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Materiały dla Architektów
Rysunki 2D i bloki 3D do wykorzystania w programach CAD – format DWG, DXF.

Bloki 3D do wizualizacji wnętrz z wykorzystaniem silników renderujących  
V-Ray, Scanline, MentalRay– format MAX, 3DS.

Karty katalogowe – format PDF.
Katalog produktów – format PDF.
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Szanowni Państwo,

SCA Tissue Europe wraz z marką Tork jest jednym z największych producentów  
wyrobów papierowych w obszarze Away-From-Home w Europie. Od lat oferujemy  
naszym Klientom najlepsze, sprawdzone oraz dostosowane do ich potrzeb rozwiązania. 

Produkty marki Tork to przede wszystkim produkty higieniczne tj. ręczniki do rąk,  
papier toaletowy, chusteczki higieniczne, mydła, odświeżacze powietrza, a także  
systemy dozujące. Wszystkie produkty marki Tork przyczyniają się do pełnego  
zadowolenia zarówno właściciela obiektu, jego pracowników oraz gości.

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nową broszurę wraz z płytą CD  
z materiałami kluczowymi bądź pomocnymi dla aranżacji wnętrz łazienek, toalet 
oraz zapleczy kuchennych m.in. w hotelach, restauracjach oraz biurach. Zawarte  
w materiałach informacje z pewnością pomogą Państwu w podejmowaniu decyzji,  
zarówno tych zasadniczych, jak i bardziej szczegółowych. Komplet naszych  
materiałów to gwarancja satysfakcjonujących wyborów rozwiązań aranżacyjnych  
dla Państwa Klientów.

Z wyrazami szacunku,
Dział Marketingu i Sprzedaży AFH

3

Katalog_architekci2.indd   3 2/9/09   1:59:31 PM



Dozownik Tork do papieru toaletowego w mini jumbo roli aluminiowy, art. nr 455000
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Linia dozowników Tork Aluminium to linia  
składająca się z 9 dozowników higienicznych  
w kolorze szarym. Dozowniki wykonane  
z aluminium oraz tworzywa ABS charakteryzują 
się unikalnym wzornictwem oraz funkcjonalnością   
a przeznaczone  są  do  miejsc, w  których ceni 
się komfort  i  prestiż: 

str. 6 - 15

Szczegółowy spis treści str. 30

Linia dozowników Tork Elevation to linia  
składająca się z 19 dozowników higienicznych  
w kolorach białym i czarnym. Dozowniki  
wykonane z tworzywa ABS i MABS łączą  
w sobie lekkość i neutralność przez co dopasują  
się do każdego wnętrza:

str. 16 - 27

Szczegółowy spis treści str. 30 - 31

Linia Tork Elevation

Linia Tork Aluminium

winner 2009

CMS Purus Award 2007
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W aranżacji wykorzystano:
• Dozownik Tork do ręczników wielopanelowych aluminiowy, art. nr 451000
• Dozownik Tork do mydła w płynie aluminiowy, art. nr 452000
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Linia Tork Elevation
Dozownik Tork do ręczników 
wielopanelowych 
Art. nr 451000 kolor szary

Dozownik Tork do ręczników w roli z bezdotykowym 
systemem dozowania
Art. nr 459000  kolor szary

• wykonany z aluminium i tworzywa ABS
•  przeznaczony na ręczniki w roli uzupełniane poziomo  

o średnicy 19 cm
•  wyposażony w fotokomórkę (możliwa opcja wyłączenia)
•  możliwość regulacji długości ręcznika oraz czasu  

oczekiwania na ręcznik
•  zabezpieczony zamkiem wykonanym  

z galwanizowanej stali
• zasilany 3 bateriami R20

Rekomendowany do miejsc o dużym natężeniu ruchu.
Sugerowana wysokość montażu - 130 cm nad podłogą.

• wykonany z aluminium i tworzywa ABS
•  przeznaczony na ręczniki wielopanelowe
• mieści do 400 szt. ręczników
• możliwość uzupełniania dozownika w każdej chwili
•  zabezpieczony zamkiem wykonanym  

z galwanizowanej stali

Rekomendowany do miejsc o dużym i średnim  
natężeniu ruchu. Sugerowana wysokość montażu 
- 120 cm nad podłogą.

Linia Tork Aluminium

326 mm
223 mm

432 mm

276 mm 110 mm

485 mm
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W aranżacji wykorzystano:
• Dozownik Tork do papieru toaletowego w mini jumbo roli aluminiowy, art. nr 455000
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Linia Tork Elevation
Dozownik Tork do papieru 
toaletowego w składce
Art. nr 456000 kolor szary

Dozownik Tork do papieru toaletowego 
w mini jumbo roli
Art. nr 455000 kolor szary

• wykonany aluminium i tworzywa ABS
•  przeznaczony na mini jumbo role papieru toaletowego  

o średnicy 19 cm
•  mieści dwie role papieru – jedną nową, 

drugą kończącą się
•  zabezpieczony zamkiem wykonanym  

z galwanizowanej stali

Rekomendowany do miejsc o dużym i średnim 
 natężeniu ruchu. Sugerowana wysokość montażu 
– 70 cm nad podłogą.

• wykonany z aluminium i tworzywa ABS
• przeznaczony na papier toaletowy w listkach
• mieści 600 listków papieru toaletowego
•  zabezpieczony zamkiem wykonanym  

z galwanizowanej stali

Rekomendowany do miejsc o średnim i małym  
natężeniu ruchu. Sugerowana wysokość montażu  
– 70 cm nad podłogą.

Linia Tork Aluminium

316 mm

128 mm

269 mm

153 mm
117 mm

284 mm
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W aranżacji wykorzystano:
• Dozownik Tork do mydła w piance z bezdotykowym systemem dozowania aluminiowy, art. nr 453000 
• Dozownik Tork do ręczników w roli z bezdotykowym systemem dozowania aluminiowy, art. nr 459000
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Linia Tork Elevation
Dozownik Tork 
do mydła w płynie
Art. nr 452000 kolor szary

Dozownik Tork do mydła w piance 
z bezdotykowym systemem dozowania
Art. nr 453000 kolor szary 

• wykonany z aluminium i  tworzywa ABS 
•  przeznaczony na jednorazowe wkłady o pojemności 400 ml
•  wyposażony w fotokomórkę ułatwiającą bezdotykowe  

dozowanie mydła
•  posiadający diodę świetlną, która informuje o kończącym  

się wkładzie i bateriach
•  zabezpieczony zamkiem wykonanym z galwanizowanej stali 
• zasilany 4 bateriami R14

Rekomendowany do miejsc o średnim i dużym natężeniu 
ruchu. Sugerowana wysokość montażu  
– min. 21 cm nad umywalką lub blatem

• wykonany z aluminium i  tworzywa ABS 
•  przeznaczony na jednorazowe butelki o pojemności 

1 litra
•  wyposażony w mechanizm zapobiegający kapaniu 

mydła
•  zabezpieczony zamkiem wykonanym  

z galwanizowanej stali 

Rekomendowany do miejsc o średnim i dużym  
natężeniu ruchu. Sugerowana wysokość montażu  
– 20 cm nad umywalką lub blatem.

W aranżacji wykorzystano:
• Dozownik Tork do mydła w piance z bezdotykowym systemem dozowania aluminiowy, art. nr 453000 
• Dozownik Tork do ręczników w roli z bezdotykowym systemem dozowania aluminiowy, art. nr 459000 Linia Tork Aluminium

105 mm
102 mm

297 mm

105 mm
102 mm

297 mm
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W aranżacji wykorzystano:
• Dozownik Tork na chusteczki higieniczne aluminiowy, art. nr 454000
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Linia Tork Elevation
Dozownik Tork 
na chusteczki higieniczne
Art. nr 454000 kolor szary 

Dozownik Tork elektroniczny 
do odświeżacza powietrza
Art. nr 256055 kolor szary

• wykonany z tworzywa ABS 
•  przeznaczony na jednorazowe wkłady zapachowe  

o pojemności 75 ml (3000 dawek zapachu)
•  możliwość regulacji dozowania od 30 do 90 dni,  

12 lub 24 godzin   na dobę oraz 7 lub 5 dni w tygodniu
•  wyposażony w okienko informujące o stanie zużycia baterii 

oraz ilości dni pozostałych do zmiany wkładu
• zasilany 2 bateriami R14

Rekomendowany do miejsc o każdym natężeniu ruchu.
Sugerowana wysokość montażu  
– 220 cm nad podłogą.

• wykonany aluminium i  tworzywa ABS 
•  przeznaczony na jednorazowe, standardowe  

opakowanie chusteczek 
•  możliwość postawienia na blacie lub montażu  

na ścianie

Rekomendowany do miejsc o każdym rodzaju  
natężenia ruchu.

Linia Tork Aluminium

84 mm 66 mm

168 mm

130 mm

62 mm
255 mm
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W aranżacji wykorzystano:
• Dozownik Tork do mydła w piance z bezdotykowym systemem dozowania aluminiowy, art. nr 453000 
• Dozownik Tork do ręczników w roli z bezdotykowym systemem dozowania aluminiowy, art. nr 459000
• Kosz Tork na odpady 40 l. aluminiowy, art. nr 458000
•  Stelaż Tork montowany w ścianie na dozownik do ręczników w roli oraz kosz na odpady aluminiowy,  

art. nr 457000

14

Katalog_architekci2.indd   14 2/9/09   2:00:41 PM



Linia Tork Elevation
Stelaż Tork montowany w ścianie na dozownik 
do ręczników w roli oraz kosz na odpady
Art. nr 457000 kolor szary

Kosz Tork na odpady
Art. nr 458000 kolor szary 
(art. nr 202828 podstawka pod kosz)

• wykonany z  aluminium i tworzywa ABS 
• o pojemności 40 litrów
• istnieje możliwość zamocowania do ściany
• nie posiada pokrywy

Rekomendowany do miejsc o każdym natężeniu ruchu.
Sugerowana wysokość montażu – 10 cm od podłogi.

Linia Tork Aluminium

• wykonany z aluminium
• mieści dwa dozowniki: art. nr 459000 oraz 458000
•  głębokość wnęki od 7 do 12 cm (zależnie od potrzeb)

Sugerowana wysokość montażu – 20 cm od podłogi.

373 mm

193 mm

678 mm

453 mm
70 mm - 120 mm

1423 mm

380 mm
260 mm

54 mm
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Dozownik Tork do mydła w płynie biały, art. nr 560000u toaletowego w mini jumbo roli aluminiowy, art. 
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Linia Tork Elevation
Dozownik Tork  do ręczników wielopanelowych
Art. nr 552000 kolor biały
Art. nr 552008 kolor czarny

Dozownik Tork  mini do ręczników wielopanelowych
Art. nr 552100 kolor biały
Art. nr 552108 kolor czarny

Dozownik Tork do ręczników w roli
Art. nr 551000 kolor biały 
Art. nr 551008 kolor czarny

• wykonany z tworzywa ABS i MABS
•  przeznaczony na ręczniki w roli uzupełniane poziomo  

o średnicy 19 cm
• automatycznie tnie ręcznik na równe odcinki
• posiada wbudowaną poziomicę
•  zabezpieczony zamkiem wykonanym z galwanizowanej stali

Rekomendowany do miejsc o dużym natężeniu ruchu. 
Sugerowana wysokość montażu – 120 cm nad podłogą.

• wykonany z tworzywa ABS i MABS
•  przeznaczony na ręczniki wielopanelowe 
• mieści do 200 szt. ręczników
• możliwość uzupełniania dozownika w każdej chwili
• posiada wbudowaną poziomicę
•  zabezpieczony zamkiem wykonanym  

z galwanizowanej stali

Rekomendowany do miejsc o małym natężeniu ruchu. 
Sugerowana wysokość montażu  
– 120 cm nad podłogą.

• wykonany z tworzywa ABS i MABS
•  przeznaczony na ręczniki wielopanelowe 
• mieści do 400 szt. ręczników 
•  możliwość uzupełniania dozownika w każdej chwili
• posiada wbudowaną poziomicę
•  zabezpieczony zamkiem wykonanym  

z galwanizowanej stali

Rekomendowany do miejsc o dużym i średnim  
natężeniu ruchu. Sugerowana wysokość montażu 
– 120 cm nad podłogą.

Linia Tork Elevation

PUSH

372 mm

203 mm
337 mm

444 mm

102 mm
302 mm

295 mm

101 mm
302 mm
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W aranżacji wykorzystano:
• Dozownik Tork do ręczników w roli biały, art. nr 551000
• Dozownik Tork do mydła w płynie biały, art. nr 560000
• Kosz Tork na odpady 50l. biały, art. nr 563000 (z pokrywą art. nr 205630)
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Linia Tork Elevation
Dozownik Tork mini  do ręczników w składce ZZ
Art. nr 553100 kolor biały
Art. nr 553108 kolor czarny

Dozownik Tork  do ręczników w roli centralnie dozowanych
Art. nr 559000 kolor biały
Art. nr 559008 kolor czarny

Dozownik Tork do ręczników w składce ZZ
Art. nr 553000 kolor biały
Art. nr 553008 kolor czarny

• wykonany z tworzywa ABS i MABS
•  przeznaczony na ręczniki w składce ZZ i C 
• mieści do 500 szt. ręczników
• możliwość uzupełniania dozownika w każdej chwili
•  zabezpieczony zamkiem wykonanym  

z galwanizowanej stali

Rekomendowany do miejsc o dużym i średnim  
natężeniu ruchu. Sugerowana wysokość montażu  
– 120 cm nad podłogą.

• wykonany z tworzywa ABS i MABS
•  przeznaczony na ręczniki w roli centralnego  

dozowania o średnicy 19 cm
• posiada wbudowaną poziomicę
•  zabezpieczony zamkiem wykonanym  

z galwanizowanej stali

Rekomendowany do miejsc o dużym i średnim  
natężeniu ruchu. Sugerowana wysokość montażu 
– 120 cm nad podłogą.

• wykonany z tworzywa ABS i MABS
•  przeznaczony na ręczniki w składce ZZ i C 
• mieści do 300 szt. ręczników
• możliwość uzupełniania dozownika w każdej chwili
•  zabezpieczony zamkiem wykonanym  

z galwanizowanej stali

Rekomendowany do miejsc o małym natężeniu ruchu. 
Sugerowana wysokość montażu 
– 120 cm nad podłogą.

Linia Tork Elevation

360 mm

227 mm
239 mm

291 mm

135 mm
332 mm

439 mm

333 mm
136 mm
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W aranżacji wykorzystano:
• Dozownik Tork mini do ręczników w roli centralnie dozowanych biały, art. nr 558000
• Dozownik Tork do mydła w płynie biały z łokciownikiem, art. nr 560100
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Linia Tork Elevation
Dozownik Tork do papieru toaletowego w jumbo roli
Art. nr 554000 kolor biały
Art. nr 554008 kolor czarny

Dozownik Tork  do papieru toaletowego w mini jumbo roli
Art. nr 555000 kolor biały
Art. nr 555008 kolor czarny

Dozownik Tork mini do ręczników w roli centralnie dozowanych
Art. nr 558000 kolor biały
Art. nr 558008 kolor czarny      

• wykonany z tworzywa ABS i MABS
•  przeznaczony na ręczniki w roli centralnego  

dozowania o średnicy 14 cm
• posiada wbudowaną poziomicę
•  zabezpieczony zamkiem wykonanym  

z galwanizowanej stali

Rekomendowany do miejsc o małym natężeniu ruchu. 
Sugerowana wysokość montażu 
– 120 cm nad podłogą.

• wykonany z tworzywa ABS i MABS
•  przeznaczony na mini jumbo role papieru  

toaletowego o średnicy 19 cm
•  mieści dwie role papieru – jedną nową, drugą  

kończącą się
• posiada wbudowaną poziomicę
•  zabezpieczony zamkiem wykonanym  

z galwanizowanej stali

Rekomendowany do miejsc o dużym i średnim 
natężeniu ruchu. Sugerowana wysokość montażu  
– 70 cm nad podłogą.

• wykonany z tworzywa ABS i MABS
•  przeznaczony na jumbo role papieru toaletowego  

o średnicy 26 cm
•  mieści dwie role papieru – jedną nową, drugą  

kończącą się
• posiada wbudowaną poziomicę
•  zabezpieczony zamkiem wykonanym  

z galwanizowanej stali

Rekomendowany do miejsc o  bardzo dużym 
natężeniu ruchu. Sugerowana wysokość montażu
– 70 cm nad podłogą.

Linia Tork Elevation

360 mm

133 mm
437 mm

174 mm
165 mm

321 mm

275 mm

132 mm
345 mm
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W aranżacji wykorzystano:
• Dozownik Tork mini do mydła w płynie czarny, art. nr 561008
• Dozownik Tork do papieru toaletowego z automatyczną zmianą rolek czarny, art. nr 557508
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Linia Tork Elevation
Dozownik Tork do papieru toaletowego  
w rolkach konwencjonalnych podwójny
Art. nr 557000 kolor biały 
Art. nr 557008 kolor czarny

Dozownik Tork  do papieru toaletowego w składce
Art. nr 556000 kolor biały
Art. nr 556008 kolor czarny

Dozownik Tork do papieru toaletowego z automatyczną zmianą rolek
Art. nr 557500 kolor biały
Art. nr 557508 kolor czarny    

• wykonany z tworzywa ABS i MABS
•  mieści dwie rolki papieru toaletowego o średnicy 13 cm
•  automatycznie zmienia rolki (użytkownik korzysta tylko  

z jednej rolki)
• posiada wbudowaną poziomicę
•  zabezpieczony zamkiem wykonanym  

z galwanizowanej stali

Rekomendowany do miejsc o średnim natężeniu ruchu. 
Sugerowana wysokość montażu – 70 cm nad podłogą.

• wykonany z tworzywa ABS i MABS
• przeznaczony na papier toaletowy w listkach
• mieści 600 listków papieru toaletowego
•  zabezpieczony zamkiem wykonanym  

z galwanizowanej stali

Rekomendowany do miejsc o średnim i małym 
natężeniu ruchu. Sugerowana wysokość montażu  
– 70 cm nad podłogą.

• wykonany z tworzywa ABS i MABS
•  mieści dwie rolki papieru toaletowego o średnicy do 13 cm
•  wyposażony w przesuwane okienko uniemożliwiające 

korzystanie z dwóch rolek papieru jednocześnie
•  zabezpieczony zamkiem wykonanym  

z galwanizowanej stali

Rekomendowany do miejsc o małym natężeniu ruchu. 
Sugerowana wysokość montażu – 70 cm nad podłogą.

Linia Tork Elevation

140 mm

344 mm

184 mm

286 mm 153 mm

158 mm

159 mm
128 mm

271 mm
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W aranżacji wykorzystano:
• Dozownik Tork do mydła w płynie czarny, art. nr 560008
• Dozownik Tork mini do ręczników wielopanelowych czarny, art. nr 552108
• Dozownik Tork elektroniczny do odświeżacza powietrza biały, art. nr 562000
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Linia Tork Elevation
Dozownik Tork do mydła w płynie 
z łokciownikiem
Art. nr 560100 kolor biały

Dozownik Tork  mini do mydła w płynie
Art. nr 561000 kolor biały
Art. nr 561008 kolor czarny

Dozownik Tork do mydła w płynie
Art. nr 560000 kolor biały
Art. nr 560008 kolor czarny

• wykonany z tworzywa ABS i MABS
•  przeznaczony na jednorazowe butelki o pojemności 

1 litra
•  wyposażony w mechanizm zapobiegający kapaniu 

mydła
•  zabezpieczony zamkiem wykonanym  

z galwanizowanej stali 

Rekomendowany do miejsc o średnim i dużym  
natężeniu ruchu. Sugerowana wysokość montażu  
– 20 cm nad umywalką lub blatem.

• wykonany z tworzywa ABS i MABS
•  przeznaczony na jednorazowe butelki  

o pojemności 475 ml
•  wyposażony w mechanizm zapobiegający  

kapaniu mydła
•  zabezpieczony zamkiem wykonanym  

z galwanizowanej stali 

Rekomendowany do miejsc o małym natężeniu ruchu. 
Sugerowana wysokość montażu  
– 20 cm nad umywalką lub blatem.

• wykonany z tworzywa ABS i MABS
•  wyposażony w łokciownik wykonany ze stali nierdzewnej 

ułatwiający higieniczne dozowanie mydła
•  przeznaczony na jednorazowe butelki o pojemności 1 litra
•  wyposażony w mechanizm zapobiegający kapaniu mydła
•  zabezpieczony zamkiem wykonanym z galwanizowanej 

stali 

Rekomendowany do miejsc o średnim i dużym natężeniu 
ruchu. Sugerowana wysokość montażu  
– 20 cm nad umywalką lub blatem.

Linia Tork Elevation

112 mm
114 mm

291 mm

112 mm
114 mm

291 mm

112 mm
114 mm

291 mm
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W aranżacji wykorzystano:
• Dozownik Tork do ręczników wielopanelowych biały, art. nr 552000
• Dozownik Tork elektroniczny do odświeżacza powietrza biały, art. nr 562000
• Kosz Tork na odpady 50l. biały, art. nr 563000 (z pokrywą art. nr 205630)
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Linia Tork Elevation
Dozownik Tork do nakładek sedesowych
Art. nr 344080 kolor biały
Art. nr 344088 kolor czarny

Kosz Tork na odpady 50l.
Art. nr 563000 biały (art. nr 205630 pokrywa biała)
Art. nr 563008 czarny (art. nr 205638 pokrywa czarna)

Dozownik Tork elektroniczny 
do odświeżacza powietrza
Art. nr 562000 kolor biały

• wykonany z tworzywa ABS 
•  przeznaczony na jednorazowe wkłady zapachowe  

o pojemności 75 ml (3000 dawek zapachu) 
•  możliwość regulacji dozowania od 30 do 90 dni,  

12 lub 24 godzin na dobę oraz 7 lub 5 dni w tygodniu
•  wyposażony w okienko informujące o stanie zużycia 

baterii oraz ilości dni pozostałych do zmiany wkładu
• zasilany 2 bateriami R14

Rekomendowany do miejsc o każdym natężeniu ruchu. 
Sugerowana wysokość montażu 
– 220 cm nad podłogą.

• wykonany z tworzywa ABS 
• o pojemności 50 litrów
• istnieje możliwość zamocowania pokrywy
• istnieje możliwość zamocowania do ściany

Rekomendowany do miejsc o każdym natężeniu 
ruchu. Sugerowana wysokość montażu  
– 35 cm nad podłogą.

• wykonany z tworzywa ABS
• przeznaczony na jednorazowe nakładki sedesowe

Rekomendowany do miejsc o każdym natężeniu 
ruchu. Sugerowany montaż nad toaletą.

Linia Tork Elevation

97 mm
60 mm

174 mm

430 mm
325 mm

69 mm

389 mm 289 mm

629 mm
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W aranżacji wykorzystano:
• Dozownik Tork do ręczników w roli biały, art. nr 551000
• Dozownik Tork do mydła w płynie biały, art. nr 560000
• Dozownik Tork elektroniczny do odświeżacza powietrza biały, art. nr 562000
• Kosz Tork na odpady 50l. biały, art. nr 563000 (z pokrywą art. nr 205630)
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Linia Tork Elevation
Kosz Tork 
na odpady 20l.
Art. nr 226100 kolor biały

Dozownik Tork  do ręczników w roli z bezdotykowym 
systemem dozowania
Art. nr 309214 kolor biały

• wykonany z tworzywa ABS
•  przeznaczony na ręczniki w roli uzupełniane poziomo  

o średnicy 19 cm
•  wyposażony w fotokomórkę (możliwa opcja wyłączenia)
•  możliwość regulacji długości ręcznika oraz czasu  

oczekiwania na ręcznik
•  zabezpieczony zamkiem wykonanym  

z galwanizowanej stali
• zasilany 3 bateriami R20

Rekomendowany do miejsc o dużym natężeniu ruchu.
Sugerowana wysokość montażu - 130 cm nad podłogą.

Pozostałe dozowniki Tork wykonane z tworzywa ABS

• wykonany z tworzywa ABS 
• o pojemności 20 litrów
• istnieje możliwość zamocowania do ściany
• nie posiada pokrywy

Rekomendowany do miejsc o małym natężeniu ruchu.
Sugerowana wysokość montażu – 35 cm nad podłogą.

311 mm
206 mm

368 mm

322 mm
205 mm

430 mm
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Linia Tork Aluminium
Dozowniki do ręczników

Art. nr 451000 
Dozownik Tork do ręczników 
wielopanelowych, str. 7.

Art. nr 459000 
Dozownik Tork do ręczników  
w roli z bezdotykowym  
systemem dozowania, str. 7.

Dozowniki do papieru toaletowego

Art. nr 456000 
Dozownik Tork do papieru  
toaletowego  w składce, str. 9.

Art. nr 455000 
Dozownik Tork do papieru 
toaletowego w mini jumbo roli, 
str. 9.

Dozowniki do mydła

Art. nr 452000 
Dozownik Tork do mydła  
w płynie, str. 11.

Art. nr 453000
Dozownik Tork do mydła  
w piance z bezdotykowym 
systemem dozowania, str. 11.

Kosze na śmieci

Art. nr 457000 
Stelaż Tork montowany  
w ścianie na dozownik  
do ręczników w roli  
oraz kosz na odpady, str. 15.

Art. nr 458000 
Kosz Tork na odpady 40l., 
str. 15.

Pozostałe dozowniki

Art. nr 256055 
Dozownik Tork elektroniczny 
do odświeżacza powietrza, 
str. 13.

Art. nr 454000
Dozownik Tork na chusteczki 
higieniczne, str. 13.

Dozowniki do ręczników

Art. nr 551000 kolor biały 
Art. nr 551008 kolor czarny
Dozownik Tork do ręczników  
w roli, str. 17.

Art. nr 552100 kolor biały
Art. nr 552108 kolor czarny 
Dozownik Tork mini do  
ręczników wielopanelowych, 
str. 17.

Art. nr 552000 kolor biały
Art. nr 552008 kolor czary
Dozownik Tork  do ręczników 
wielopanelowych, str. 17.

Art. nr 553000 kolor biały
Art. nr 553008 kolor czarny 
Dozownik Tork do ręczników  
w składce ZZ, str. 19.

Art. nr 559000 kolor biały
Art. nr 559008 kolor czarny 
Dozownik Tork  do ręczników 
w roli centralnie dozowanych, 
str. 19.

Art. nr 553100 kolor biały
Art. nr 553108 kolor czarny 
Dozownik Tork mini   
do ręczników w składce ZZ, 
str. 19.

Art. nr 558000 kolor biały
Art. nr 558008 kolor czarny 
Dozownik Tork mini do 
ręczników w roli centralnie 
dozowanych, str. 21.

Linia Tork Elevation
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Kosze na śmieci

Linia Tork Elevation
Dozowniki do papieru toaletowego

Art. nr 555000 kolor biały
Art. nr 555008 kolor czarny 
Dozownik Tork  do papieru 
toaletowego w mini jumbo roli, 
str. 21.

Art. nr 554000 kolor biały
Art. nr 554008 kolor czarny 
Dozownik Tork do papieru  
toaletowego w jumbo roli, 
str. 21.

Dozowniki do mydła

Pozostałe dozowniki

Pozostałe dozowniki Tork wykonane z tworzywa ABS

Art. nr 557000 kolor biały,  
Art. nr 557008 kolor czarny  
Dozownik Tork do papieru  
toaletowego w rolkach 
konwencjonalnych podwójny, 
str. 23.

Art. nr 557500 kolor biały
Art. nr 557508 kolor czarny 
Dozownik Tork do papieru 
toaletowego z automatyczną 
zmianą rolek, str. 23.

Art. nr 556000 kolor biały
Art. nr 556008 kolor czarny 
Dozownik Tork  do papieru 
toaletowego w składce, str. 23.

Art. nr 560100 kolor biały 
Dozownik Tork do mydła w 
płynie z łokciownikiem, str. 25.

Art. nr 560000 kolor biały
Art. nr 560008 kolor czarny 
Dozownik Tork do mydła  
w płynie, str. 25.

Art. nr 561000 kolor biały
Art. nr 561008 kolor czarny 
Dozownik Tork  mini do mydła 
w płynie, str. 25.

Art. nr 563000 biały
Art. nr 563008 czarny 
Kosz Tork na odpady 50l., 
str. 27.

Art. nr 344080 kolor biały
Art. nr 344088 kolor czarny 
Dozownik Tork do nakładek 
sedesowych, str. 27.

Art. nr 562000 kolor biały 
Dozownik Tork elektroniczny 
do odświeżacza powietrza, 
str. 27.

Art. nr 309214 kolor biały  
Dozownik Torkdo ręczników  
w roli z bezdotykowym  
systemem dozowania, str. 29.

Art. nr 226100 kolor biały 
Kosz Tork na odpady 20l., 
str. 29.
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SCA HYGIENE PRODUCTS SP. Z O.O.
ul. Puławska 435a
02-801 Warszawa
tel. /022/ 543-75-00
fax.: /022/ 543-75-01
www.tork.pl
tork.architekt@sca.com

Z Torkiem, jakość produktów i środowiska zawsze idą  
w parze, nie ma więc potrzeby pójścia na kompromis w żadnym  
z tych obszarów. Nasze wysokiej jakości wkłady i niezawodne 
dozowniki aktywnie redukują zużycie i wielkość odpadów, 
oszczędzając pieniądze i równocześnie pomagając Ci chronić 
środowisko naturalne. 

Uznanie marki Tork Twoim naturalnym wyborem, jeśli chodzi  
o rozwiązania czyszczące i higieniczne, jest dobre dla Twojego 
biznesu i dla środowiska. Możesz być pewien, że zawsze, gdy 
widzisz logo Tork na opakowaniu, produkt wewnątrz został 
stworzony z troską o Twoje potrzeby i środowisko naturalne. 

Dla dodatkowej pewności:
•  naszym głównym surowcem jest włókno drzewne, które 

jest jednym z najbardziej odnawialnych i podlegających  
recyklingowi surowców. 

•  wiele naszych produktów jest oznakowanych eko-etykietami, 
jak np. Swan i Blue Angel, 

•  nowe produkty tworzone są z uwzględnieniem procesu LCA 
(Life Cycle Analysis) w celu zminimalizowania ich wpływu  
na środowisko, 

•  stosujemy bezchlorowe metody wybielania włókien,
•  polityka SCA obejmuje certyfikację zakładów produkcyjnych 

zgodnie z normami ekologicznymi (ISO 14001 / EMAS)  
i standardami zarządzania jakością (ISO 9001).

SCA posiada wiarygodność ekologiczną, jakiej żaden inny 
producent nie może dorównać. W 2007 r. zostaliśmy uznani 
za najbardziej przyjazną środowisku firmę papierniczą oraz 
drugą najbardziej „zieloną” spółkę na świecie*, a w latach 
2005 i 2006 za lidera czystego świata w kategorii tissue**. 
Tym usilniej dążymy więc do najlżejszego, jak to tylko możliwe, 
wpływu na środowiska naturalne.

* ranking dziennika The Independent i agencji EIRIS  
(The Ethical Investment Research Services)
** badanie organizacji WWF

Tork - Twój naturalny wybór 

Dystrybutor
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