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Vážené dámy a páni,

SCA Tissue Europe spolu so značkou Tork je jedným z najväčších 
výrobcov papierových výrobkov v oblasti osobnej hygieny mimo domov 
(Away-From-Home) v Európe. Už desiatky rokov svojim klientom 
ponúkame najlepšie, osvedčené a ich potrebám prispôsobené riešenia.

Výrobky značky Tork, to sú predovšetkým hygienické výrobky, ako 
papierové utierky, toaletné papiere, tekuté mydlá, čističe a dezinfekcie, 
tak i spoľahlivé zásobníkové a dávkovacie systémy. Všetky výrobky 
Tork prispievajú k úplnej spokojnosti ako majiteľov objektov a ich 
pracovníkov, tak aj ich hostí. 

Máme tu česť predstaviť Vám novú brožúru spolu s CD diskom 
obsahujúcu kľúčové pomocné materiály pre úpravu interiérov kúpeľní, 
toaliet a zázemí kuchýň a iných prevádzok s potrebou hygienického 
zázemia. Bez ohľadu na to, či sa jedná o hotely, kancelárske priestory, 
reštaurácie, kaviarne, športové a relaxačné zariadenia, v ponuke
Tork nájdete vždy to správne hygienické riešenie. Obsiahnuté  
informácie Vám celkom určite pomôžu ako pri prijímaní zásadných,
tak aj drobných a detailných rozhodnutí. Tento komplet našich 
materiálov predstavuje záruku uspokojujúcej voľby riešení
pri úprave interiérov pre Vašich klientov.

S úctou
Tork team marketingu a predaja

Materiál pre architektov

Obrázky 2D a bloky 3D možno využiť v programoch CAD - formát DWG, DXF.

3D bloky možno využiť k vizualizácii s použitím programov pre tvorbu trojrozmernej počítačovej grafiky.

V-Ray, Scaline, MentalRay - formát MAX, 3DS.

Katalógové a montážne listy - formát PDF.

Katalóg výrobkov - formát PDF.

3



Rad hygienických zásobníkov
Tork Aluminium
Rad exkluzívnych hygienických zásobníkov Tork Aluminium sa skladá
celkom z 9 druhov zásobníkov v sivej farbe, vyrábaných z kombinácie
tvrdeného tmavo sivého ABS plastu a česaného hliníka. Tieto zásobníky
sú charakteristické unikátnym dizajnom a dlhodobou funkčnosťou.
Sú určené prevažne do miest, v ktorých je obzvlášť oceňované
luxusné zázemie, komfort a prestíž.

strana 6 - 15
Podrobný zoznam zásobníkov sa nachádza na strane 30 

Rad hygienických zásobníkov
Tork Elevation
Rad hygienických zásobníkov Tork Elevation obsahuje takmer dve desiatky druhov
zásobníkov v univerzálnej bielej a elegantnej čiernej farbe. Zásobníky sú vyrobené
z pevného, pružného a farebne stáleho ABS a MABS plastu. Sú charakteristické
svojou ľahkosťou a neutrálnymi organickými tvarmi. Sú tak funkčným a estetickým
doplnkom každého interiéru.

strana 16 - 27
Podrobný zoznam zásobníkov sa nachádza na strane 30-31

Pro aranžmá bylo použito: 
Hliníkový zásobník Tork na toaletný papier v Mini Jumbo roli, výr. č. 455000

Profesionálne 
hygienické 
riešenia

Pre túto inštaláciu bol použitý:
Tork Aluminium zásobník na toaletný papier - Mini Jumbo, výr. č. 455000
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• vyrobený z česaného hliníka a z materiálu ABS
• určený pre utierky v kotúči s priemerom 19 cm, doplňované vodorovne
• vybavený fotobunkou (možno zvoliť spôsob ovládania)
• možná regulácia dĺžky utierky a času čakania na utierku
• zaistený zámkom vyrobeným z galvanicky pokovanej ocele
• napájaný troma batériami R20

Odporúčaný do miest s veľkou intenzitou prevádzky.
Odporúčaná výška montáže – 130 cm nad podlahou.

Tork Aluminium bezdotykový zásobník
na papierové utierky v kotúči
Výr. č. 459500, v sivej farbe

• vyrobený z česaného hliníka a z materiálu ABS
• určený pre skladané utierky Tork Interfold
• kapacita až 400 kusov utierok
• zásobník je možné doplniť v ktorýkoľvek okamih
• zaistený zámkom vyrobeným z galvanicky pokovanej ocele

Odporúčaný do miest so strednou a malou intenzitou  prevádzky.
Odporúčaná výška montáže – 120 cm nad podlahou.

Tork Aluminium zásobník
na papierové utierky Interfold
Výr. č. 451000, v sivej farbe

Pre túto inštaláciu boli použité:
Tork Aluminium zásobník na papierové utierky Interfold, výr. č. 451000
Tork Aluminium zásobník na tekuté mydlo, výr. č. 452000
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Voľba novej 
generácie.



Tork Aluminium zásobník
na toaletný papier - Mini Jumbo
Výr. č. 455000, v sivej farbe

•	 vyrobený z česaného hliníka a z materiálu ABS
•	 určený pre toaletný papier v Mini Jumbo kotúčoch do priemeru 19 cm
•	 funkcia zvyškového kotúča umožňuje umiestniť dva kotúče toaletného   
 papiera (nový a pôvodný pre spotrebovanie celého obsahu kotúča   
 bez vzniku zbytočného odpadu)
•	 zaistený zámkom vyrobeným z galvanicky pokovanej ocele

Odporúčaný do miest s veľkou a strednou intenzitou prevádzky.
Odporúčaná výška montáže – 70 cm nad podlahou.

•	 vyrobený z česaného hliníka a z materiálu ABS
•	 určený pre toaletný papier skladaný po jednotlivých útržkoch
•	 kapacita až 600 útržkov toaletného papiera
•	 zaistený zámkom vyrobeným z galvanicky pokovanej ocele

Odporúčaný do miest so strednou a malou intenzitou prevádzky.
Odporúčaná výška montáže – 70 cm nad podlahou.

Tork Aluminium zásobník
na toaletný papier - skladaný
Výr. č. 456000, v sivej farbe
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Pre túto inštaláciu bol použitý:
Tork Aluminium zásobník na toaletný papier - Mini Jumbo, výr. č. 455000



Tork Aluminium bezdotykový zásobník
na penové mydlo
Výr. č. 453000, v sivej farbe

•	 vyrobený z česaného hliníka a z materiálu ABS
•	 určený pre jednorazovú náplň s objemom 800 ml
•	 vybavený fotobunkou uľahčujúcou bezdotykové dávkovanie mydla
•	 vstavaná svetelná dióda informuje o potrebe výmeny náplne a o stave batérií
•	 zaistený zámkom vyrobeným z galvanicky pokovanej ocele 
•	 napájaný štyrmi batériami R14

Odporúčaný do miest so strednou a veľkou intenzitou prevádzky.
Odporúčaná výška montáže – minimálne 21 cm nad umývadlom
alebo pracovnou doskou.

•	 vyrobený z česaného hliníka a z materiálu ABS
•	 určený pre jednorazové náplne s objemom 1 liter
•	 vybavený mechanickou zábranou proti odkvapkávaniu mydla
•	 zaistený zámkom vyrobeným z galvanicky pokovanej ocele 

Odporúčaný do miest so strednou a veľkou intenzitou prevádzky.
Odporúčaná výška montáže – minimálne 20 cm nad umývadlom
alebo pracovnou doskou.

Tork Aluminium zásobník
na tekuté mydlo
Výr. č. 452000, v sivej farbe
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Pre túto inštaláciu boli použité:
Tork Aluminium bezdotykový zásobník na penové mydlo, výr. č. 453000
Tork Aluminium bezdotykový zásobník na papierové utierky v kotúči, výr. č. 459500



•	 vyrobený z materiálu ABS
•	 určený pre jednorazové náplne vôní s objemom 75 ml
 (3000 dávok v jednej náplni)
•	 možnosť regulácie dávkovania od 30 do 90 dní, 12 alebo 24 hodín
 denne a 7 alebo 5 dní v týždni
•	 vybavený displejom informujúcim o stave batérie
 a o počte dní zostávajúcich do výmeny náplne
•	 napájaný dvoma batériami R14

Odporúčaný doplnok pre všetky hygienické zázemia.
Odporúčaná výška montáže – 220 cm nad podlahou.  

Tork elektronický zásobník
- osviežovač vzduchu
Výr. č. 256055, v sivej farbe 

•	 vyrobený z česaného hliníka a materiálu ABS
•	 určený pre jednorazové, štandardné balenie hygienických
 papierových vreckoviek
•	 zásobník je možné položiť voľne, alebo pripevniť na stenu

Odporúčaný doplnok pre všetky hygienické zázemia.

Tork Aluminium zásobník
na papierové vreckovky
Výr. č. 454000, v sivej farbe
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Pre túto inštaláciu bol použitý:
Tork Aluminium zásobník na papierové vreckovky, výr. č. 454000



•	 vyrobený z česaného hliníka a materiálu ABS
•	 s objemom 40 litrov
•	 možnosť pripevnenia na stenu

Odporúčaný doplnok pre všetky hygienické zázemia.
Odporúčaná výška montáže – 10 cm nad podlahou.

Tork Aluminium odpadkový kôš 40 l 
Výr. č. 458000, v sivej farbe
(Výr. č. 202828 nástavec k odpadkovému košu)

•	 vyrobená z hliníka
•	 určená pre elegantné zabudovanie zásobníka
 a odpadkového koša výr. č. 459500 a 458000
•	 hĺbka výklenku od 7 do 12 cm (podľa potreby) 

Odporúčaná výška montáže – 20 cm nad podlahou. 

Tork zabudovateľná jednotka pre zásobník
na utierky v kotúči a odpadkový kôš 
Výr. č. 457000, v sivej farbe
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Pre túto inštaláciu boli použité:
Tork Aluminium bezdotykový zásobník na penové mydlo, výr. č. 453000
Tork Aluminium bezdotykový zásobník na papierové utierky v kotúči, výr. č. 459500
Tork Aluminium odpadkový kôš 40 l, výr. č. 458000
Tork zabudovateľná jednotka (príslušenstvo pre elegantné zabudovanie zásobníka na utierky a odpadkového koša do steny), výr. č. 457000



Tork Elevation zásobník
na papierové utierky v kotúči
Výr. č. 551000, v bielej farbe
Výr. č. 551008, v čiernej farbe      

•	 vyrobený z pevných a farebne stálych materiálov ABS a MABS
•	 určený pre utierky v kotúči s priemerom 19 cm, doplňované vodorovne
•	 zásobník automaticky dávkuje rovnaké útržky pomocou
 vnútorného rezacieho mechanizmu
•	 zabudovaná mini-vodováha pre jednoduchšiu inštaláciu
•	 zaistený zámkom vyrobeným z galvanicky pokovanej ocele

Odporúčaný do miest s veľkou intenzitou prevádzky.
Odporúčaná výška montáže – 120 cm nad podlahou.

Tork Elevation zásobník
na skladané papierové utierky Interfold 
Výr. č. 552000, v bielej farbe
Výr. č. 552008, v čiernej farbe

•	 vyrobený z pevných a farebne stálych materiálov ABS a MABS
•	 určený pre skladané utierky Tork Interfold
•	 kapacita až 400 kusov utierok
•	 zásobník je možné doplniť v ktorýkoľvek okamih
•	 zabudovaná mini-vodováha pre jednoduchšiu inštaláciu
•	 zaistený zámkom vyrobeným z galvanicky pokovanej ocele

Odporúčaný do miest s veľkou a strednou intenzitou prevádzky.
Odporúčaná výška montáže – 120 cm nad podlahou.

Tork Elevation zásobník na skladané
papierové utierky Interfold - Mini 
Výr. č. 552100, v bielej farbe
Výr. č. 552108, v čiernej farbe

•	 vyrobený z pevných a farebne stálych materiálov ABS a MABS
•	 určený pre skladané utierky Tork Interfold
•	 kapacita až 200 kusov utierok
•	 zásobník je možné doplniť v ktorýkoľvek okamih
•	 zabudovaná mini-vodováha pre jednoduchšiu inštaláciu
•	 zaistený zámkom vyrobeným z galvanicky pokovanej ocele

Odporúčaný do miest s malou intenzitou prevádzky.
Odporúčaná výška montáže – 120 cm nad podlahou.
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Vyzdvihnite svoju
toaletu na novú
úroveň.

Tork Elevation zásobník na tekuté mydlo v bielej farbe, výr. č. 560000



Tork Elevation zásobník na skladané
papierové utierky ZZ/C
Výr. č. 553000, v bielej farbe
Výr. č. 553008, v čiernej farbe      

•	 vyrobený z pevných a farebne stálych materiálov ABS a MABS
•	 určený pre skladané utierky ZZ i C
•	 kapacita až 500 kusov utierok
•	 zásobník je možné doplniť v ktorýkoľvek okamih
•	 zaistený zámkom vyrobeným z galvanicky pokovanej ocele

Odporúčaný do miest s veľkou a strednou intenzitou prevádzky.
Odporúčaná výška montáže – 120 cm nad podlahou.  

Tork Elevation zásobník na skladané
papierové utierky ZZ/C - Mini
Výr. č. 553100, v bielej farbe
Výr. č. 553108, v čiernej farbe

•	 vyrobený z pevných a farebne stálych materiálov ABS a MABS
•	 určený pre skladané utierky ZZ i C
•	 kapacita až 300 kusov utierok 
•	 zásobník je možné doplniť v ktorýkoľvek okamih
•	 zaistený zámkom vyrobeným z galvanicky pokovanej ocele

Odporúčaný do miest s malou intenzitou prevádzky.
Odporúčaná výška montáže – 120 cm nad podlahou. 

Tork Elevation zásobník
na kotúče so stredovým odvíjaním
Výr. č. 559000, v bielej farbe
Výr. č. 559008, v čiernej farbe

•	 vyrobený z pevných a farebne stálych materiálov ABS a MABS
•	 určený pre papierové utierky v kotúči do priemeru 19 cm
 so stredovým odvíjaním
•	 zabudovaná mini-vodováha pre jednoduchšiu inštaláciu
•	 zaistený zámkom vyrobeným z galvanicky pokovanej ocele

Odporúčaný do miest s veľkou a strednou intenzitou prevádzky.
Odporúčaná výška montáže – 120 cm nad podlahou.
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Pre túto inštaláciu boli použité:
Tork Elevation zásobník na papierové utierky v kotúči v bielej farbe, výr. č. 551000
Tork Elevation zásobník na tekuté mydlo v bielej farbe, výr. č. 560000
Tork Elevation odpadkový kôš 50 l v bielej farbe, výr. č. 563000 (s vekom, výr. č. 205630)



Tork Elevation zásobník na kotúče
so stredovým odvíjaním – Mini
Výr. č. 558000, v bielej farbe
Výr. č. 558008, v čiernej farbe      

•	 vyrobený z pevných a farebne stálych materiálov ABS a MABS
•	 určený pre papierové utierky v roli do priemeru 14 cm
 so stredovým odvíjaním
•	 zabudovaná mini-vodováha pre jednoduchšiu inštaláciu
•	 zaistený zámkom vyrobeným z galvanicky pokovanej ocele

Odporúčaný do miest s malou intenzitou prevádzky.
Odporúčaná výška montáže – 120 cm nad podlahou.  

Tork Elevation zásobník
na toaletný papier - Jumbo kotúče 
Výr. č. 554000, v bielej farbe
Výr. č. 554008, v čiernej farbe

•	 vyrobený z pevných a farebne stálych materiálov ABS a MABS
•	 určený pre toaletný papier v Jumbo kotúčoch do priemeru 26 cm
•	 funkcia zvyškového kotúča umožňuje umiestniť dva kotúče toaletného
 papiera (nový a pôvodný pre spotrebovanie celého obsahu kotúča bez   
 vzniku zbytočného odpadu)
•	 zabudovaná mini-vodováha pre jednoduchšiu inštaláciu
•	 zaistený zámkom vyrobeným z galvanicky pokovanej ocele

Odporúčaný do miest s veľmi vysokou intenzitou prevádzky.
Odporúčaná výška montáže – 70 cm nad podlahou. 

Tork Elevation zásobník
na toaletný papier - Mini Jumbo
Výr. č. 555000, v bielej farbe
Výr. č. 555008, v čiernej farbeě

•	 vyrobený z pevných a farebne stálych materiálov ABS a MABS
•	 určený pre toaletný papier v Mini Jumbo kotúčoch do priemeru 19 cm
•	 funkcia zvyškového kotúča umožňuje umiestniť dva kotúče toaletného   
 papieru (nový a pôvodný pre spotrebovanie celého obsahu kotúča bez   
 vzniku zbytočného odpadu)
•	 zabudovaná mini-vodováha pre jednoduchšiu inštaláciu
•	 zaistený zámkom vyrobeným z galvanicky pokovanej ocele

Odporúčaný do miest s veľkou a stredou intenzitou prevádzky.
Odporúčaná výška montáže – 70 cm nad podlahou.  
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Pre túto inštaláciu boli použité:
Tork Elevation zásobník na kotúče so stredovým odvíjaním v bielej farbe, výr. č. 558000
Tork Elevation zásobník na tekuté mydlo s lakťovou pákou v bielej farbe, výr. č. 560100



Tork Elevation zásobník
na toaletný papier - kompaktné kotúče
Výr. č. 557500, v bielej farbe
Výr. č. 557508, v čiernej farbe      

•	 vyrobený z pevných a farebne stálych materiálov ABS a MABS
•	 kapacita dva kompaktné kotúče toaletného papiera s priemerom 13 cm
•	 funkcia automatického posunu kotúčov (zásobný kotúč sa automaticky
 posunie do polohy k použitiu po spotrebovaní pôvodného)
•	 zabudovaná mini-vodováha pre jednoduchšiu inštaláciu
•	 zaistený zámkom vyrobeným z galvanicky pokovanej ocele

Odporúčaný do miest so strednou intenzitou prevádzky.
Odporúčaná výška montáže – 70 cm nad podlahou.

Tork Elevation zásobník
na toaletný papier – konvenčné kotúče
Výr. č. 557000, v bielej farbe
Výr. č. 557008, v čiernej farbe

•	 vyrobený z pevných a farebne stálych materiálov ABS a MABS
•	 kapacita dva kotúče toaletného papiera do priemeru 13 cm
•	 vybavený posuvným okienkom, ktoré hygienicky kryje zásobný kotúč
•	 zaistený zámkom vyrobeným z galvanicky pokovanej ocele

Odporúčaný do miest s malou intenzitou prevádzky.
Odporúčaná výška montáže – 70 cm nad podlahou. 

Tork Elevation zásobník
na toaletný papier - skladaný 
Výr. č. 556000, v bielej farbe
Výr. č. 556008, v čiernej farbe

•	 vyrobený z pevných a farebne stálych materiálov ABS a MABS
•	 určený pre toaletný papier skladaný po jednotlivých útržkoch
•	 kapacita až 600 útržkov toaletného papiera
•	 zaistený zámkom vyrobeným z galvanicky pokovanej ocele

Odporúčaný do miest so strednou a malou intenzitou prevádzky.
Odporúčaná výška montáže – 70 cm nad podlahou.  
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Pre túto inštaláciu boli použité:
Tork Elevation zásobník na tekuté mydlo - Mini v čiernej farbe, výr. č. 561008
Tork Elevation zásobník na toaletný papier – kompaktný kotúč v čiernej farbe, výr. č. 557508



Tork Elevation zásobník
na tekuté mydlo
Výr. č. 560000, v bielej farbe
Výr. č. 560008, v čiernej farbe     

•	 vyrobený z pevných a farebne stálych materiálov ABS a MABS
•	 určený pre jednorazové náplne s objemom 1 liter
•	 vybavený mechanickou zábranou proti odkvapkávaniu mydla
•	 zaistený zámkom vyrobeným z galvanicky pokovanej ocele

Odporúčaný do miest so strednou a vysokou intenzitou prevádzky.
Odporúčaná výška montáže – 20 cm nad umývadlom alebo pracovnou doskou.

Tork Elevation zásobník
na tekuté mydlo s lakťovou pákou
Výr. č. 560100, v bielej farbe
Výr. č. 560108, v čiernej farbe

•	 vyrobený z pevných a farebne stálych materiálov ABS a MABS
•	 vybavený pákou vyrobenou z nerezovej ocele uľahčujúcej
 hygienické dávkovanie mydla
•	 určený pre jednorazové náplne s objemom 1 liter
•	 vybavený mechanickou zábranou proti odkvapkávaniu mydla
•	 zaistený zámkom vyrobeným z galvanicky pokovanej ocele

Odporúčaný do miest so strednou a vysokou intenzitou prevádzky.
Odporúčaná výška montáže – 20 cm nad umývadlom alebo pracovnou doskou. 

Tork Elevation zásobník
na tekuté mydlo - Mini          
Výr. č. 561000, v bielej farbe
Výr. č. 561008, v čiernej farbe

•	 vyrobený z pevných a farebne stálych materiálov ABS a MABS
•	 určený pre jednorazové náplne s objemom 475 ml
•	 vybavený mechanickou zábranou proti odkvapkávaniu mydla
•	 zaistený zámkom vyrobeným z galvanicky pokovanej ocele

Odporúčaný do miest s malou intenzitou prevádzky.
Odporúčaná výška montáže – 20 cm nad umývadlom alebo pracovnou doskou.
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Pre túto inštaláciu boli použité:
Tork Elevation zásobník na tekuté mydlo v čiernej farbe, výr. č. 560008
Tork Elevation zásobník na skladané papierové utierky Interfold - Mini v čiernej farbe, výr. č. 552108
Tork Elevation elektronický zásobník - osviežovač vzduchu v bielej farbe, výr. č. 562000



Tork Elevation elektronický zásobník
- osviežovač vzduchu
Výr. č. 562000, v bielej farbe

•	 vyrobený z pevného a farebne stáleho materiálu ABS
•	 určený pre jednorazové náplne s objemom 75 ml (3000 dávok v jednej náplni)
•	 možnosť regulácie dávkovania od 30 do 90 dní, od 12 do 24 hodín
 denne a 7 alebo 5 dní v týždni
•	 vybavený displejom informujúcim o stave batérií a o počte dní zostávajúcich
 do výmeny náplne
•	 napájaný dvoma batériami R14

Odporúčaný doplnok pre všetky hygienické zázemia.
Odporúčaná výška montáže – 220 cm nad podlahou.               

Tork zásobník na papierové 
podložky na WC sedadlá 
Výr. č. 344080, v bielej farbe
Výr. č. 344088, v čiernej farbe

•	 vyrobený z pevného a farebne stáleho materiálu ABS
•	 určený pre jednorazové podložky na WC sedadlá

Odporúčaný doplnok pre všetky hygienické zázemia.
Odporúčaná montáž nad toaletou.  

Tork Elevation odpadkový kôš 50 l         
Výr. č. 563000, v bielej farbe (veko v bielej farbe, výr. č. 205630)
Výr. č. 563008, v čiernej farbe (veko v čiernej farbe, výr. č. 205638)

•	 vyrobený z pevného a farebne stáleho materiálu ABS
•	 objem 50 litrov
•	 možnosť pripevnenia veka
•	 možno pripevniť na stenu, alebo ponechať ako voľne stojace
 príslušenstvo na zabudovaných kolieskach

Odporúčaný doplnok pre všetky hygienické zázemia.
Odporúčaná výška montáže – 35 cm nad podlahou. 
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Pre túto inštaláciu boli použité:
Tork Elevation zásobník na skladané papierové utierky Interfold v čiernej farbe, výr. č. 552008
Tork Elevation zásobník na toaletný papier - skladaný v čiernej farbe, výr. č. 556008
Tork Elevation odpadkový kôš 50 l v čiernej farbe, výr. č. 563008 (s vekom, výr. č. 205638)



Pro aranžmá bylo použito:
Zásobník Tork na ručníky v roli v bielej farbe, výr č. 551000
Dávkovač Tork na tekuté mydlo v bielej farbe, výr. č. 560000
Elektronický dávkovač Tork na osvěžovač vzduchu v bielej farbe, výr. č. 562000
Odpadkový koš Tork 50 l v bielej farbe, výr. č. 563000 (s víkem výr. č. 205630)

Spoločnosť SCA - výrobca produktov 
značky Tork - patrí dlhodobo k „najzelenším” 
výrobcom papiera vo svete (EIRIS & The 
Independent 2007). Výrobky Tork na celom 
svete podporujú pozitívne výsledky pri 
ochrane životného prostredia. Výborná 
kvalita sa u nich spája s trvalo udržateľným 
rozvojom výrobných zdrojov a kapacít.

Výrobky Tork sú nositeľmi celého radu
eko-označení, ktoré potvrdzujú, že pre
SCA je ochrana životného prostredia
jednou z hlavných priorít. Väčšina výrobných 
závodov SCA je nositeľom označení
a certifikátov ako napr. IS0 9001, ISO 14001, 
Európskou úniou zavedené certifikáty EMAS 
či EU Ecolabel.

Budúcnosť našej planéty a prostredia vo veľkej miery závisí na tom, ako toto prostredie 
ovplyvňujeme. Záleží teda na všetkom, čo robíme, na každom kroku, ktorý vykonáme. 
Úsporná výroba, šetrné využívanie prírodných zdrojov a kvalitné produkty aktívne znižujú 
spotrebu a množstvo vniknutého odpadu. Tým pomáhajú chrániť životné prostredie.
Vždy, keď na obale výrobku uvidíte logo Tork, môžete si byť istí, že daný produkt bol vyrobený
s maximálnym ohľadom nielen na Vaše potreby, ale aj na prostredie, ktoré Vás obklopuje.

Záleží na každom z Vás...
My v SCA máme vhodné výrobky, odbornosť a potrebné skúsenosti, aby sme Vás
s úspechom sprevádzali na ceste trvalo udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia.

Spoločne môžeme pracovať na vytvorení čistejšej a zdravšej budúcnosti pre ďalšie generácie.

Tork, v súlade
s prírodou.
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Výr. č. 459500
Bezdotykový zásobník
na papierové utierky v kotúči, str. 7 

Výr. č. 553100, v bielej farbe
Výr. č. 553108, v čiernej farbe
Zásobník na skladané papierové 
utierky ZZ/C - Mini, str. 19

Výr. č. 451000
Zásobník na papierové
utierky Interfold, str. 7

Výr. č. 559000, v bielej farbe
Výr. č. 559008, v čiernej farbe
Zásobník na kotúče so stredovým 
odvíjaním str. 19

Výr. č. 558000, v bielej farbe
Výr. č. 558008, v čiernej farbe
Zásobník na kotúče so stredovým
odvíjaním - Mini, str. 21                                                                                                       

Ostatné  zásobníky a dávkovače

Výr. č. 560000, v bielej farbe
Výr. č. 560008, v čiernej farbe
Zásobník na tekuté mydlo,  
str. 25

Výr. č. 562000, v bielej farbe
Elektronický zásobník 
- osviežovač vzduchu,  
str. 27

Výr. č. 556000, v bielej farbe
Výr. č. 556008, v čiernej farbe
Zásobník na toaletný papier  
- skladaný, str. 23

Výr. č. 563000, v bielej farbe
Výr. č. 563008, v čiernej farbe
Odpadkový kôš 50, str. 27

Výr. č. 560100, v bielej farbe
Výr. č. 560108, v čiernej farbe
Zásobník na tekuté mydlo
s lakťovou pákou, str. 25

Výr. č. 344080, v bielej farbe
Výr. č. 344088, v čiernej farbe
Zásobník na papierové podložky
na WC sedadlá, str. 27

Výr. č. 561000, v bielej farbe
Výr. č. 561008, v čiernej farbe
Zásobník na tekuté mydlo - Mini,  
str. 25

Výr. č. 554000, v bielej farbe
Výr. č. 554008, v čiernej farbe
Zásobník na toaletný papier  
- Jumbo kotúče, str. 21

Výr. č. 555000, v bielej farbe
Výr. č. 555008, v čiernej farbe
Zásobník na toaletný papier  
- Mini Jumbo kotúče, str. 21

Výr. č. 557500, v bielej farbe
Výr. č. 557508, v čiernej farbe
Zásobník na toaletný papier  
- kompaktné kotúče, str. 23

Výr. č. 557000, v bielej farbe                         
Výr. č. 557008, v čiernej farbe
Zásobník na toaletný papier  
- konvenčné kotúče, str. 23

Zásobníky na toaletný papier

Zásobníky na tekuté mydlo

Ostatné zásobníky a dávkovače

Odpadkové koše

Zásobníky na papierové utierky
rad Tork Aluminium

rad Tork Elevation

rad Tork Elevation

Výr. č. 454000
Zásobník na papierové
vreckovky, str. 13

Výr. č. 256055
Tork elektronický zásobník
- osviežovač vzduchu, str. 13

Výr. č. 457000 
Tork zabudovateľná jednotka
pre zásobník na utierky v kotúči
a odpadkový kôš, str. 15

Odpadkové koše

Výr. č. 458000 
Odpadkový kôš 40 l, str. 15          

Výr. č. 551000, v bielej farbe
Výr. č. 551008, v čiernej farbe
Zásobník na papierové utierky
v kotúči, str. 17

Výr. č. 552000, v bielej farbe
Výr. č. 552008, v čiernej farbe
Zásobník na skladané papierové
utierky Interfold, str. 17

Výr. č. 552100, v bielej farbe
Výr. č. 552108, v čiernej farbe
Zásobník na skladané papierové 
utierky Interfold - Mini str. 17

Výr. č. 553000, v bielej farbe
Výr. č. 553008, v čiernej farbe
Zásobník na skladané papierové 
utierky ZZ/C, str. 19

Zásobníky na papierové utierky

Výr. č. 453000
Bezdotykový zásobník
na penové mydlo, str. 11            

Výr. č. 452000
Zásobník na tekuté mydlo,  
str. 11

Zásobníky na tekuté a penové mydlo

Výr. č. 455000 
Zásobník na toaletný papier
- Mini Jumbo, str. 9

Výr. č. 456000
Zásobník na toaletný papier 
- skladaný, str. 9

Zásobníky na toaletný papier

Výr. č. 205630, v bielej farbe
Výr. č. 205638, v čiernej farbe
Veko na odpadkový kôš 50 l, str. 27
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Distribútor

SCA TISSUE EUROPE
SE-405 03 GOTHENBURG, Sweden.  
Phone: +46 31 746 00 00
Fax: +46 31 746 19 32

SCA HYGIENE PRODUCTS AB
AWAY FROM HOME TISSUE, EXPORT
SE-405 03 GOTHENBURG, Sweden.  
Phone: +46 31 746 00 00
Fax: +46 31 746 19 39

 

For more information, please visit: www.sca-tork.com

 

 

 
 

 

For more information about SCA, hygiene and sustainability,  
please visit: www.sca.com

 

 

SCA – The leading supplier of tissue in Europe!

about Tork
The Tork brand offers a complete range of products and services within 
hygiene and cleaning for away-from-home washrooms, healthcare, 
food service and industry. Tork is a market leader in many segments 
and a partner to businesses in over 90 countries. Tork is a global brand 
in the SCA portfolio. 
To keep up with the latest Tork news and  innovations, please 
visit: www.sca-tork.com

about SCA 
SCA is a global hygiene and paper group that develops, produces and 
markets personal care products, tissue, packaging solutions, publica-
tion papers and solid-wood products, with sales of around EUR 10.5 
billion. The SCA Group employs about 50,000 people, and conducts 
sales in some 100 countries.

The hygiene portfolio includes global brands TENA and Tork, and 
 regional brands Tempo, Zewa, Velvet, Libero, Edet, Nosotras, Familia, 
and Drypers. SCA hygiene solutions are found in both domestic and 
business settings worldwide.

SCA is recognised as a global leader in sustainable development,  
and was ranked as No. 2 of the ‘world’s greenest companies’ by  
The  Independent and EIRIS in 2007. SCA is the only paper company 
listed among the Global Top Ten. 
For more information about SCA,  hygiene and sustainability, 
please visit: www.sca.com 
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SCA Tissue Europe - vedúci dodávateľ papierových hygienických výrobkov v Európe!

SCA HYGIENE PRODUCTS, s.r.o., Tissue Europe
049 12 Gemerská Hôrka
Tel.: (+421) 587 860 212
Fax: (+421) 587 860 333
IČ: 31723837 / DIČ: SK2020501263 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, vložka císlo 7544/V

www.tork.sk

o značke Tork:
Značka Tork ponúka kompletný sortiment produktov a služieb pre upratovanie, 
čistenie a hygienu na verejných toaletách, v zdravotníckych a stravovacích zariadeniach 
a vo všetkých segmentoch priemyslu. Vďaka dokonalej znalosti potrieb zákazníkov 
a dlhoročným skúsenostiam v oblasti hygieny a trvalo udržateľného rozvoja má 
značka Tork vedúce postavenie v mnohých segmentoch trhu. Tork je globálnou 
značkou celosvetovej skupiny SCA a v súčasnosti pôsobí vo viac než 90 krajinách sveta.

 
Pre viac informácií o novinkách Tork navštívte: 
www.sca-tork.com

o spoločnosti SCA:
Skupina SCA je globálnym výrobcom a dodávateľom produktov osobnej hygieny, 
hygienického papiera, obalových materiálov, publikačného papiera a výrobkov 
z dreva s ročným obratom cca 10,5 miliardy EUR. Skupina SCA zamestnáva približne  
50 000 ľudí a pôsobí vo viac než 100 krajinách sveta. V portfóliu SCA nájdete globálne 
značky TENA a Tork, ktoré ďalej dopĺňajú silné regionálne značky ako Zewa, Libresse, 
Tempo, Velvet, Libero, Edet, Nosotras, Familia a Drypers. 

S hygienickými produktami SCA se môžete stretnúť skoro všade – v domácnostiach, 
hoteloch, reštauráciách, verejných inštitúciách ako i na pracovištiach v rôznych 
segmentoch obchodu a priemyslu. SCA je tretím najväčším svetovým 
a vedúcim európskym dodávateľom hygienického papiera.

 
SCA sa stala prirodzeným globálnym lídrom v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. 
V roku 2010 získala ocenenie Corporate Knights ako jedna zo spoločností s najlepšou 
politikou trvalo udržateľného rozvoja na svete. Medzinárodná poradenská firma pre oblasť 
podnikateľskej etiky Ethisphere Institute dlhodobo zaraďuje SCA medzi 99 najetickejších 
svetových firiem. 
 
Pre viac informácií o SCA, hygiene a trvalo udržateľnom rozvoji navštívte: 
www.sca.com


