
Tork vodotěsný zásobník W6

Tvrdě pracujeme na snižování rizik

Účelové 
produkty  
pro náročné 
prostředí 
s vysokou 
vlhkostí



Tork vodotěsný zásobník W6

Certifikáty a vlastnosti náplní:

*Testováno společností Dalelven (3. strana)

EU Ecolabel : SE/004/001

Tork vodotěsný zásobník
Hlavní vlastnosti
 - Robustní, voděodolné provedení 

Odolnost zásobníku byla testována v laboratoři*

 - Vysokokapacitní náplně 
 - Bezdotykový výdej – uživatelé 
se dotýkají pouze utěrek,  
které si odeberou

 - Snadné čištění otřením  
nebo ostříkáním z hadice

 - Kanálky pro odvod vody a hladké 
hrany odvádějí vodu od náplně

 - Díly z nerezové oceli nekorodují 
 - Transparentní zadní deska umožňuje 
snadnou montáž a čištění

 - Tlačítko pro otevření

Tork náplně do vodotěsného 
zásobníku
Hlavní vlastnosti
 - Dlouhé role
 - Role v modré a bílé barvě, 
certifikované pro styk s potravinami

 - Odolají podmínkám s vysokou 
vlhkostí

Stojíte před těmi nejtěžšími výzvami.
Proto potřebujete zásobníky, na které se můžete 
spolehnout. Nový vodotěsný systém Tork, tvořený 
zásobníkem a náplněmi, je účelově navržen tak, 
aby vám pomohl zmírnit rizika, zvýšit efektivitu 
provozu a zvládnout tlaky v rámci přísného 
a regulovaného prostředí.

Tork vodotěsný zásobník – systém W6
Č. 
výrobku

Název Barva Rozměry 
V × Š × H (cm)

Kapacita 
zásobníku

Balení/
karton

651420 Tork vodotěsný 
zásobník

Tyrkysová/
bílá 45,9 × 31,9 × 26,8 1 1

Minimalizujte rizika
Vodotěsný zásobník Tork byl navržen s důrazem na každý detail a pomůže 
vám splnit normy v oblasti čištění a HACCP. Je zkonstruován tak, aby odolal 
vlhkému prostředí, takže jej není třeba při mytí přemísťovat a náplň je 
bezpečně a hygienicky chráněna. Díky hladkému a odolnému plastovému 
krytu je nenáročný na údržbu a snadno se čistí.

Maximalizujte efektivitu
Omezte náklady, usnadněte si práci a snižte množství odpadu díky 
voděodolnému zásobníku, který chrání náplně během čištění a v prostředí 
s vysokou vlhkostí a navíc vypadá stylově. Vodotěsný zásobník Tork pojme  
na jedno naplnění 250 metrů papírových utěrek v roli, takže jej nemusíte tak 
často doplňovat.

Tyrkysová/bílá
651420

Kontaktujte svého odborníka na řešení Tork  
nebo navštivte stránku www.tork.cz/potravinarskyprumysl

130001 130002

Tork náplně pro vodotěsný zásobník – systém W6
Produkt Název Vrstva Barva Délka role Šířka role Počet rolí 

v kartonu

130001 Tork Basic papírová 
utěrka 1 Bílá 250 m 19,5 cm 6

130002 Tork Basic papírová 
utěrka 1 Modrá 250 m 19,5 cm 6

Tork, 
značka společnosti Essity


