
Snižte spotřebu 
toaletního papíru 
až o  

40%*

* V porovnání s tradičním zásobníkem na Jumbo role

Tork SmartOne®

Zastavte plýtvání



2

Eliminujte vysokou spotřebu toaletního papíru a přejděte od klasického systému Jumbo rolí. 

S Tork SmartOne® zásobníkem je vždy snazší spotřebovat jen přesně tolik útržků, kolik potřebujete.

Uzamykatelný, velmi robustní zásobník zcela chrání roli před nečistotou, dávkuje útržek po útržku a vždy 

se dotýkáte pouze útržku, který používáte. To napomáhá zlepšovat úroveň hygieny, zabraňuje krádežím, 

brání vandalismu a snižuje spotřebu — až o 40%.

Maxi jumbo

Tork SmartOne®

* Statistiky z interního výzkumu, kterého se zúčastnilo 7729 uživatelů z celé Evropy. Srovnání tradičního zásobníku na Maxi jumbo 

role a Tork SmartOne® Twin Mini zásobníku. Snížení spotřeby ve čtverečních metrech na použití toalety. Zásobník na Maxi jumbo 

role - 13,6 dm2, Tork SmartOne® Twini Mini zásobník - 8,2 dm2.

Méně odpadu

Průměrná spotřeba na uživatele

Snižte spotřebu 
toaletního papíru 
až o 

40%*

“ Zcela uzavřené 
zásobníky zabraňují, 
aby role toaletního 
papíru končily 
v záchodové míse. 
Díky tomu není nutná 
tak častá údržba 
a toalety vypadají 
civilizovaněji.”  
 Základní škola Wiehl, Wiehl, Německo
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Eliminujte vysokou spotřebu toaletního papíru a přejděte od klasického systému Jumbo rolí. 

S Tork SmartOne® zásobníkem je vždy snazší spotřebovat jen přesně tolik útržků, kolik potřebujete.

Uzamykatelný, velmi robustní zásobník zcela chrání roli před nečistotou, dávkuje útržek po útržku a vždy 

se dotýkáte pouze útržku, který používáte. To napomáhá zlepšovat úroveň hygieny, zabraňuje krádežím, 

brání vandalismu a snižuje spotřebu — až o 40%.

Maxi jumbo

Tork SmartOne® Tork SmartOne® systém

Při menším odpadu, toaletní papír vydrží v zásobníku pro více 

uživatelů. Není nutné tak časté doplňování. Šetřete náklady 

spojené se skladováním, zaměstnanci a údržbou.

* Statistiky z interního výzkumu, kterého se zúčastnilo 7729 uživatelů z celé Evropy. Srovnání tradičního zásobníku na Maxi jumbo 

role a Tork SmartOne® Twin Mini zásobníku. Snížení spotřeby ve čtverečních metrech na použití toalety. Zásobník na Maxi jumbo 

role - 13,6 dm2, Tork SmartOne® Twini Mini zásobník - 8,2 dm2.

* Statistiky z interního výzkumu, kterého se zúčastnilo 7729 uživatelů z celé Evropy. Srovnání tradičního zásobníku 

na Maxi jumbo role (380 m role) a zásobníku Tork SmartOne® Twin Mini. Náplň vydržela v zásobníku Tork SmartOne® 

Twini Mini o 37 % déle něž u klasického zásobníku na Maxi jumbo role (380 m role).

Méně odpadu

Průměrná spotřeba na uživatele Průměrný počet uživatelů na jednu roli

Vydrží déle

Snižte spotřebu 
toaletního papíru 
až o 

40%*

Maxi jumbo zásobník

266 návštěvníků

364 návštěvníků

Nižší 
spotřeba 
znamená:

-  Méně spotřebovaného toaletního 
papíru

- Méně časté doplňování

-  Jedna role vydrží pro více 
uživatelů

- Menší nároky na skladování

- Méně častá doprava

- Nedochází k ucpávání potrubí

“ Zcela uzavřené 
zásobníky zabraňují, 
aby role toaletního 
papíru končily 
v záchodové míse. 
Díky tomu není nutná 
tak častá údržba 
a toalety vypadají 
civilizovaněji.”  
 Základní škola Wiehl, Wiehl, Německo

“ Nahradili jsme všechny 
staré zásobníky na Jumbo 
role na všech našich 
toaletách. Přešli jsme na 
nové zásobníky SmartOne 
a nový typ toaletního 
papíru, který se velmi 
rychle rozpouští a nehrozí 
ucpávání potrubí.”
  Tove Østergaard, Team leader, Kemp 
Hverringe, Dalby/Kerteminde, Dánsko

Tork SmartOne® uspokojí o  

98 
v porovnání s tradiční
Jumbo rolí*

návštěvníků 
více 
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Tork SmartOne® Twin Mini  

Tork SmartOne® 

Snížení spotřeby  
 - Dávkování po jednotlivých útržcích snižuje 

spotřebu až o 40%

 -  Středové odvíjení eliminuje odpad způsobený 

roztočením role

 -  Kovový zámek zabraňuje krádežím rolí  

Úspora času
 - Extra vysoká kapacita, nízké nároky na údržbu 

a role vydrží pro více uživatelů

 -  Méně rolí, méně objednávání

Vyšší úroveň hygieny 
 - Role je zcela cháněna

 -  Dotýkáte se pouze útržku, který používáte

 - Zabraňuje neoprávněné manipulaci či umístění 

nebezpečných předmětů do zásobníků

Bezporuchový provoz
 - Rychle se rozpouští, neucpává se potrubí

 -  Robustní konstrukce zasobníku, odolný proti vandalismu

 -  Středový plastový kroužek nelze vytáhnout

Tork SmartOne® Mini 

 - SmartOne® Twin Mini, vhodné řešení pro velmi 

frekventované toalety a toalety s potřebou vysoké 

úrovně služeb

 -  Dvě role zaručují, že toaletní papír nikdy nedojde

 -  Roli je vždy možné zcela vypotřebovat, nevznikají 

zbytkové role 

 - SmartOne® Mini, vhodné řešení pro málo a středně 

frekventované toalety

 -  Ideální varianta také pro malé prostory

Dotýkáte se jen utržku, který používáte
Spotřebujete jen tolik, kolik potřebujete

“ Po úspěšném testování 
jsme nainstalovali na všech 
toaletách zásobníky Tork 
SmartOne®. Snížily se nám 
náklady, díky menší spotřebě 
a méně časté údržbě.”
 Ricky Thacker, Správce objektu, 
Základní škola Mappleswells, Nottingham

“ Zásobníky Tork SmartOne® 
nám pomohly dosáhnout 
extrémně bezpečného 
a hygienického zázemí, při 
současném snížení odpadu 
a celkově nižší spotřebě.”     
 NHS Trust, Anglie

Dávkování útržek po útržku zajišťuje lepší hygienu a snižuje odpad. Naše 

nové zásobníky Tork SmartOne® jsou kompaktních rozměrů a jsou vybaveny 

unikátním polohovatelným zámkem Tork. Doplňování je zas o něco snazší. 

Zásobníky jsou ideálním řešením pro velmi frekventované toalety.

Novinka
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Tork SmartOne® Twin Mini  

Tork SmartOne® Mini 

 - SmartOne® Twin Mini, vhodné řešení pro velmi 

frekventované toalety a toalety s potřebou vysoké 

úrovně služeb

 -  Dvě role zaručují, že toaletní papír nikdy nedojde

 -  Roli je vždy možné zcela vypotřebovat, nevznikají 

zbytkové role 

 - SmartOne® Mini, vhodné řešení pro málo a středně 

frekventované toalety

 -  Ideální varianta také pro malé prostory

“ Zásobníky Tork SmartOne® 
nám pomohly dosáhnout 
extrémně bezpečného 
a hygienického zázemí, při 
současném snížení odpadu 
a celkově nižší spotřebě.”     
 NHS Trust, Anglie



Snadné přenášení
Řešení Tork EasyHandling™ dělá logistiku jednodušší. 

Díky chytře řešeným úchytům teď k přenášení stačí jen 

jedna ruka. A co víc, prázdný obal může být použitý jako 

pytel na odpadky.  

6

Novinka

Tork SmartOne® Vám může pomoci zjednodušit Váš 

pracovní život a ušetřit čas. Každý detail, bez ohledu na 

to, jak je malý, může zjednodušit den každému. 

 

Vysoce kvalitní systém dávkování
Zásobníky Tork SmartOne® se velmi snadno používají. 

Jednotlivé útržky toaletního papíru lze lehce vytahovat. 

Jednoduché doplňování 
Uzamykatelný zásobník se snadno a rychle odemkne 

pomocí klíčku nebo pouze zmáčknutím zámku. Díky 

novému designu zásobníku lze vyměnit roli ještě rychleji 

než dříve. 

Tork EasyHandling™

Nejpohodlnější způsob vyjmutí dutinky.

Bez trhání, stačí snadno vyjmout. 

Šetřete čas a námahu. 

SmartCore®

Lístky kvality
Kvalitní výrobky řady Advanced překračují základní 

potřeby. Lístky Tork na našich produktech garantují 

kvalitu Tork.  

1. 2. 3.

Pracujte 
chytřeji, 
nikoli 
tvrději

Novinka
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Rádi se s Vámi pobavíme o Tork SmartOne® zásobnících 

na toaletní papír a o přidané hodnotě, kterou mohou přinést 

Vašemu podniku. Navštivte www.tork.cz/smartone 
a domluvte si setkání se členem obchodního týmu SCA.

40%*
 

*V porovnání s tradičním zásobníkem na Jumbo role 

Jste připraveni snížit 
spotřebu až o 40%*? 

Tork SmartOne® zásobníky na toaletní papír jsou ideální 

pro využití ve školách, zdravotnických zařízeních a na 

dalších místech, kde jsou toelaty s vysokou frekvencí 

návštěvnosti. Zaručují, že máte náklady pod kontrolou 

a zajišťují vysokou úroveň hygieny. Vyberte si ten 

nejvhodnější zásobník SmartOne® pro Vaše toalety.

Kontrola nákladů, zlepšení hygieny

Získali jsme EU Ecolabel díky:

- Snížení emisí síry a skleníkových plynů

 - Poklesu znečištění vody snížením emisí chloru a organického odpadu

- Snížení spotřeby energie

472054680008680000 682008682000681008681000

Tork SmartOne® toaletní papír / Tork SmartOne® Mini toaletní papír T8, T9 

Zásobníky

Číslo 
výrobku

Název Designová 
řada

Barva Materiál Rozměry 
V x Š x H (mm)   

Počet kusů 
v kartonu

Obal Kód 
náplně

680000 Tork SmartOne® zásobník na toaletní papír Elevation Bílá ABS 269 x 269 x 156 1 Karton T8

680008 Tork SmartOne® zásobník na toaletní papír Elevation Černá ABS 269 x 269 x 156 1 Karton T8

472054 Tork SmartOne® zásobník na toaletní papír Nerez ocel Nerez ocel 272 x 269 x 169 1 Karton T8

681000 Tork SmartOne® Mini zásobník na toaletní papír Elevation Bílá ABS 219 x 219 x 156 1 Karton T9

681008 Tork SmartOne® Mini zásobník na toaletní papír Elevation Černá ABS 219 x 219 x 156 1 Karton T9

682000 Tork SmartOne® Twin Mini zásobník na toaletní papír Elevation Bílá ABS 221 x 398 x 156 1 Karton T9

682008 Tork SmartOne® Twin Mini zásobník na toaletní papír Elavation Černá ABS 221 x 398 x 156 1 Karton T9

472242 472193472242 472193

Náplně

Číslo 
výrobku

Název Úroveň 
kvality

Barva Vlastnosti Počet 
vrstev

Šířka  
(cm)

Počet 
útržků

Počet kusů 
v kartonu

Obal Kód 
náplně

472242 Tork SmartOne® toaletní papír Advanced Bílá SmartCore     2 13,4 1150 6 Plastový Carry pack T8

472193 Tork SmartOne® Mini toaletní papír Advanced Bílá  SmartCore     2 13,4 620 12 Plastový Carry pack T9



Tork SmartOne® 

Jste připraveni zastavit plýtvání a snížit 
spotřebu až o 40%? Kontaktujte člena 
obchodního týmu SCA nebo navštivte 
www.tork.cz. 

SCA Hygiene Products, s.r.o.
AfH Professional Hygiene Europe
Sokolovská 94, 186 00 Praha 8
tel.: (+420) 221 706 111
fax: (+420) 221 706 333 
IČ: 48536466, DIČ: CZ48536466
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19108.

www.tork.cz, www.sca-tork.com 

* Statistiky z interního výzkumu, kterého se zúčastnilo 7729 uživatelů z celé Evropy. 

Srovnání tradičního zásobníku na maxi jumbo role (380 m role) a zásobníku Tork SmartOne® 

Twin Mini. Náplň vydržela v zásobníku Tork SmartOne® Twini Mini o 37 % déle něž 

u klasického zásobníku na Maxi jumbo role (380 m role).

Tork SmartOne® uspokojí o 

98 
v porovnání s tradiční 
Jumbo rolí*

návštěvníků  
více 




