
 *A hagyományos jumbo-adagolókhoz képest.

Tork SmartOne®

Csökkentse  
a toalettpapír 
felhasználást  
akár  

40%*-kal!

Állítsa meg a pazarlást!
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Maxi jumbo

Tork SmartOne® Tork SmartOne® adagolórendszer

Látogatónként kevesebb hulladék keletkezik, ami tekercsenként 
több használatot tesz lehetővé. Ritkábban szükséges utántölteni, 
ez költségmegtakarítást eredményez a tárolás, a személyzet és  
a karbantartás területén.

*Európában 7729 felhasználó megkérdezésével végzett belső kutatás statisztikája. Hagyományos maxi jumbo-adagoló (380 m-es tekercs)  
és a Tork SmartOne® Twin Mini adagoló összehasonlítása. A Tork SmartOne® Twin Mini 37 %-kal tovább tart a maxi jumbo tekercsnél (380 m).

Átlagos felhasználók száma/tekercs

Nyújtson többet!

Maxi jumbo-adagoló

266 látogató

364 látogató

Alacsonyabb 
fogyasztás:

- Kevesebb papírhasználat

- Ritkább újratöltés

- Több kiszolgált felhasználó

- Kisebb helyigény a tárolásra

- A szállítás gyakoriságának  
 csökkenése

- Ritkább szennyvízvezeték dugulás

„Kicseréltük a régi  
Jumbo rendszert az 
összes mosdónkban.  
Az új SmartOne® 
adagolóknak és az új 
típusú, könnyebben 
lebomló papírnak hála 
azóta nem volt egy 
eldugult vécénk sem.”  
 
 Wiehl Általános Iskola – Wiehl, 
Németország

A Tork SmartOne®  

98  
tesz lehetővé,  
mint a hagyományos 
jumbo-tekercs*

alkalommal 
több 
használatot

Megszünteti a hagyományos jumbo-adagolók használata során előforduló hulladék 
keletkezését. A Tork SmartOne® laponkénti adagolók segítségével egyszerűbb csak 
a szükséges mennyiséget magunkhoz venni.

A robosztus, erős kialakítás, valamint a laponkénti belsőmag adagolás javítja  
a higiéniát, ellenáll a vandalizmusnak és akár 40%-kal csökkenti a fogyasztást.

Csökkentse a hulladékot!

Átlagos fogyasztás/felhasználó

„A zárt rendszerű 
adagolóknak 
köszönhetően az 
iskola mosdóiban nem 
kerülnek tekercsvégek 
a WC csészébe, ami 
folyamatos és kulturált 
WC használatot biztosít  
a diákok számára.”  
 
 Wiehl Általános Iskola – Wiehl,  
Németország

* Európában 7729 felhasználó megkérdezésével végzett belső kutatás statisztikája. Hagyományos maxi jumbo-adagoló és  
a Tork SmartOne® Twin Mini adagoló összehasonlítása. A látogatónkénti papírhasználat csökkenését négyzetdeciméterben 
fejezték ki. Maxi jumbo 13,6 dm2, Tork SmartOne® Twin Mini: 8,2 dm2.

40%*
-kal!

Csökkentse  
a papír- 
felhasználást  
akár
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Tork SmartOne® Mini Twin 

Tork SmartOne® 

Fogyasztás csökkentése  
 - A laponkénti adagolás akár 40%-kal csökkenti  
a felhasználást.

 - A belsőmag adagolásnak köszönhetően 
megszűnik a más Jumbo rendszereknél jellemző 
túlzott papírhasználat.

 - A fémzár és kulcs használata megakadályozza  
a toalettpapír-lopását.

Időmegtakarítás 
 - A kiemelkedően magas kapacitás sokszori 
használatot tesz lehetővé.

 - A tekercsek tovább tartanak, ami alacsonyabb 
fenntartási költséget eredményez.

 - Ritkább újratöltés és rendelés.

A higiénia javítása 
 - A tekercs teljesen védett, higiénikusabb.

 - Csak a szükséges papírhoz kell hozzáérni,  
ezáltal elkerülhető a fertőzés veszélye.

 - Biztonságos és külső beavatkozás ellen védett;  
nincs esély tárgyak elrejtésére.

Vesződség csökkentése
 - Laponkénti adagolás, dugulások számának csökkenése

 - Tartós szerkezet, ellenáll a vandalizmusnak 

 - Megbízható működés, stabil adagolónyílás

Tork SmartOne® Mini 

 - A SmartOne® Mini Twin alkalmas a nagy forgalmú, 
magas szolgáltatásszintet igénylő mosdókban.

 - A két külön SmartOne® Mini tekercs segít 
megakadályozni a papír elfogyását

 - A tekercs teljes egészében felhasználható,  
minimalizálja a gurigahulladékot

 - SmartOne® Mini az alacsony/közepes forgalmú  
mosdókban alkalmas

 - Helytakarékos

Csak azt érinti meg, amit elvesz   
Csak annyit vesz el, amennyire szüksége van

 „Egy sikeres próba után 
felszereltük a terméket  
az összes diákmosdóba. 
Spóroltunk a költségeken. 
A csökkent toalettpapír-
fogyasztásnak köszönhetően 
nem pazarolunk pénzt,  
hiszen nem kell olyan  
gyakran újratölteni.”

  
Ricky Thacker, intézményfelelős – Mappleswells 
Általános Iskola, Nottingham, Anglia

„A Tork SmartOne® 
toalettpapír-adagolók 
használata hozzájárult 
ahhoz, hogy egy rendkívül 
biztonságos és higiénikus 
rendszert hozzunk létre, 
miközben csökkentjük a 
hulladékot és összességében 
spórolunk is.”   

 NHS Trust, England

A laponkénti adagolás magasabb higiéniai feltételeket teremt és csökkenti  
a hulladék mennyiségét. Az új továbbfejlesztett Tork SmartOne® adagolócsalád 
helytakarékos megoldást és egységes megjelenést biztosít. Valamennyi 
adagolót eredeti Tork kulccsal szereltünk fel, valamint egyedi kétállású zárral, 
amely megkönnyíti az újratöltést. A Tork SmartOne® toalettpapír-adagolók 
nagy forgalmú, igényes mellékhelyiségekben ideálisak.
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Egyszerűen hordozható
A Tork Easy Handling™ csomagolás megkönnyíti  
a logisztikai feladatok ellátását. Az oldalán és 
tetején perforált nyílások találhatók, amelyeken 
keresztül egyszerűen kivehetők a szükséges 
tekercsek. Ezen felül az üres csomag 
szemeteszsákként használható, tovább  
csökkentve ezzel a hulladék keletkezését.
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A Tork SmartOne® segítségével leegyszerűsítheti a 
munkahelyi életét, és kiküszöbölheti az elvesztegetett 
időt. Valamennyi részlet, mindegy milyen apró is 
összeadódva, mindenki napját hatékonyabbá teszi.
 
Kiváló minőségű rendszerek
A kiváló minőségű Tork SmartOne® adagolók 
használata egyszerű. A papír könnyen kihúzható,  
így a padlót nem szennyezik papírfoszlányok.

Egyszerűen újratölthető
A zárható adagolók könnyen nyílnak a Tork kulcs 
segítségével (vagy nyitva is hagyhatja a gyorsabb 
hozzáférésért). Az új kialakítással még egyszerűbb  
és gyorsabb az utántöltés.

Tork Easy Handling™

A SmartCore® újszerű megoldásával 
leegyszerűsíti az adagoló feltöltését  
és időmegtakarítást eredményez.

SmartCore®

Keresse a levelet
Korszerű termékcsaládunk költségtakarékos és 
hatékony felhasználást biztosít. A termékeinken 
elhelyezett Tork levél a minőség garanciáját jelenti.

1. 2. 3.

Dolgozzon 
hatékonyabban!

A Tork SmartOne® toalettpapír-adagolók tökéletes megoldást jelentenek oktatási, 
egészségügyi intézmények és egyéb nagy forgalmú mosdók számára, ahol 
hatékony költségfelhasználás mellett magas színvonalú higiéniai igényeknek kell 
megfelelni. Válassza a telephelye számára megfelelő SmartOne® adagolót!

A költségek ellenőrzése, a higiénia javítása

Az uniós ökocímke megszerzését a következőknek köszönhetjük:
- A kén és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése
- Alacsonyabb vízszennyezés a kisebb klórkibocsátásnak és kevesebb  
 szerves hulladéknak köszönhetően
- Alacsonyabb energiafelhasználás

680008680000 682008682000681008681000

Tork SmartOne® toalettpapír / Tork SmartOne® Mini toalettpapír T8, T9 

Adagolók

Cikk- 
Szám

Név Termék 
vonal

Szín Anyag Méret  
M x Sz x M (mm)

Darab/
karton

Csomagolás Rendszer 
azonosító

680000 Tork SmartOne® tekercses toalettpapír-adagoló Elevation Fehér ABS 269 x 269 x 156 1 Karton T8

680008 Tork SmartOne® tekercses toalettpapír-adagoló Elevation Fekete ABS 269 x 269 x 156 1 Karton T8

681000 Tork SmartOne® Mini tekercses toalettpapír-adagoló Elevation Fehér ABS 219 x 219 x 156 1 Karton T9

681008 Tork SmartOne® Mini tekercses toalettpapír-adagoló Elevation Fekete ABS 219 x 219 x 156 1 Karton T9

682000 Tork SmartOne® Twin Mini tekercses toalettpapír-adagoló Elevation Fehér ABS 221 x 398 x 156 1 Karton T9

682008 Tork SmartOne® Twin Mini tekercses toalettpapír-adagoló Elavation Fekete ABS 221 x 398 x 156 1 Karton T9

472242 472193472242 472193

Újratöltők

Cikk- 
Szám

Név Minőség Szín Jellemző Réteg- 
szám

Szélesség 
(cm)

Lapok 
száma

Tekercs/
karton

Csomagolás Rendszer- 
azonosító

472242 Tork SmartOne® tekercses 
toalettpapír

Advanced Fehér SmartCore     2 13,4 1150 6 Műanyag 
hordozócsomag

T8

472193 Tork SmartOne® Mini tekercses 
toalettpapír

Advanced Fehér  SmartCore     2 13,4 620 12 Műanyag 
hordozócsomag

T9

Új



Tork SmartOne® 

Készen áll rá, hogy megállítsa a pazarlást, 
és a papírfogyasztást akár 40%-kal 
csökkentse? Lépjen kapcsolatba  
Tork képviselőjével, vagy látogassa meg  
a www.tork.hu oldalt!

Telefon: +36 1 392 2100
 

SCA Hygiene Products Kft.
AfH Professional Hygiene Europe
H-1021 Budapest
Budakeszi út 51.
E-mail: torkcontact@sca.com
www.tork.hu

*Európában 7729 felhasználóval végzett belső kutatás statisztikája. Hagyományos 
maxi jumbo-adagoló (380 m-es tekercs) és a  Tork SmartOne® Twin Mini adagoló 
összehasonlítása. A Tork SmartOne® Twin Mini 37 %-kal tovább tart a maxi 
jumbo tekercsnél (380 m).

A Tork SmartOne®  

98  
jelent, mint a hagyományos 
jumbo-tekercs*

alkalommal 
több  
használatot


