
Ręczniki do rąk Tork® Singlefold, H3

Czy masz problem z wyborem 
najlepszych ręczników  
Singlefold dla gości?

Nowe logo Tork  
i tłoczenie  
w kształcie liścia. 
Taki sam komfort 
wycierania rąk.
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Wkłady Singlefold

Nr art. Nazwa System Jakość Kolor

FIle name: 3429_TORK_QUICK_DRY_V2.ai
Date: 29/11/12

REVISED ARTWORK

Ilość 
warstw

Panele/ 
składanie

Rozmiar
odcinka  

dł. x szer. 
(cm)

Odcinki
/binda

Bind
/TRP

Odcinków 
/TRP

Pakowanie

100278 Tork Singlefold  
ekstra miękki ręcznik

H3 Premium Biały • 2 2 panele, V 23×22,6 200 15 3 000 Karton • • •
290173 Tork Singlefold  

miękki ręcznik
H3 Advanced Biały 2 2 panele, V 23×22,6 250 15 3 750 Karton • • •

290163 Tork Singlefold 
miękki ręcznik

H3 Advanced Biały 2 2 panele, V 23×24,8 250 15 3 750 Karton • • • •
290179 Tork Singlefold  

zielony ręcznik
H3 Advanced Zielony 2 2 panele, V 23×24,8 250 15 3 750 Karton • • • •

290190 Tork Singlefold
łatworozpuszczalny
ręcznik

H3 Advanced Biały 2 2 panele, V 23×23 250 15 3 750 Karton • • • •
290158 Tork Singlefold biały 

ręcznik
H3 Universal Biały 1 2 panele, V 23×23 300 15 4 500 Karton • • •

H3H3

Oryginalne ręczniki 
Tork Singlefold 
właśnie zostały  
ulepszone

Ręczniki do rąk Tork 
Singlefold (w składce ZZ)  
oferują wyjątkowe połączenie 
korzystnej relacji jakości 
do ceny. Jednak nic nie 
jest doskonałe - wszystko 
można ulepszyć.

Dlatego na ręcznikach Tork Singlefold 
znajduje się nowe logo Tork oraz tłoczenie 
w kształcie liścia. Eleganckie i dekoracyjne 
tłoczenie sprawia, że ręczniki wydają  
się jeszcze delikatniejsze w dotyku.
a goście nie tylko mają poczucie wysokiej 
jakości, ale również ją widzą.

 

100278

Szeroki wybór ręczników Tork Singlefold (w składce ZZ) dla wszystkich typów łazienek
Masz do wyboru pięć typów wkładów Singlefold: ręczników łatworozpuszczalnych,  
białych i zielonych, a także nasz najnowszy produkt, ręcznik Soft Singlefold.
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290173

Nowość

Łatwo-
rozpuszczalny

Nowy produkt 
hybrydowy!

Połączenie  
miękkości, chłonności  
i konkurencyjnej ceny



Ręczniki do rąk Tork® Singlefold, H3

Podstawowe właściwości:

Dozowniki

Nr art. Nazwa Linia System Kolor Materiał Wys.×szer.×gł. (mm) Szt./TRP

553000 Tork dozownik do ręczników Singlefold/C-fold (w składce ZZ i składce C) Elevation H3 Biały ABS 439×333×136 1

553008 Tork dozownik do ręczników Singlefold/C-fold (w składce ZZ i składce C) Elevation H3 Czarny ABS 439×333×136 1

553100 Tork mini dozownik do ręczników Singlefold /C-fold (w składce ZZ i składce C) Elevation H3 Biały ABS 291×332×135 1

553108 Tork mini dozownik do ręczników Singlefold/C-fold (w składce ZZ i składce C) Elevation H3 Czarny ABS 291×332×135 1

Dozowniki do ręczników Tork Singlefold (w składce ZZ) 
Dozowniki Tork do ręczników Singlefold są produkowane w dwóch rozmiarach,  
aby mogły zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby w zakresie wyposażenia łazienek. 
Wszystkie dozowniki cechuje duża wytrzymałość, nadają się do stosowania w 
wymagających środowiskach. Dozowniki umożliwiają kontrolę zużycia dzięki 
niezawodnemu dozowaniu po jednym ręczniku. Dozowniki są łatwe w utrzymaniu,  
a bindy można bez trudu uzupełnić, dzięki czemu nie dochodzi do sytuacji braku ręczników.

Posiadamy szeroki wybór ulepszonych ręczników Tork Singlefold, 
na których znajduje się logo Tork oraz tłoczenie w kształcie liścia. 
Dzięki temu ręczniki wydają się jeszcze delikatniejsze w dotyku  
i są bardziej rozpoznawalne jako wysokiej jakości produkt Tork.

553100/ 553108553000/553008

 - Nowe, atrakcyjne logo Tork i dekoracyjne 
tłoczenie w kształcie liścia, co sprawia, 
że ręczniki do rąk Tork Singlefold wydają się 
jeszcze delikatniejsze w dotyku i zapewniają 
jeszcze większy komfort wycierania rąk

 - Dozowanie po jednym ręczniku pozwala  
na kontrolę zużycia i sprzyja właściwej higienie

 - Ułatwienie dla personelu sprzątającego 
w doborze właściwego wkładu z szerokiego 
asortymentu ręczników do rąk Tork Singlefold

 - Taka sama liczba ręczników w kartonie  
jak dotychczas – zmienia się tylko tłoczenie

 - Opakowanie Tork Easy Handling™  
umożliwia łatwy transport, otwieranie i utylizację

Odkryj naszą ofertę 
Tork do łazienek.

Dowiedz się wiecej  
na stronie 

www.tork.pl



Aby uzyskać więcej informacji, 
skontaktuj się z przedstawicielem 
handlowym Tork lub obsługą  
klienta, lub odwiedź stronę  
www.tork.pl 


