyjnym zmianom w procesie produkcji 
nowe czyściwo exelCLEAN® jest skuteczniejsze 
niż kiedykolwiek.

Więcej szczegółów oraz możliwość zapisania się na 
testy czyściw exelCLEAN® na stronie internetowej 
www.tork.pl

25%
mniej miejsca dzięki 

nowym, skompresowanym 
opakowaniom

14%
mniej dwutlenku węgla 

dzięki skompresowanym 
opakowaniom

x2
większa oszczędność czasu 

dzięki możliwości aplikacji dwóch 
paczek do dozownika na raz
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Czyściwa włókninowe wielozadaniowe  Czyszczenie

530104

510204510104

530237530137

510137 510237

530278

510478

530171 530150530178

510150

- Miękkie i elastyczne czyściwo do 

większości lekkich zadań związanych 

z czyszczeniem.

- Szybko pochłania wodę i oleje.

- Profesjonalne czyszczenie dzięki 

technologii exelCLEAN®.

- Mocne i bardzo chłonne czyściwo 

sprawdzi się przy trudnych zadaniach.

- Współpracuje z większością

rozcieńczalników.

- Zaprojektowane, aby zabezpieczać 

dłonie przed wysoką temperaturą 

i ostrymi opiłkami metali.

- Profesjonalne czyszczenie dzięki 

technologii exelCLEAN®.

Tork Cleaning Cloth - Tork czyściwo włókninowe wielozadaniowe

Tork Heavy-Duty Cleaning Cloth - Tork czyściwo włókninowe wielozadaniowe do
trudnych zabrudzeń

Nr

artykułu

Format System Materiał / Kolor Dł. rolki 

(m) 

Odcinek

Dł. x Szer.

(cm)

Odcinków/

Rola/opak.

Roli/

opak./

TRP

510104 Rola W1 Włóknina / Biały • 380 38×42,8 1 000 1 • •
510204 Rola W1 Włóknina / Niebieski • 380 38×42,8 1 000 1 • •
510137 Rola kombi w kartonie W1/W2/W3 Włóknina / Biały • 152 38×32 400 1 •
510237 Rola kombi w kartonie W1/W2/W3 Włóknina / Niebieski • 152 38×32 400 1 •
510478 W odcinkach W4 Włóknina / Biały • 42,8×35,5 130 5 • •
510150 W odcinkach – opakowanie mini W8 Włóknina / Biały • 38,5x32 55 8 • •

Nr

artykułu

Format System Materiał / Kolor Dł. rolki 

(m)

Odcinek

Dł. x Szer. 

(cm)

Odcinków/

Rola/opak.

Roli/

opak./

TRP

530104 Rola W1 Włóknina / Biały • 270 38×42,8 710 1 • •
530137 Rola kombi w kartonie W1/W2/W3 Włóknina / Biały • 106 38×32 280 1 •
530237 Rola kombi w kartonie W1/W2/W3 Włóknina / Niebieski • 106 38×32 280 1 •
530178 W odcinkach W4 Włóknina / Biały • 42,8×35,5 100 5 • •
530278 W odcinkach W4 Włóknina / Niebieski • 42,8×35,5 100 5 • •
530171 W odcinkach – pudełko podręczne W7 Włóknina / Biały • 42,8×35,5 200 1 • •
530150 W odcinkach – opakowanie mini W8 Włóknina / Biały • 38,5x32 45 8 •

Wycieranie i czyszczenie
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Tork Long-Lasting Cleaning Cloth - Tork czyściwo włókninowe superwytrzymałe

Tork Colored Long-Lasting Cleaning Cloth - Tork kolorowe ściereczki wielorazowe 
do czyszczenia

90537 90478

194650 194750194550194450

- Trwałe i chłonne czyściwo włókninowe.

- Może pracować przez długi czas i nie 

strzępi się.

- Trwałe i chłonne czyściwo włókninowe.

- Może pracować przez długi czas i nie 

strzępi się.

- Dostępne w 4 kolorach - do 

wykorzystania w procedurach HACCP.

Tork Low-Lint Cleaning Cloth - Tork czyściwo włókninowe o niskiej pylności

190494 190493 190492

- Czyściwo niskopylące, do czyszczenia 

powierzchni delikatnych.

- Dobrze współpracuje 

z rozcieńczalnikami, detergentami 

i środkami odkażającymi.

Nr

artykułu

Format System Materiał / Kolor Dł. rolki 

(m) 

Odcinek

Dł. x Szer. (cm)

Odcinków

/Rola/opak.

Roli/opak./

TRP

90537 Rola kombi w kartonie W1/W2/W3 Włóknina / Biały 114 38×32 300 1 •
90478 W odcinkach W4 Włóknina / Biały 42,8×35,5 90 5 • •

Nr

artykułu

Format System Kolor Rozmiar

odcinka

Dł. x Szer. 

(cm)

Odcinków/

Rola/opak.

Roli/opak./

TRP

194450 W odcinkach – opakowanie mini W8 Włóknina / Niebieski 38,5x30 40 8 •
194550 W odcinkach – opakowanie mini W8 Włóknina / Zielony 38,5x30 40 8 •
194650 W odcinkach – opakowanie mini W8 Włóknina / Żółty 38,5x30 40 8 •
194750 W odcinkach – opakowanie mini W8 Włóknina / Czerwony 38,5x30 40 8 •

Nr

artykułu

Format System Materiał / Kolor Dł. rolki (m) Odcinek

Dł. x Szer. 

(cm)

Odcinków/

Rola/opak.

Roli/opak./

TRP

190494 Rola kombi w kartonie W1/W2/W3 Włóknina / Seledynowy 180 36×27,5 500 1 •
190478 W odcinkach – opakowanie mini W4 Włóknina / Seledynowy 42,8x35,5 120 5 • •
190493 W odcinkach – opakowanie mini W8 Włóknina / Seledynowy 38,5x30 75 8 •
190492 Podręczne wiaderko z wkładem W10 Włóknina / Seledynowy 60 30×16,5 200 4 •
190491 Wkład do podręcznego wiaderka W10 Włóknina / Seledynowy 60 30×16,5 200 4 •

190478

Wycieranie i czyszczenie

190491
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473178

- Mięsista włóknina na bazie bawełny idealnie sprawdza 

się przy większości zadań kuchennych.

- Z powodzeniem zastępuje tradycyjne ścierki kuchenne.

- Miękkie i bardzo chłonne.

- Bardzo wytrzymałe na rozrywanie, nawet na mokro.

Tork Kitchen Cleaning Cloth - Tork włókninowe czyściwo kuchenne

Czyściwa włókninowe do kuchni Czyszczenie

Nr

artykułu

Format System Materiał / Kolor Odcinek

Dł. x Szer. (cm)

Odcinków/

opak.

Opak./

TRP

473178 W odcinkach W4 Włóknina / Biały 42,8×35,5 80 5 • •

520304 520337 520371520678

- Miękka, elastyczna włóknina do średnich zabrudzeń przemysłowych.

- Doskonałe do czyszczenia trudno dostępnych miejsc.

- Idealne do czyszczenia z olejów i smarów.

- Profesjonalne czyszczenie dzięki technologii exelCLEAN®.

Tork Industrial Cleaning Cloth - Tork czyściwo włókninowe do zabrudzeń przemysłowych

Czyściwa włókninowe do przemysłu Czyszczenie

Nr

artykułu

Format System Materiał / Kolor Dł. rolki

(m) 

Rozmiar

odcinka

Dł. x Szer. (cm)

Odcinków/

Rola/opak.

Roli/

opak./

TRP

520304 Rola W1 Włóknina / Szary • 361 38×42,8 950 1 • •
520337 Rola kombi W1/W2/W3 Włóknina / Szary • 148 38×32 390 1 •
520678 W odcinkach W4 Włóknina / Szary • 42,8×35,5 120 5 • •
520371 W odcinkach – pudełko podręczne W7 Włóknina / Szary • 42,8×35,5 280 1 • •

570137 570478

190578

- Najgrubsza i najmocniejsza włóknina Tork do niezwykle ciężkich zadań 

w przemyśle.

- Wysoka pojemność absorpcyjna.

- Dobrze współpracuje z większością rozcieńczalników.

- Zabezpiecza dłonie przed wysoką temperaturą i ostrymi opiłkami metalu.

- Profesjonalne czyszczenie dzięki technologii exelCLEAN®.

- Do wrażliwych i delikatnych powierzchni.

- Bardzo mało pylące.

- Właściwości antystatyczne 

potwierdzone certyfi katem.

- Odpowiednie do pracy z rozcieńczalnikami. 

Tork Industrial Heavy-Duty Cleaning Cloth - Tork czyściwo włókninowe do trudnych
zabrudzeń przemysłowych

Tork Industrial Low-Lint Cleaning Cloth - Tork czyściwo włókninowe

o bardzo niskim pyleniu

Nr

artykułu

Format System Materiał / Kolor Dł. rolki 

(m) 

Rozmiar

odcinka

Dł. x Szer. (cm)

Odcinków/

Rola/opak.

Roli/opak./

TRP

570137 Rola kombi w kartonie W1/W2/W3 Włóknina / Biały • 60 38×32 160 1 •
570478 W odcinkach W4 Włóknina / Biały • 42,8×35,5 65 5 • •

Nr

artykułu

Format System Materiał / Kolor Odcinek

Dł. x Szer. (cm)

Odcinków/

opak.

Opak./

TRP

190578 W odcinkach W4 Włóknina / Niebieski 39x32,4 80 5 • •

Wycieranie i czyszczenie
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- Czyściwo nasączane zapewnia wygodne 

i sprawne czyszczenie rąk.

- Sprawdza się przy braku 

dostępu do wody.

- Czyściwo nasączane zapewnia wygodne 

i sprawne czyszczenie powierzchni.

- Sprawdza się przy braku 

dostępu do wody.

190594

190592

Tork Surface Cleaning Wet Wipes - Tork czyściwo włókninowe nasączane do trudnych

zabrudzeń powierzchni

Tork Hand Cleaning Wet Wipes - Tork czyściwo włókninowe nasączane do trudnych

zabrudzeń rąk

Polerowanie

- Miękkie i elastyczne - materiał dobrze 

wchłania i oddaje środki polerskie.

- Doskonałe rezultaty. Nie zostawia smug.

- Nie rysuje polerowanej powierzchni.

197270 197478

Tork Polishing Cloth - Tork czyściwo włókninowe do polerowania

Czyściwa nasączane  Czyszczenie

Nr

artykułu

Format Materiał / Kolor Dł. rolki 

(m) 

Odcinek

Dł. x Szer. (cm)

Odcinków/

Rola

Roli/

TRP

190594 Podręczne wiaderko Włóknina / Biały 16 27×27 58 4

Nr

artykułu

Format Materiał / Kolor Dł. rolki

(m) 

Odcinek

Dł. x Szer. (cm)

Odcinków/

Rola

Roli/

TRP

190592 Podręczne wiaderko Włóknina / Biały 16 27×27 58 4

Nr

artykułu

Format System Materiał / Kolor Dł. rolki

(m) 

Odcinek

Dł. x Szer. (cm)

Odcinków/

Rola/opak.

Roli/opak./

TRP

197270 Rola kombi w kartonie W1/W2/W3 Włóknina / Biały 171 38×32 450 1

197478 W odcinkach W4 Włóknina / Biały 42,8×35,5 125 5 •

Wycieranie i czyszczenie

Dozowniki

Dozowniki Tork Elevation

M1 M2

Nr

artykułu

Nazwa System Kolor Materiał Wys. x Szer. x Gł.

(mm)

Szt./

TRP

558000 Tork Mini Centrefeed Dispenser / Tork dozownik mini do ręczników centralnie dozowanych M1 Biały ABS + MABS 321×174×165 1

558008 Tork Mini Centrefeed Dispenser / Tork dozownik mini do ręczników centralnie dozowanych M1 Czarny ABS + MABS 321×174×165 1

559000 Tork Centrefeed Dispenser / Tork dozownik do ręczników centralnie dozowanych M2 Biały ABS + MABS 360×239×227 1

559008 Tork Centrefeed Dispenser / Tork dozownik do ręczników centralnie dozowanych M2 Czarny ABS + MABS 360×239×227 1

558000 559000558008 559008
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Dozowniki

Dozowniki Tork Performance

Nr

artykułu

Nazwa System Kolor Materiał Wys. x Szer. x Gł.

(mm)

Szt./

TRP

658000 Tork Mini Centrefeed Dispenser / Tork dozownik mini do czyściw w roli centralnie dozowanych M1 Turkusowy/Biały ABS + MABS 333×193×172 1

658008 Tork Mini Centrefeed Dispenser / Tork dozownik mini do czyściw w roli centralnie dozowanych M1 Czerwony/Czarny ABS + MABS 333×193×172 1

658002 Tork Portable Mini Centrefeed Dispenser

Tork przenośny dozownik mini do ręczników centralnie dozowanych

M1 Turkusowy/Biały ABS + MABS 263×185×239 1

658001 Tork Portable Mini Cetrefeed Dispenser

Tork przenośny dozownik mini do ręczników centralnie dozowanych.

Wariant startowy z wkładem 101221 + 2 stacje dokujące

M1 Turkusowy/Biały ABS + MABS 263×185×239 1

659000 Tork Centrefeed Dispenser / Tork dozownik do czyściw w roli centralnie dozowanych M2 Turkusowy/Biały ABS + MABS 356×248×232 1

659008 Tork Centrefeed Dispenser / Tork dozownik do czyściw w roli centralnie dozowanych M2 Czerwony/Czarny ABS + MABS 356×248×232 1

652000 Tork Floor Stand / Tork stojak podłogowy na czyściwa W1 Turkusowy/Biały ABS +

MABS/Metal

1 006×646×530 1

652008 Tork Floor Stand / Tork stojak podłogowy na czyściwa W1 Czerwony/Czarny ABS +

MABS/Metal

1 006×646×530 1

652100 Tork Wall Stand / Tork dozownik ścienny do czyściw w roli W1 Turkusowy/Biały ABS +

MABS/Metal

463×646×274 1

652108 Tork Wall Stand / Tork dozownik ścienny do czyściw w roli W1 Czerwony/Czarny ABS +

MABS/Metal

463×646×274 1

653000 Tork Maxi Centrefeed Dispenser / Tork dozownik maxi do czyściw w roli centralnie dozowanych W2 Turkusowy/Biały ABS + MABS 447×328×302 1

653008 Tork Maxi Centrefeed Dispenser / Tork dozownik maxi do czyściw w roli centralnie dozowanych W2 Czerwony/Czarny ABS + MABS 447×328×302 1

207210 Tork Dispenser Combi Roll In Box / Tork dozownik do czyściw w roli kombi W3 Czarny ABS + MABS 371x302x302 1

654000 Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser / Tork dozownik do czyściw w odcinkach W4 Turkusowy/Biały ABS + MABS 374×427×206 1

654008 Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser / Tork dozownik do czyściw w odcinkach W4 Czerwony/Czarny ABS + MABS 374×427×206 1

655100  Tork Dozownik kompaktowy  W8 Biały ABS + MABS 145,8x214x107,3 4

206550 Tork Bin Line Holder / Tork uchwyt do worków na odpady W1 Czarny Plastik/Metal 165x490x300 1

206530 Tork Accessory Suction Cup Kit / Tork zestaw przyssawek do mocowania dozowników W4 Czarny Plastik/Guma 160x40x140 10

206540 Tork Accessory Magnet Kit / Tork zestaw magnesów do mocowania dozownikow W2/W4 Czarny Magnes 68x38x100 10

658003 Tork Docking Station / Tork dodatkowa stacja dokująca M1 Biały Plastik 97x161 10

M1

W3 W4 W8

M1 M2 W1 W1 W2

658000

207210 654000 654008 655100 206530 206540 658003

206550

659000 659008

652000 652008 652100 653000 653008652108

658008 658001 / 658002

Wycieranie i czyszczenie
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Produkty 
do nakrycia stołu 
Zrób odpowiednie wrażenie na swoich gościach
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miejsce 
na Twoje 

logo

Produkty do nakrycia stołu

Pomoc w wyborze właściwych rozwiązań

Jakie rozwiązania sprawdzą się u Ciebie najlepiej?

Stworzone przez nas produkty odpowiadają 

zróżnicowanym potrzebom naszych klientów.

Ułatwiamy Ci wybranie właściwego produktu dla 

Twojej restauracji:

W dzisiejszych czasach nie wystarcza już świadczenie usług na 
najwyższym poziomie – należy także stworzyć odpowiednią atmosferę, 
aby zasłużyć sobie na pozytywne opinie i przyciągnąć klientów.

Bez względu na to, czy prowadzisz restaurację samoobsługową 
czy z obsługą kelnerską, serwetki i nakrycie stołu stanowią mały, 
ale bardzo ważny element. Nasz asortyment produktów związanych 
z nakryciem stołu należy do największych w Europie i zaspokaja 
zapotrzebowania wszystkich naszych klientów. Wybranie potrzebnych 
produktów i stworzenie odpowiedniej atmosfery dla gości nigdy nie 
było łatwiejsze.

Co oferujemy?

Tork Xpressnap® system serwetek 

dyspenserowych

- Gwarantowane niższe zużycie serwetek 

o minimum 25%*.

- Kontrolowane dozowanie 

ogranicza zużycie, zmniejsza ilość 

odpadów oraz poprawia jakość higieny.

*W porównaniu z tradycyjnymi systemami dozowania

Serwetki i produkty do nakrycia stołu Tork

- Szeroka oferta serwetek by sprostać 

Twoim wymaganiom.

- Wysokiej jakości serwetki Tork LinStyle®, 

luksusowy wygląd i wrażenie w dotyku.

- Serwetki Tork Textured, mięsiste i bardzo 

chłonne.

Produkty z indywidualnym nadrukiem

- Bardzo skuteczny i niedrogi sposób 

reklamy.

- 75% korzystających z serwetek zauważa 

indywidualny nadruk, a 70% zapamiętuje 

przekaz**.

** Badanie rynku przeprowadzone przez grupę Intermetra

 Business & Market Research Group (2012)

Restauracja typu self-service

Jeśli Twoja restauracja jest restauracją 

samoobsługową, to wiesz, że wszystko 

w niej odbywa się szybko, zwłaszcza 

w godzinach zwiększonego ruchu. 

Uzupełnianie, zarządzanie odpadami 

i składowanie musi być łatwe i wygodne.

Restauracja typu full-service

Jeśli prowadzisz restaurację z obsługą 

kelnerską, to wiesz, że tylko w pełni 

zadowoleni klienci wracają. Wpływ na 

zadowolenie klientów mają nie tylko 

smaczne dania czy jakość obsługi, ale 

również wygląd toalet, rodzaj oraz jakość 

produktów do nakrycia stołu. Tylko dzięki 

dobrze dobranym produktom pokażesz 

swoją troskę o klientów.
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Produkty do nakrycia stołu

Dopasuj kolor do podawanej potrawy

Czy wiesz, że kolory mogą mieć istotny wpływ nie tylko 
na to, jak goście postrzegają restaurację, ale także na to, 
jak doświadczają smaku i aromatu potrawy? Skojarzenie 
potrawy z odpowiednim kolorem to doskonała okazja 
do ożywienia każdego dania, a w efekcie do poprawy 
samopoczucia gości.
 

Aby pomóc naszym klientom 

w tworzeniu niepowtarzalnych 

dań, nawiązaliśmy współpracę ze 

stylistką żywności i szefową kuchni 

Lindą Lundgren. Jej klienci to 

zarówno ekskluzywne restauracje, 

jak i międzynarodowy przemysł 

spożywczy i czasopisma kulinarne. 

Linda opracowała danie, które pasuje 

do każdego z czterech najnowszych 

kolorów linii serwetek premium Tork 

LinStyle®.

                                                                

Skorzystaj z kolekcji kolorów 
opartej na naszej linii 
serwetek, aby poszukać 
inspiracji do używania 
barw w celu podkreślenia 
smaku i wykorzystania 
potencjału każdego dania, 
które stworzysz.



80 www.tork.pl | tel. /022/ 543 75 00

System serwetek 
dyspenserowych 
Tork Xpressnap®

*w porównaniu z tradycyjnymi dozownikami serwetek

Mniejsze
zużycie
o co najmniej

25%
gwarantowane*

Przeznaczone dla często odwiedzanych restauracji 
samoobsługowych, gdzie serwetki powinny być łatwo 
dostępne, a higiena i szybka obsługa mają kluczowe 
znaczenie. Tork Xpressnap® umożliwia szybszą i bardziej 
wydajną obsługę gości.

Nasze produkty

Produkty do nakrycia stołu

- Dozowanie po jednej serwetce 

zapewnia, że dotykasz tylko tej 

serwetki, której używasz

- Serwetki ze spersonalizowanym 

nadrukiem robią jeszcze 

większe wrażenie na gościach 

i pomagają promować Twoją fi rmę

- Stylowy, nowoczesny design 

dozownika dostępny w szerokim 

asortymencie wykończeń, 

formatów i kolorów

- Możliwość umieszczenia reklamy 

w okienku reklamowym AD-a-Glance
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- Nowy design opakowania

- Nowy, udoskonalony asortyment 

kolorów

- Dostępność trzech różnych jakości

Nasze rozwiązania pasują do każdej restauracji
lub okazji związanej z serwowaniem posiłków.
Do Ciebie należy wybór jakości, formatu i koloru
serwetki odpowiadającej oczekiwaniom Twoich
gości. Dzięki kompleksowej ofercie serwetek Tork,
obejmujących wiele nowoczesnych i klasycznych
kolorów, każdy znajdzie coś dla siebie.

Serwetki Tork

Premium Advanced Universal

Zrób dobre

wrażenie

na swoich

gościach

Tabletop
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- Niezwykła miękkość i trwałość – te 

włókninowe serwetki przetrwają 

cały posiłek

- Idealne do restauracji, którym 

zależy na wywarciu wrażenia ale 

chcą pozostać przy rozwiązaniach 

jednorazowych

Zaskocz gości naszym asortymentem serwetek premium

LinStyle® – idealnym do restauracji zainteresowanych

luksusowymi serwetkami jednorazowymi, do złudzenia

przypominającymi płócienne.

Serwetki LinStyle® podkreślają wizerunek Twojego lokalu

i sprzyjają atmosferze spożywania posiłku w luksusowym

otoczeniu. Goście na pewno do Ciebie wrócą.

Tork LinStyle®

Wrażenie 

serwetki 

materiałowiej

w połączeniu

z zaletami

jednorazowej

serwetki

Tabletop
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Przygotuj swoją firmę 
na coś niezwykłego

Osoba prowadząca restaurację wykonuje czynności zarówno 
w sali restauracyjnej, jak i na zapleczu. Nasze przemyślane 
produkty i rozwiązania ułatwią Ci życie, oszczędzając czas 
Twojego personelu, pieniądze i wysiłek. Zadowolony personel 
skupia się na tym, co najważniejsze – tworzeniu atmosfery, 
w której goście doskonale się czują.

Produkty do nakrycia stołu

Mniej czasu poświęconego 

na szukanie produktów

Wchodząc do pomieszczenia 

magazynowego, chcesz od razu 

mieć łatwy dostęp do tego, czego 

szukasz. Opracowaliśmy nowe 

opakowania na serwetki z funkcją 

Tork Easy Handling™. Otwórz 

opakowanie wzdłuż perforacji, 

a zamieni się w element

ekspozycji na półce – błyskawicznie

 znajdziesz serwetki, których 

akurat potrzebujesz.

Szybsze nakrywanie stołu

Oszczędzaj cenny czas personelu 

dzięki serwetkom wstępnie 

składanym w 1/8, które po 

wyjęciu z opakowania prezentują 

się doskonale.
 

Nasze atrakcyjne poszetki na 

sztućce dobrze sprawdzą się 

w sytuacjach dużego natężenia 

ruchu. Doskonale nadają się też 

do posiłków spożywanych na 

zewnątrz – masz pewność, że 

serwetki pozostaną na miejscu.

Mniej rozlanych płynów w barze 

i na stolikach

Używanie naszych higienicznych 

podkładek i rozetek to łatwy

i wygodny sposób na 

zaoszczędzenie czasu, ponieważ 

w barze i na stolikach będzie 

mniej rozlanych płynów. 
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Produkty do nakrycia stołu

Rekomendowane produkty

Mądrzejszy wybór lepszej jakości

Zaprojektowaliśmy nasz system serwetek dyspenserowych Tork Xpressnap 

aby skutecznie zmniejszał kolejki i ilość odpadów - dozowanie jednej serwetki 

za każdym razem gwarantuje obniżenie zużycia o minimum 25%. Serwetki 

dostępne są w różnych rozmiarach i jakościach (od Universal do Premium), 

są też łatwe w przechowywaniu. Niezależnie od działalności, jaką prowadzisz, 

i niezależnie od pory dnia, w której najwięcej się dzieje, na pewno znajdziesz 

odpowiedni produkt w naszej szerokiej ofercie dozowników. Dodatkowo nasze 

specjalne okienka reklamowe AD-a-Glance dają nieograniczone możliwości 

promocji. Stwórz swój własny wzór na http://adaglance.tork.pl

Tork Xpressnap® Image system dozowania 

serwetek

- Stylowe wykończenie z aluminium 

lub drewna

- Idealny dla mniejszych lub większych 

posiłków

- Dozowanie serwetka po serwetce obniża 

zużycie nawet o 25%*

Restauracja typu Fast food
Kontroluj zużycie - unikaj bałaganu 

i dużych ilości odpadów dzięki dozowaniu 

tylko jednej serwetki za każdym razem. 

Kawiarnie
Gdy przestrzeń jest ograniczona,

a Ty chcesz zapewnić swoim

gościom łatwy dostęp do serwetek. 

Wrażliwe na image 
restauracje typu self-service
Dozowniki idealne dla klientów pragnących 

podkreślić swoją wyjątkowość.

Tork Xpressnap® Linia Signature  

dozownik do serwetek w składce na stolik 

- Zmniejsza zużycie serwetek o minimum 

25% w porównaniu z tradycyjnymi 

systemami dozowania

- Idealny na stolik oraz zatłoczone lady 

- Możliwość umieszczenia reklamy 

w okienku reklamowym AD-a-Glance

Tork Xpressnap Snack™ mały dozownik 

do serwetek w składce na stolik

- W sytuacjach, gdy mała serwetka jest 

wystarczająca

- Idealny do położenia na małym stoliku, 

gdzie miejsce jest ograniczone

- Możliwość umieszczenia reklamy 

w okienku reklamowym AD-a-Glance

*w porównaniu z tradycyjnymi dozownikami serwetek

Restauracja typu self-service
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Zapewnij swoim gościom dodatkowe wrażenie

Nasze serwetki i produkty do nakrycia stołu dostępne są w szerokiej 

gamie kolorów, dekorów, jakości oraz rozmiarów. Wszystko po to, aby 

jeszcze bardziej podkreślić wyjątkową atmosferę panującą w Twoim 

miejscu. Na przykład nasze luksusowe serwetki LinStyle® przypominają 

w dotyku len, a serwetki Textured zapewniają niesamowitą chłonność.

Asortyment Tork LinStyle®

- Jednorazowe serwetki wysokiej jakości

- Luksusowy wygląd i wrażenie w dotyku

- Dostępne w szerokiej gamie klasycznych 

kolorów

Luksusowe serwetki LinStyle®

Idealne, jeżeli zależy Ci  

na jakości serwetek lnianych, 

które są jednocześnie jednorazowe.

Produkty do nakrycia stołu 
– luksusowe i do codziennego użytku
Wyróżnij się wśród innych dzięki możliwości 

szybkiej zmiany wystroju stołów 

w Twojej restauracji. 

Oferujemy bogaty asortyment produktów 

do nakrycia stołu w szerokiej gamie kolorów 

i wzorów: podkładki pod nakrycie, rozetki 

oraz poszetki na sztućce.

Produkty do nakrycia stołu 

-   Prosty i higieniczny sposób na lepsze 

nakrycie stołu

- Dostępne w szerokiej gamie rozmiarów 

i jakości

- Możliwość umieszczenia 

spersonalizowanego nadruku

Serwetki papierowe 
do codziennego użytku
W zależności od okazji możesz wybrać 

aktualnie potrzebną Ci jakość, format, 

kolor i rodzaj składania. Serwetki Tork 

spełnią wszystkie Twoje potrzeby i podkreślą 

wyjątkową atmosferę panującą w Twojej 

restauracji dzięki odpowiedniej kompozycji 

kolorów i wzorów. 

Restauracja typu full-service

Produkty do nakrycia stołu

Serwetki papierowe do kolacji, 

obiadu lub koktajlu

-  Serwetki do kolacji Tork Textured 

charakteryzujące się wysoką chłonnością

- Papierowe serwetki wielowarstwowe 

o wysokiej jakości i chłonności, dostępne 

w szerokim asortymencie

- Papierowe serwetki jednowarstwowe 

dla podstawowych potrzeb



86 www.tork.pl | tel. /022/ 543 75 00

N4 Dozowniki

Pełna oferta produktów

- Gwarantowane zmniejszenie zużycia serwetek o minimum 

25%* dzięki dozowaniu zawsze po jednej serwetce.

- Zmniejszają ilość odpadów.

- Zwiększony poziom higieny dzięki dozowaniu jednej serwetki 

za każdym razem.

- Możliwość umieszczenia reklam dzięki powierzchni reklamowej 

AD-a-Glance.

Tork Xpressnap® N4

Dozowniki pionowe
272211/272212/272213

Dozowniki na stolik
272611/272612/272613

Dozowniki z linii Image
273002/274002

Dozowniki na ladę
272511/272512/272513

Serwetki dyspenserowe

Dozowniki do zabudowy
272250

Drive thru
272701/272703

Dozowniki

Nr

artykułu

Nazwa Linia System Kolor Materiał Wymiar

Dł. x Szer. x Gł. 

(mm)

Pojemność

w szt.**

AD-a-

glance

Możliwość

montażu

Szt./

TRP

273002 Tork Xpressnap® dozownik do serwetek - drewniany Image N4 Orzech Drewno 193×203×136 335 1

274002 Tork Xpressnap® dozownik do serwetek - aluminiowy Image N4 Aluminum Aluminum 209×178×150 335 1

272611 Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce na stolik Signature N4 Czarny Plastik 155×201×150 275 • 4

272612 Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce na stolik Signature N4 Czerwony Plastik 155×201×150 275 • 4

272613 Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce na stolik Signature N4 Szary Plastik 155×201×150 275 • 4

272511 Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce na stolik Signature N4 Czarny Plastik 145×191×307 550 • 1

272512 Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce na stolik Signature N4 Czerwony Plastik 145×191×307 550 • 1

272513 Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce na stolik Signature N4 Szary Plastik 145×191×307 550 • 1

272211 Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce pionowy Signature N4 Czarny Plastik 622×235×235 1 100 1

272212 Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce pionowy Signature N4 Czerwony Plastik 622×235×235 1 100 1

272213 Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce pionowy Signature N4 Szary Plastik 622×235×235 1 100 1

272250 Tork Xpressnap® Drive Thru dozownik do serwetek Signature N4 Czarny Plastik 622×235×247 900 1

272701 Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce 

do zabudowy

Signature N4 Czarny Plastik 343×251×178 675 1

272703 Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce 

do zabudowy

Signature N4 Stalowy Plastik 343×251×178 675 1

*W porównaniu z tradycyjnymi dozownikami do serwetek 

**Pojemność dozownika obliczona dla serwetki 1-warstwowej składanej w 1/4
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Wkłady

Nr

artykułu

Nazwa System Jakość Kolor Il.

warstw

Skła-

danie

Rozmiar 

serwetki

rozłożonej

Dł. x Szer. (cm)

Szt./

binda

Szt./

opak.

Szt./

karton

13670 Tork Xpressnap® ekstra miękkie 

białe serwetki dyspenserowe 

z dekorem listka

N4 Premium Biały 2 1/4 21,3×33 100 500 

(5×100)

4 000

(8×5×100)

15840 Tork Xpressnap® ekstra miękkie 

białe serwetki dyspenserowe

N4 Premium Biały 2 1/4 21,3×33 100 500 

(5×100)

4 000 

(8×5×100)

15850 Tork Xpressnap® ekstra miękkie 

białe serwetki dyspenserowe

N4 Premium Biały 2 1/2 21,3×16,5 200 1 000 

(5×200)

8 000 

(8×5×200)

12840 Tork Xpressnap® naturalne serwetki

dyspenserowe

N4 Advanced Naturalny 1 1/4 21,3×33 225 1 125 

(5×225)

9 000

(8×5×225)

10840 Tork Xpressnap® białe serwetki

dyspenserowe

N4 Universal Biały 1 1/4 21,3×33 225 1 125 

(5×225)

9 000 

(8×5×225)

- Większy poziom higieny dzięki 

zabezpieczeniu serwetek folią.

- Duży wybór serwetek dla 

różnych potrzeb.

- Możliwość umieszczenia 

spersonalizowanego nadruku.

Tork Xpressnap® N4

13670/15840/
15850/10840

                
12880/12840

N4 Wkłady

Biały Naturalny

PLEASE VERIFY KolorS AGAIN

13670
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N10 Dozowniki i wkłady

- Idealna serwetka do przekąsek i małych porcji dań.

- Większy poziom higieny dzięki zabezpieczeniu 

serwetek folią.

- Możliwość umieszczenia spersonalizowanego nadruku.

Biały

Wkłady

Nr

artykułu

Nazwa System Jakość Kolor Il.

warstw

Skła-

danie

Rozmiar 

serwetki

rozłożonej

Dł. x Szer. (cm)

Szt./

binda

Szt./

opak.

Szt./

karton

13671 Tork Xpressnap Snack® ekstra 

miękkie białe serwetki 

dyspenserowe z dekorem listka

N10 Premium Biały 2 1/4 21,3×21,6 100 500 

(5×100)

4 000 

(8×5×100)

17840 Tork Xpressnap Snack™ białe 

serwetki dyspenserowe

N10 Universal Biały 1 1/4 21,3×21,6 225 1 125 

(5×225)

9 000 

(8×5×225)

13671/17840

272808273003 274003

- Ograniczają zużycie serwetek o minimum 25% 

porównaniu z tradycyjnymi systemami dozowania.

- Zmniejszają ilość odpadów. 

- Zwiększony poziom higieny dzięki dozowaniu jednej 

serwetki za każdym razem.

- Idealny do stawiania na małych stolikach dzięki swoim 

małym wymiarom.

- Możliwość umieszczenia reklam dzięki powierzchni 

reklamowej AD-a-Glance. (w modelu 272808)

Tork Xpressnap Snack® małe serwetki dyspenserowe N10 

Dozowniki

Nr

artykułu

Nazwa Linia System Kolor Materiał Wymiar

Dł. x Szer. x Gł.

(mm)

Pojemność

w szt.**

AD-a-

glance

Możliwość

montażu

Szt./

TRP

273003 Tork Xpressnap Snack™ mały dozownik 

do serwetek w składce na stolik

Image N10 Orzech Orzech 116×146×136 165 4

274003 Tork Xpressnap Snack™ mały dozownik 

do serwetek w składce na stolik

Image N10 Aluminum Aluminum 138×121×144 165 4

272808 Tork Xpressnap Snack™ mały dozownik 

do serwetek w składce na stolik

Classic N10 Czarny Plastik 157×149×149 225 4

* W porównaniu z tradycyjnymi dozownikami do serwetek
** Pojemność dla serwetek 1-warstwowych składanych na 1/4 

13671
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N2, N1 Dozowniki i wkłady

- Ograniczone zużycie serwetek.

- Serwetki zawsze świeże i higieniczne.

- Wytrzymały - zwiększona odporność.

- Kompaktowy - oszczędza miejsce.

271800 271600

- Serwetki dostępne w różnych rozmiarach, 

aby sprostać wszystkim wymaganiom.

- Pojedyncze dozowanie - ogranicza zużycie.

- Możliwość umieszczenia 

spersonalizowanego nadruku.
Fastfold
10933

Tradycyjne systemy serwetek dyspenserowych N2, N1

Dozowniki

Nr

artykułu

Nazwa Linia System Kolor Materiał Wys. x Szer. x Gł.

(mm)

Pojemność

szt.

AD-a-

glance

Możliwość

montażu

Szt./

TRP

271800 Tork Fastfold dozownik do serwetek na stolik N2 Aluminum Aluminum 131×101×147 90 4

271600 Tork Counterfold dozownik do serwetek na ladę N1 Aluminum Aluminum 107×189×356 300 1

Wkłady

Nr

artykułu

Nazwa System Jakość Kolor Il.

warstw

Składanie Rozmiar

serwetki

rozłożonej

Dł. x Szer. (cm)

Szt./

opak.

Szt./TRP

10933 Tork Fastfold białe serwetki 

dyspenserowe

 N2 Universal Biały 1 Fastfold 30×25 300 10 800

(36x300)

10935 Tork Counterfold białe serwetki

dyspenserowe

 N1 Universal Biały 1 Counterfold 33×30 300 7 200

(24x300)

477512 Tork Counterfold białe serwetki

dyspenserowe

N1 Universal Biały 1 Counterfold 32×31 300 7 200 

(24×300)

Counterfold
10935 / 477512
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Asortyment Tork LinStyle®, Tork Textile Feel poszetki na sztućce i serwetki dekorowane

Nazwa Jakość Il.

warstw

Składanie Rozmiar serwetki

rozłożonej

Dł. x Szer. (cm)

Szt./opak. Szt./karton

Tork LinStyle® serwetka obiadowa Premium 1 1/4 39×39 50 12×50 (600)

- Idealna do restauracji, którym zależy na 

wywarciu wrażenia, ale chcą pozostać 

przy rozwiązaniach jednorazowych.

- Wyjątkowa miękkość.

Biały

478711

Szampański

478712

Brązowy

478727

Bordowy

478855

Czarny

478726

Tork Linstyle® serwetki obiadowe składane w 1/4

Nowy karton z funkcją Tork Easy Handling® zapewnia 
łatwe otwieranie i łatwy dostęp do  produktu

Tork Textile Feel serwetki dekorowane

13256

Nazwa Jakość Il. warstw Składanie Rozmiar 

arkusza

Dł. x Szer. (cm)

Szt./

opak.

Szt./

karton

 Tork Textile Feel Elegance białe serwetki obiadowe Premium 1 1/4 39×39 50 12×50 (600)

- Idealna do restauracji, którym zależy na 

wywarciu wrażenia, ale chcą pozostać 

przy rozwiązaniach jednorazowych.

- Luksusowy wygląd serwetki z materiału, 

luksusowa w dotyku.

- Sztywna i łatwa do składania.



91www.tork.pl | tel. /022/ 543 75 00

478803

Czarny

Tork serwetki obiadowe

- Bardzo grube, chłonne i miękkie dzięki 

specjalnemu tłoczeniu.

- Idealne do serwowania obiadu.

- Dostępne w klasycznej 

gamie kolorystycznej.

Nazwa Jakość Il. warstw Składanie Rozmiar serwetki

rozłożonej

Dł. x Szer. (cm)

Szt./

opak.

Szt./

karton

Tork Textured serwetki obiadowe Advanced 2 1/4 39×38 50 18×50 (900)

Tork Textured serwetki obiadowe składane w 1/4

Serwetki obiadowe

478785

Biały

478787

Szampański

478795

Brązowy

- Wysoka jakość, miękkie i chłonne.

- Idealny rozmiar do obiadów.

- Wstępnie złożone serwetki w 1/8 

oszczędzają czas i doskonale się 

prezentują po wyjęciu z opakowania.

- Możliwość umieszczenia 

spersonalizowanego nadruku.

Tork serwetki obiadowe 3-warstwowe, składane w 1/8

Nazwa Jakość Il. warstw Składanie Rozmiar serwetki

rozłożonej

Dł. x Szer. (cm)

Szt./

opak.

Szt./

karton

Tork miękkie serwetki obiadowe Advanced 3 1/8 39×39 100 12×100 (1 200)

Biały

477579

- Wysoka jakość, miękkie i chłonne.

- Idealny rozmiar do obiadów.

- Możliwość umieszczenia 

spersonalizowanego nadruku.

Tork serwetki obiadowe 2-warstwowe, składane w 1/4

Nazwa Jakość Il. warstw Składanie Rozmiar serwetki

rozłożonej

Dł. x Szer. (cm)

Szt./

opak.

Szt./

karton

Tork serwetki obiadowe Advanced 2 1/4 39×39 150 12×150 (1 800)

Piaskowy

478747

Biały

478746
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Tork serwetki lunchowe

- Doskonałe do wykorzystania podczas 

lunchu lub śniadania.

- Wysoka jakość, miękkość 

oraz chłonność.

- Dostępne w szerokiej gamie kolorów.

Nazwa Jakość Il. 

warstw

Składanie Rozmiar serwetki

rozłożonej

Dł. x Szer. (cm)

Szt./

opak.

Szt./

karton

Tork miękkie serwetki lunchowe Advanced 3 1/4 33×33 150 10×150 (1 500)

Tork serwetki lunchowe 3-warstwowe, składane w 1/4

Serwetki lunchowe

Piaskowy

477866

Bordowy

477411

Opakowanie zostało zaprojektowane w taki sposób, 
aby można je było stawiać pionowo i poziomo.

Biały

477414

Nowy karton z funkcją Tork Easy 
Handling® zapewnia łatwe otwieranie 
i łatwy dostęp do  produktu

 - Serwetki spełniające 

podstawowe potrzeby.

Tork serwetki lunchowe 1-warstwowe, składane w 1/4

10300

Nr

artykułu

Nazwa Jakość Il. 

warstw

Składanie Rozmiar serwetki

rozłożonej

Dł. x Szer. (cm)

Szt./

opak.

Szt./

karton

10300 Tork biała serwetka lunchowa Universal 1 1/4 33×33 500 10×500 (5 000)   
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Tork serwetki lunchowe

- Doskonałe do wykorzystania podczas 

lunchu lub śniadania.

- Wysoka jakość, miękkość 

oraz chłonność.

- Dostępne w szerokiej gamie kolorów.

- Możliwość umieszczenia 

spersonalizowanego nadruku.

Tork serwetki lunchowe 2-warstwowe, składane w 1/4

Nazwa Jakość Il. warstw Składanie Rozmiar serwetki

rozłożonej

Dł. x Szer. (cm)

Szt./

opak.

Szt./

karton

Tork serwetki lunchowe Advanced 2 1/4 33×33 200 10×200 (2 000)

Opakowanie zostało zaprojektowane w taki sposób, 
aby można je było stawiać pionowo i poziomo.

- Wysoka jakość, miękkie i chłonne.

- Doskonałe do lunchu i śniadania.

- Wstępnie złożone serwetki w 1/8 

oszczędzają czas i doskonale się 

prezentują po wyjęciu z opakowania.

- Możliwość umieszczenia 

spersonalizowanego nadruku.

Tork serwetki lunchowe 2-warstwowe, składane w 1/8

Nazwa Jakość Il. warstw Składanie Rozmiar serwetki

rozłożonej

Dł. x Szer. (cm)

Szt./

opak.

Szt./

karton

Tork serwetki lunchowe Advanced 2 1/8 33×33 200 10×200 (2 000)

Biały

477402

Opakowanie zostało zaprojektowane 
w taki sposób, aby można je było 
stawiać pionowo i poziomo.

Piaskowy

477206

Szary

477205

Czarny

477148

Limonkowy

477840

Terracotta

477216

Żółty

477841

Bordowy

477213

Czerwony

477210

Ciemny

niebieski

477215

Ciemny zielony

477214

Biały

477149

Nowy karton z funkcją 
Tork Easy Handling® 
zapewnia łatwe 
otwieranie i łatwy dostęp 
do  produktu
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Tork serwetki koktajlowe, podkładki papierowe

Ciemny
niebieski

477825

Piaskowy

477828

Serwetki koktajlowe

Nazwa Jakość Il. 

warstw

Składanie Rozmiar serwetki

rozłożonej

Dł. x Szer. (cm)

Szt./

opak.

Szt./

karton

Tork serwetka koktajlowa Advanced 2 1/4 24×24 200 12×200 (2 400)

Limonkowy

477822

Terracotta

477838

Żółty

477823

Szary

477832

Czarny

477829

Ciemny zielony

477827

Bordowy

477824

Czerwony

477826

Tork serwetki koktajlowe 2-warstwowe, składane w 1/4

- Wysoka jakość i chłonność.

- Doskonałe do barów i kawiarni lub 

serwowania przekąsek.

- Dostępne w szerokiej gamie kolorów.

477534

477824

Biały

Opakowanie zostało zaprojektowane 
w taki sposób, aby można je było 
stawiać pionowo i poziomo.

477534

Nowy karton z funkcją Tork 
Easy Handling® zapewnia 
łatwe otwieranie i łatwy 
dostęp do  produktu

- Szybki i wygodny sposób na 

nakrycie stołu.

- Poprawia poziom higieny.

- Pakowane w ułatwiające 

magazynowanie opakowania.

Nr

artykułu

Nazwa Jakość Il. 

warstw

Materiał Kolor Rozmiar serwetki

rozłożonej

Dł. x Szer. (cm)

Szt./

opak.

Szt./

karton

474554 Tork piaskowa podkładka papierowa Advanced 1 Papier Piaskowy 42×31 500 5×500 (2 500)

474503 Tork piaskowa podkładka papierowa Advanced 1 Papier Bordowy 42×31 500 5×500 (2 500)

Podkładki papierowe

Produkty do nakrycia stołu

Piaskowy
474554

Bordowy
474503
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Poszetki na sztućce, rozetki

- Sztućce można włożyć wcześniej.

- Przydatne zwłaszcza w restauracjach, 

które potrzebują szybkich i prostych 

rozwiązań, np. hoteli czy kawiarni 

posiadających ogródek.

- Wysoka jakość.

Bordowy
474329

Nr

artykułu

Nazwa Jakość Il. warstw Materiał Kolor Wymiar 

serwetki

Dł. × Szer. (cm)

Szt./

opak.

Szt./

karton

474329 Tork bordowa poszetka na sztućce

z kremową serwetką

Advanced 2 Papier Bordowy 39×23 100 5×100 (500)

474637 Tork naturalna poszetka na 

sztućce z białą serwetką

Advanced 2 Papier Naturalny 39x23 100 5×100 (500)

Poszetki na sztućce z serwetką

- Ochrona baru przed zabrudzeniami 

i wilgocią.

- Łatwe do przechowywania w kartoniku 

z dozownikiem.

- Poprawiają jakość serwowania napoi.

Biały 
474474

Kremowy
474455

Nr

artykułu

Nazwa Jakość Il. warstw Materiał Kolor Średnica 

(cm)

Szt./

opak.

Szt./

karton

474474 Tork biała rozetka Advanced 8 Celuloza Biały 9 250 12×250 (3 000)

474455 Tork kremowa okrągła rozetka Advanced 8 Celuloza Kremowy 9 250 12×250 (3 000)

Rozetki

Naturalny/Biały
474637

Tork Soft Tissue poszetki na sztućce

13662

Nazwa Jakość Il. 

warstw

Składanie Rozmiar arkusza

Dł. x Szer. (cm)

Szt./

opak.

Szt./

karton

Tork Soft serwetki do poszetki na sztućce 

z dekorem Bon Appétit

Advanced /

Celuloza

3 Serwetka składana 

w poszetkę

40×39 200 6x200 

(1 200)

- Wysoka jakość, miękkie i chłonne.

- Dekor Bon Appetit, który ożywia 

nakryty stół.

- Poszetki na sztućce i serwetki 

w odcinkach.



Gama produktów z nadrukiem

- Sprytny, szybki i skuteczny sposób promocji własnego biznesu.

- 75% klientów zwraca uwagę na nadruki na serwetkach.

- 70% klientów zapamiętuje wiadomość zawartą na serwetkach.

Produkty z nadrukiem

Tork Xpressnap® serwetki dyspenserowe

Kolor N4

2-warstwowe

składane w 1/4

(8×5×100)

N4

2-warstwowe

składane w 1/2

(8×5×200)

N4

1-warstwowe

składane w 1/4

(8×5×225)

N10 Snack

1-warstwowe

składane w 1/4

(8×5×225)

Biały • • • •
Naturalny • •

Maksymalna ilość drukowanych kolorów

3 3 3 3

Minimalna wielkość zamówienia

80 000 160 000 180 000 252 000

Tork tradycyjne serwetki dyspenserowe

Kolor N1

1 warstwowe

Counterfold

(16×250)

N2

1 warstwowe

Fastfold

(36×250)

Biały • •
Maksymalna ilość drukowanych kolorów

2 2

Minimalna wielkość zamówienia

120 000 108 000

* Badanie rynku przeprowadzone przez Intermetra Business & Market Research Group (2012) 
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Gama produktów z nadrukiem

Tork Linstyle® serwetki obiadowe, serwetki koktajlowe i poszetki na sztućce

Kolor Serwertki obiadowe

składane w 1/4

(12×100)

Biały •
Szampański •

Bordowy •
Brązowy •
Czarny •

Maksymalna ilość drukowanych kolorów

5

Minimalna wielkość zamówienia

4 800
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Gama produktów z nadrukiem

Tork serwetki lunchowe

Kolor

3-warstwowe

składane w 1/4

(10×150)

2-warstwowe

składane w 1/4

(10×200)

1-warstwowe

składane w 1/8

(9×500)

1-warstwowe

składane w 1/4

(10×500)

Biały • • • •
Piaskowy • •
Czerwony • •

Żółty • •
Bordowy • •

Ciemny niebieski • •
Ciemny zielony • •

Czarny •
Maksymalna ilość drukowanych kolorów

5 5 5 5

Minimalna wielkość zamówienia

18 000 24 000 27 000 40 000

Tork serwetki obiadowe

Kolor

3-warstwowe

składane w 1/4

(12×100)

3-warstwowe

składane w 1/8

(12×100)

2-warstwowe

składane w 1/4

(12×150)

Biały • • •
Piaskowy •

Maksymalna ilość drukowanych kolorów

5 5 5

Minimalna wielkość zamówienia

9 600 9 600 14 400

Tork serwetki koktajlowe

Kolor

3-warstwowe

składane w 1/4

(15×200)

2-warstwowe

składane w 1/4

(12×200)

Biały • •
Piaskowy •
Czerwony •

Żółty •
Bordowy •

Ciemny niebieski •
Ciemny zielony •

Czarny •
Maksymalna ilość drukowanych kolorów

3 3

Minimalna wielkość zamówienia

84 400 14 400



100 www.tork.pl | tel. /022/ 543 75 00

Gama produktów z nadrukiem

Tork rozetki

Kolor

Rozetki 

okrągłe

(12×250)

Rozetki

falowane

(12×250)

Biały • •
Kremowy •
Bordowy •

Maksymalna ilość drukowanych kolorów

3 3

Minimalna wielkość zamówienia

15 000 15 000

Tork podkładki papierowe

Kolor

Podkładki papierowe

(5×500)

Biały •
Maksymalna ilość drukowanych kolorów

4

Minimalna wielkość zamówienia

15 000

Tork poszetki na sztućce z serwetką*

Kolor

2-warstwowe

(1×500)

Biały •
Kremowy •

Szampański •
Czerwony •

Żółty •
Bordowy •

Ciemny niebieski •
Ciemny zielony •

Czarny •
Terracotta •
Limonkowy •

Brązowy •
Pomarańczowy •

Fuksja •
Szary •

Piaskowy •
Turkusowy •

Maksymalna ilość drukowanych kolorów

4

Minimalna wielkość zamówienia

10 000

Kolory serwetek mogą się różnić od standardowych kolorów serwetek bez nadruku.

Zadrukowana poszetka z gładką serwetką w środku.
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Essity - właściciel marki Tork

Firma Essity to światowy lider branży higienicznej i ochrony zdrowia, stworzona do 

podnoszenia jakości życia poprzez dostarczanie niezbędnych na co dzień produktów 

i rozwiązań. Nazwa Essity pochodzi od słów „essentials” (podstawowe) i „necessities” 

(niezbędne). Nasz zrównoważony model prowadzenia działalności jest korzystny dla 

ludzi i przyrody. Produkty Essity są sprzedawane w około 150 krajach pod wiodącymi 

światowymi markami TENA i Tork oraz innymi silnymi markami, takimi jak Jobst, 

Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda oraz Zewa. Firma 

Essity zatrudnia ok. 48 000 pracowników, a jej wartość sprzedaży netto w 2017 r. 

wyniosła ok. 109 mld koron szwedzkich (11,3 mld euro). Siedziba główna fi rmy mieści 

się w Sztokholmie (Szwecja). Firma jest notowana na sztokholmskiej giełdzie NASDAQ. 

Aby dowiedzieć się więcej na temat Essity odwiedź stronę www.essity.com



Jak jeszcze możemy pomóc?
Skontaktuj się z nami w celu
uzyskania pomocy w doborze
optymalnych rozwiązań dla
Twojej fi rmy.

www.tork.pl

tel. /022/ 543 75 00

(połączenie bezpłatne)

Tork - A global professional 
hygiene brand

Tork, marka fi rmy Essity światowego lidera 
branży higienicznej i ochrony zdrowia


