
Toiletpapirløsninger hvor komfort, funktion, holdbarhed og kapacitet forenes i et 
bredt udvalg af papirkvaliteter.

TOILETPAPIR

Hygiejneløsninger til dametoiletter forener høje hygiejnestandarder med diskretion, 
komfort og brugervenlighed.

HYGIEJNEPRODUKTER TIL DAMETOILETTER

Tork dispenser, T2
En traditionel toiletpapirholder til toilet-
ter i kontor- og kontorlignende miljøer.

 Kompakt og hygiejnisk design
 Stor fleksibilitet – giver den ønskede
 mængde papir
 Let at se, hvornår det er tid til
 genopfyldning

Tork dispenser, T2, 
aluminium
En traditionel toiletpapirholder til toilet-
ter i kontor- og kontorlignende miljøer.

 Kompakt og hygiejnisk design
 Stor fleksibilitet – giver den ønskede
 mængde papir
 Let at se, hvornår det er tid til
 genopfyldning

Læs mere om papirprodukterne på
side 10-11.

Tork dispenser, T1
En rummelig, traditionel toilet-
papirholder til toiletter med mange 
brugere. 

 Robust og funktionel 
 Nem at vedligeholde 
 Stor papirkapacitet

Tork dispenser, T3, Bulk
En solid toiletpapirholder til ark.
Velegnet til toiletter med mange 
brugere.

 Nem at betjene 
 Kan genopfyldes når som helst 
 Er papirbesparende

Tork dispenser, T3, Bulk
aluminium
Dispenser i slankt og smukt design, til 
toilettet med mange brugere.

 Et ark ad gangen 
 Kan genopfyldes når som helst 
 Er papirbesparende

Tork dispenser, T4, Twin
En solid og traditionel holder til to 
ruller toiletpapir. Velegnet til toiletter 
med forholdsvis få brugere.

AFFALDSBEHOLDERE

Praktiske affaldsbeholdere er af afgørende betydning for et rent og indbydende miljø. 
Flot design, brugervenlighed og funktionalitet er alle vigtige faktorer for den optimale 
affaldsløsning.

Tork Bin 20 L., B2
En lille og praktisk affaldsbeholder
til papir. 

Tork Bin 20 L., B2
Vægmonteret trådkurv af coated metal. 
Ideel, når pladsen er begrænset.

 Pladsbesparende
 Let at tømme
 Kan placeres de fleste steder

Tork Bin 40 L., B1
Flot affaldsspand i aluminium  velegnet 
til toiletter med rigtig mange brugere. 

 Smukt design     
 Pladsbesparende
 Mulighed for vægmontering
 – det letter rengøringen
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Tork Bin 50 L., B1
En stor, robust affaldsbeholder af metal. 
Velegnet til toiletter med rigtig mange 
brugere. 

 Forbedrer hygiejnen på toilettet   
 Pladsbesparende
 Mulighed for vægmontering
 – det letter rengøringen

Tork Bin 50 L., B1
Praktisk littainer med åbning i toppen.

 Stor kapacitet
 Let at tømme

Feminin Hygiejne
En løsning til dametoiletter med en ser-
vice, som sikrer regelmæssig fjernelse 
af alt hygiejneaffald på en måde, der 
er fuldstændig sikker for brugeren og 
miljøet. 

 Sikker og let at bruge
 Indbygget beholder med non-touch  
 betjening minimerer håndkontakt   
 Attraktivt, moderne design
 Avanceret sanitetsmiddel, som
 beskytter mod skadelige bakterier 
 og virus
 Regelmæssig udskiftning foretaget
 af kvalificerede medarbejdere


