
    

Dozowniki z linii Tork Image design 
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Linia Dozowników Tork Image Design™ 



Tork Image design 

Kluczowe cechy 

• Zastosowanie czystego materiału, takiego jak stal nierdzewna  

• Elegancki i gładki wygląd  

• Kompletna linia dozowników 

• Doskonała harmonia z wnętrzem, brak dominacji 

• Niesamowite wrażenie na gościach 



Tork Matic® dozownik do ręczników w roli z sensorem 
Intuition™  
Wygląd łazienki jest dla klienta tak samo ważny jak wygląd 
recepcji.  
 
Oprócz samego eleganckiego designu, dla zapewnienia higieny 
ważny jest także innowacyjny bezdotykowy system dozowania 
ręczników.  

Tork Matic® dozownik do ręcznika w roli 

Cecha Korzyść 

Gwarantowane dozowanie odcinek po odcinku Ogranicza zużycie ręcznika 

Do miejsc o dużym natężeniu ruchu 

Wykonany ze stali nierdzewnej Bardzo wytrzymały 

Linia Image Design Pasuje do inncyh dozowników z linii Image Design 

Bezdotykowe podawanie ręcznika Bardzo higieniczny 

Możliwość zmiany ustawień Możesz dopasować ustawienia do specyfiki swojej firmy 

Dozownik zabezpieczony specjalną powłoką Estetyczny - nie pozostawia widocznych odcisków palców 



Tork Xpress® dozownik do ręczników Multifold 
 
Zgrabny i subtelny. W obudowie ze stali nierdzewnej jest 
prawdziwym klasykiem. Ultracienki design oszczędza miejsce 
jednocześnie gwarantując elegancję.  

 
Do dozownika najlepiej pasują nowe ręczniki Tork Xpress® Extra Soft 
Multifold Hand Towels.  

Tork Xpress® dozownik do ręczników Multifold 

Cecha Korzyść 

Gwarantowane dozowanie odcinek po odcinku Ogranicza zużycie ręcznika 

Do miejsc o dużym lub średnim natężeniu ruchu 

Wykonany ze stali nierdzewnej Bardzo wytrzymały 

Linia Image Design Pasuje do inncyh dozowników z linii Image Design 

Bardzo płaski kształt Doskonałe wrażenie, minimum zajmowanego miejsca 

Dozownik zabezpieczony specjalną powłoką Estetyczny - nie pozostawia widocznych odcisków palców 



Dozownik do ręczników Tork Xpress® Countertop Multifold  
 
Elegancka obudowa ze stali nierdzewnej w połączeniu z 
finezyjnym i delikatnym kształtem nablatowego dozownika do 
ręczników daje wrażenie luksusu.  
 
Łagodna powierzchnia zawiera system, dzięki któremu ślady 
palców nie są widoczne 

Tork Xpress® nablatowy dozownik do ręczników 

Multifold 

Cecha Korzyść 

Gwarantowane dozowanie odcinek po odcinku Ogranicza zużycie ręcznika 

Do miejsc o małym natężeniu ruchu  

Wykonany ze stali nierdzewnej Bardzo wytrzymały 

Linia Image Design Pasuje do inncyh dozowników z linii Image Design 

Dozownik nablatowy Nie wymaga wiercenia otworów w ścianie 

Dozownik zabezpieczony specjalną powłoką Estetyczny - nie pozostawia widocznych odcisków palców 



Tork dozownik do mydła w pianie z sensorem Intuition™  
 
Dbanie o właściwą higienę rąk jeszcze nigdy nie cechowało 
się taką elegancją.  
 
W pełni zautomatyzowany bezdotykowy dozownik do 
luksusowego mydła w pianie daje wrażenie wyrafinowania 
oraz finezją.  

Tork dozownik mydła w pianie 

Cecha Korzyść 

Bezdotykowy Bardzo higieniczny 

Wykonany ze stali nierdzewnej Bardzo wytrzymały 

Linia Image Design Pasuje do inncyh dozowników z linii Image Design 

Diody informują kiedy należy wymienić wkład lub baterie Szybka informacja dla serwisu sprzątającego 

Dozownik zabezpieczony specjalną powłoką Estetyczny - nie pozostawia widocznych odcisków palców 



Tork dozownik do mydła w pianie 
 
Produkty dopracowane w najdrobniejszych szczegółach 
oznaczają rewolucję w wystroju łazienek luksusowych.  
 
Wyrafinowany zapach i obfite spienianie nowego mydła w 
pianie Tork Luxury Soft Foam Soap zadowoli najbardziej 
wybredne gusta. 

Tork dozownik mydła w pianie 

Cecha Korzyść 

Wkłady jednorazowe, szczenlnie zamknięte Bardzo higieniczny 

Wykonany ze stali nierdzewnej Bardzo wytrzymały 

Linia Image Design Pasuje do inncyh dozowników z linii Image Design 

Dozownik zabezpieczony specjalną powłoką Estetyczny - nie pozostawia widocznych odcisków palców 



Tork dozownik do papieru Mini Jumbo 
 
Każdy szczegół jest istotny, jeżeli chcesz stworzyć 
unikatowe wrażenie.  
 
Smukły design dozownika do papieru toaletowego Tork 
Mini Jumbo łączy oszczędność miejsca z elegancją. Co 
więcej, zapas papieru jest tak duży, że nigdy się nie 
wyczerpie.  

Tork dozownik do papieru Mini Jumbo 

 

Cecha Korzyść 

Do miejsc o dużym lub średnim natężeniu ruchu 

Funkcja zapasowej rolki 
Gwarancja wykorzystania całego papieru, brak 
marnotrastwa 

Wykonany ze stali nierdzewnej Bardzo wytrzymały 

Posiada specjalny hamulec Zapobiega nadmiernemu rozwijaniu się papieru 

Linia Image Design Pasuje do inncyh dozowników z linii Image Design 

Dozownik zabezpieczony specjalną powłoką Estetyczny - nie pozostawia widocznych odcisków palców 



Tork dozownik do chusteczek higienicznych  
 
Korzystanie z łazienki stanie się jeszcze bardziej 
ekskluzywnym doświadczeniem dzięki wygodnemu 
dozownikowi zawierającemu nasze wyjątkowe i 
delikatne chusteczki higieniczne. 

Tork dozownik chusteczek higienicznych 



Kosz na odpady Tork Niech nie zwiedzie Cię jego 
smukły wygląd.  
50-litrowy pojemnik ograniczy Twoją pracę do 
minimum jednocześnie kreując wrażenie smukłości, 
które zadowoli najbardziej wyrafinowane gusta. 

Wieszak na ubrania Tork Wieszak na ubrania Tork 
oferuje wyjątkową wygodę i styl jednocześnie 
niezauważalnie wtapiając się w całość Image Designu.  
 
Łatwość instalacji, niewidoczne wkręty. 

Tork kosz na odpady 50L i wieszak na ubrania 



 

 

 

 

 

 

 

innowacyjne, ultranowoczesne, unikatowe, robiące 

ogromne wrażenie 

Podejście do klientów wrażliwych na image i design  

z segmentu łazienek luksusowych 



Klienci wrażliwi na image to tacy, dla 

których ważne jest wrażenie, a łazienka 

stanowi odzwierciedlenie atmosfery 

całej instytucji.  



• Hotele (4-5 gwiazdkowe) 

• Luksusowe restauracje 

• Biurowce klasy A i premium 

(ekskluzywne pomieszczenia 

biurowe) 

• Centra konferencyjne 

• Prywatne i/lub ekskluzywne centra 

medyczne  

• Ośrodki spa, country cluby i kluby 

zdrowia  

• Kasyna i night cluby 

• Loże VIP i pomieszczenia VIP w 

arenach sportowych 

• Saloniki executive lounge na 

lotniskach 

Przykłady rodzajów działalności: 



Kompletne rozwiązanie 

łączące funkcjonalność z 

łatwością uzupełniania 
połączenie 

z luksusowym designem! 

funkcjonalności 



Nasza oferta wkładów 



Nowa oferta w zakresie higieny rąk  

Tork Xpress®  ekstra miękki ręcznik Multifold 

 Niezwykle łagodny i delikatny, ze stylowym motywem listka    

 Miękki i grubszy dla dodatkowego komfortu i wrażenia luksusu 

Sprawdzony wzór Tork w formie liścia stwarza wrażenie 

produktu premium 

  
Oferowany przez nas łagodny ręcznik zapewnia najwyższy 

komfort suszenia  

 

Dzięki właściwości Tork QuickDry® ręce suszą się szybko i 

dokładnie  

 

Duży rozmiar ręcznika świadczy o dbałości o gości  



 Goście będą zachwyceni unikatowym, inspirującym, ciepłym 

zapachem kwiatów  

 Łagodnie spienia się i delikatnie czyści ręce 

Unikatowy, wykwintny, wyrazisty, przyjemny zapach  

 

Tworzy bogatą, kremową, jedwabistą pianę  

 

Dzięki formule nawilżającej ręce są gładkie i zadbane  

Nowa oferta w zakresie higieny rąk  

Nowe luksusowe mydło w pianie Tork (S4) 


