
Ogranicz zużycie i koszty 
papieru toaletowego  
aż o  
40%*

*W porównianiu do tradycyjnego papieru toaletowego Jumbo

Tork SmartOne®

Ogranicz zużycie, zwiększ 
poziom higieny.
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Zapobiegaj nadmiernemu zużyciu tradycyjnego papieru Jumbo, który rozwija się bez 
kontroli.  
Dozowniki do papieru Tork SmartOne® są łatwe w użyciu a dodatkowo wyciągasz  
z nich tylko tyle papieru ile naprawdę potrzebujesz. 

Wytrzymały dozownik, dzięki specjalnej konstrukcji dozuje tylko jeden odcinek papieru 
za każdym razem. Takie rozwiązanie pomaga utrzymać optymalny poziom higieny, 
ogranicza akty wandalizmu i przede wszystkim zmniejsza zużycie aż o 40%. 

Rola Jumbo

System Tork SmartOne® System Tork SmartOne®

Mniej zużytego papieru podczas każdej wizyty, oznacza mniej 
rolek do wymiany i rzadsze uzupełnianie. Dzięki temu zmniejszysz 
koszty magazynowania oraz serwisu sprzątającego. 

*Dane statystyczne z wewnętrznych badań obejmujących 7729 użytkowników w Europie. Tradycyjny dozownik Jumbo  
w porównaniu do podwójnego dozownika Tork SmartOne® Mini. Redukcja zużycia liczona w metrach kwadratowych na jedną 
wizytę w łazience. Jumbo 13,6 dm2, podwójny dozownik Tork SmartOne® Mini: 8,2 dm2.

*Dane statystyczne z wewnętrznych badań obejmujących 7729 użytkowników w Europie. Tradycyjne dozowniki Jumbo 
(rola 380 m) w porównaniu do podwójnego dozownika Tork SmartOne® Mini. Podwójny dozownik Tork SmartOne® 
Mini jest o 37% bardziej wydajny w porównaniu do roli Jumbo (380 m).

Zużywaj mniej

Średnie zużycie na użytkownika Średnia ilość użytkowników na rolkę

Zapewnij komfort większej ilości osób

Ogranicz zużycie 
papieru toaletowego 
aż o

40%*

Rola Jumbo

266 odwiedzających

364 odwiedzających

Niższe zużycie 
oznacza:

- Mniejsze zużycie papieru
- Rzadsze uzupełnianie
- Większą liczbę obsłużonych osób
- Mniejszą powierzchnię 
   magazynową 
- Rzadszy transport
- Ograniczenie problemu  
   zapchanych rur

“�Posiadając�szczelne�
dozowniki�nie�musimy�
się�już�martwić�o�
kradzieże�papieru,�
możemy�w�nich�
spokojnie�uzupełniać�
papier,�mając�
pewność,�że�wystarczy�
go�dla�każdego�
ucznia.”�� 
 Szkoła�podstawowa�w�Wiehl,�Niemcy.

“ Wymieniliśmy stare 
dozowniki Jumbo we 
wszystkich toaletach 
na nowe dozowniki 
SmartOne.  Nowy 
rodzaj papieru łatwiej 
rozpuszcza się  
w wodzie, od tamtej 
pory nie mieliśmy 
przypadku zapchania 
toalety.”  
  Tove Østergaard, Team leader, Camp 
Hverringe, North Funen, Dania

Tork SmartOne® oznacza 
obsłużenie  

98 
niż w przypadku tradycyjnej 
roli Jumbo*

więcej  
osób
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Podwójny dozownik Tork SmartOne® Mini 

Dozownik Tork SmartOne® 

Ogranicza zużycie
 - Pojedyńcze dozowanie pomaga ograniczyć 
zużycie aż do 40%

 -  Dozowanie od przodu dozownika zapobiega 
zawijaniu się papieru, które może występować  
w dozownikach typu Jumbo

 -  Metalowy zamek i klucz zapobiegają kradzieży 
papieru

Oszczędza czas 
 - Bardzo duża pojemność, gwarantuje długą 
dostępność papieru

 -  Rolki wystarczają na dłużej, rzadsza obsługa

 -  Mniej zużytych wkładów, mniej zamówień

Poprawa higieny
 - Rolka jest w pełni chroniona w dozowniku, bardziej 
higieniczna

 -  Dotykanie tylko tego odcinka papieru, którego się użyje, 
ogranicza ryzyko zakażeń krzyżowych

Minimalizuje ryzyko problemów
 - Pojedyńcze dozowanie ogranicza możliwość zapchania 
kanalizacji

 -  Mocna obudowa, odporna na akty wandalizmu 

 -  Nowy wytrzymały design, brak możliwości wyrwania 
otworu dozującego

Dozownik Tork SmartOne® Mini 

 - Podwójny dozownik Tork SmartOne® Mini, pasuje 
do miejsc o dużym natężeniu ruchu i miejsc, które 
wymagają częstej obsługi

 -  Dzięki dwóm oddzielnym rolkom papieru Tork 
SmartOne® Mini już nigdy nie zabraknie papieru

 -  Wykorzystaj papier do końca, ogranicz ilość odpadów 
do minimum

 - Dozownik Tork SmartOne® Mini nadaje się do łazienek  
o średnim lub niskim natężeniu ruchu

 -  Ogranicza zużycie w mniejszych łazienkach

Dotknij tylko tego odcinka, który weźmiesz.
Weź tylko tyle ile potrzebujesz.

“ Po�testach�zakończonych�
sukcesem,�zamontowaliśmy�
nowy�system�we�wszystkich�
toaletach�dla�studentów.� 
Zmniejszyliśmy�koszty,�
ponieważ�mniejsze�zużycie�
papieru�oznacza�mniejszą�
powierzchnię�magazynową 
i�rzadsze�zamówienia.”� 
 Ricky Thacker, Manager w szkole Mappleswells 
w Nottingham

“�Dzięki�dozownikom�do�
papieru�Tork�SmartOne�
osiągneliśmy�wyjątkowo�
bezpieczny�i�higieniczny�
system,�jednocześnie�
ograniczyliśmy�zużycie�
uzyskując�oszczędności� 
w�zakresie�serwisu.”�  
 NHS Trust, Anglia 

Dozowanie pojedyńczych odcinków gwarantuje większą higienę i ogranicza 
zużycie. Nasze nowe, ulepszone dozowniki Tork SmartOne® oszczędzają 
miejsce i pasują do innych dozowników z linii Elevation. Wszystkie dozowniki 
posiadają ten sam dwufunkcyjny zamek i można je otwierać oryginalnym 
kluczykiem Tork. Do miejsc o dużym natężeniu ruchu system papieru 
toaletowego Tork SmartOne® jest idealny.

Nowość
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Łatwe przenoszenie
Opakowania Tork Easy Handling™ ułatwiają 
logistykę. Nowe opakowanie można przenosić 
jedną ręką, a dzięki perforacji z boku i na górze 
łatwo można wyjąć rolkę. Co więcej, puste 
opakowanie można wykorzystać jako worek na 
śmieci, co jeszcze bardziej wpłynie na redukcję 
ilości odpadów.
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Nowość

System Tork SmartOne® uprości Waszą pracę, 
jednocześnie zapewniając oszczędność czasu. Każdy 
nawet najmniejszy szczegół może ułatwić życie.
 
Wysokiej jakości system dozowania
Dozowniki Tork SmartOne® są łatwe w użyciu.  
Papier dozuje się łatwo, a podłoga zostaje czysta.

Łatwe uzupełnianie
Dozowniki łatwo się otwierają przy pomocy 
uniwersalnego kluczyka Tork (lub mogą pozostać 
niezamknięte dla szybszego dostępu). Nowy wygląd 
umożliwia jeszcze szybsze uzupełnianie.

Funkcja Tork Easy Handling™

SmartCore upraszcza uzupełnianie dozownika, 
poprzez zastosowanie innowacyjnej, poręcznej  
i łatwej do uzunięcia gilzy.

Gilza SmartCore®

Dekor w kształcie listka
Nasze produkty są wydajne i oszczędne. Dekor 
w kształcie listka na naszych produktach jest 
gwarantem najwyższej jakości Tork.  

1. 2. 3.

Pracuj 
mądrzej, 
nie ciężej

Chcielibyśmy porozmawiać z Tobą o naszym systemie 
papieru toaletowego Tork SmartOne®  
i korzyściach jakie może przynieść Twojej firmie. 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.tork.pl 
lub na umówienie się na spotkanie z nami.

40%*
 

*W porównianiu do tradycyjnego papieru toaletowego Jumbo

Chcesz zmniejszyć zużycie papieru  
w swojej firmie aż o 40%*?  

Dozowniki do papieru toaletowego Tork SmartOne® 
idealnie nadają się do charakteryzujących się dużym 
natężeniem ruchu placówek edukacyjnych, służby zdrowia 
i innych miejsc, gdzie zmniejszenie kosztów musi iść  
w parze z wysokim poziomem higieny. Wybierz 
odpowiedni dozownik Tork SmartOne® dla siebie.

Zmniejszone koszty, zwiększona higiena

Uzyskaliśmy etykietę EU Ecolabel dzięki:
- Zmniejszonej emisji siarki oraz gazów cieplarnianych do powietrza
 - Zmniejszeniu zanieczyszczenia wody, dzięki niższej emisji chloru i odpadów  
  organicznych
- Zmniejszonemu zużyciu energii

472054680008680000 682008682000681008681000

System Tork SmartOne® i  Tork SmartOne® Mini              T8, T9 

Dozowniki

Nr art. Nazwa Linia Kolor Materiał Wys. x Szer. x 
Głęb. (mm)

Szt./
Opak.

Pakowanie System

680000 Tork SmartOne® dozownik do papieru toaletoego w roli Elevation Biały ABS 269 x 269 x 156 1 Karton T8

680008 Tork SmartOne® dozownik do papieru toaletoego w roli Elevation Czarny ABS 269 x 269 x 156 1 Karton T8

472054 Tork SmartOne® dozownik do papieru toaletoego w roli Aluminium Stal nierdzewna 272 x 269 x 169 1 Karton T8

681000 Tork SmartOne® mini dozownik do papieru toaletoego w roli Elevation Biały ABS 219 x 219 x 156 1 Karton T9

681008 Tork SmartOne® mini dozownik do papieru toaletoego w roli Elevation Czarny ABS 219 x 219 x 156 1 Karton T9

682000 Tork SmartOne® Mini podwójny dozownik do papieru toaletowego w roli Elevation Biały ABS 221 x 398 x 156 1 Karton T9

682008 Tork SmartOne® Mini podwójny dozownik do papieru toaletowego w roli Elavation Czarny ABS 221 x 398 x 156 1 Karton T9

472242 472193472242 472193

Wkłady

Nr art. Nazwa Jakość Kolor Cecha Il. 
warstw

Szer. (cm) Ilość 
odcinków

Rolek/
Opak.

Pakowanie System

472242 Tork SmartOne® papier toaletowy w roli Advanced Biały SmartCore     2 13,4 1150 6 Opakowanie foliowe T8

472193 Tork SmartOne® mini papier toaletowy w roli Advanced Biały  SmartCore     2 13,4 620 12 Opakowanie foliowe T9

Nowość



Tork SmartOne® 

Chcesz�zmniejszyć�zużycie�papieru�
toaletowego�w�swojej�firmie�aż�o�
40%?�Skontaktuj�się�z�przedstwicielem�
handlowym�Tork�lub�wejdź�na�www.tork.pl

Dział�obsługi�klienta
Tel.:�/022/�543�76�16-17

SCA Hygiene Sp. z o.o.
ul.�Puławska�435A
02-801�Warszawa
www.tork.pl

*Dane statystyczne z wewnętrznych badań obejmujących 7729 użytkowników  
w Europie. Tradycyjne dozowniki Jumbo (rola 380 m) w porównaniu do podwójnego 
dozownika Tork SmartOne® Mini. Dozownik podwójny Tork SmartOne® Mini jest  
o 37% bardziej wydajny w porównaniu do roli Jumbo (380 m).

Tork SmartOne® oznacza 
obsłużenie  

98 
niż w przypadku tradycyjnej 
roli Jumbo*

więcej  
osób


