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Serwetki Tork dla Twoich gości!

Serwetki na każdy smak

To coś
Za każdym razem, gdy serwowany jest posiłek, bez względu na to, gdzie jesteśmy oraz co jest w menu,  
dla Twoich klientów liczy się nie tylko jakość i smak potraw, ale także atmosfera. W końcu pierwsze wrażenie ma 
tylko jedną szansę i pozostaje przez cały posiłek. Często decydujące w tej kwestii są po prostu szczegóły.  
I jak smak potrawy poprzez dodanie szczypty przypraw staje się niepowtarzalny, tak właściwie dobrane serwetki 
nadają nakryciu stołu to coś, co sprawia, że spożywany posiłek jest nie tylko przyjemny, ale zapadający  
w pamięć.

Apetyt na więcej
Oczekiwania każdego klienta mogą być zupełnie inne. Jednak, bez względu na to, czy organizujesz 
przyjęcie, elegancki obiad czy szybki lunch, Tork oferuje serwetki, które są idealne na każdą okazje i perfek-
cyjnie dopasowują się do nastroju wnętrza. Dzięki temu zawsze znajdziesz rozwiązanie, które sprosta 
Twoim oczekiwaniom. Bogata oferta serwetek Tork obejmuje od najwyższej jakości luksusowych serwetek 
przypominających w dotyku materiał do wydajnych serwetek dyspenserowych. To daje Ci wiele możliwości 
wyboru – eleganckie lub ekonomiczne, jednokolorowe lub dekorowane. Różnorodne serwetki mogą doskonale 
komponować się ze sobą i perfekcyjnie uzupełniać wystrój wnętrza.

Rozwiązanie na każdą okazję
Gama serwetek Tork jest niezwykle 
bogata i obejmuje:
•  serwetki gładkie

- Tork Premium Textile Feel 
- Tork Premium Extra Soft 
- Tork Advanced Napkins 
- Tork Universal Napkins

• serwetki dyspenserowe
• serwetki dekorowane
• serwetki z nadrukiem

Pozwól się 
zainspirować  
na kolejnych 
stronach 
imponującym 
asortymentem 
serwetek Tork!
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Tork Serwetki gładkie
Uczta dla oka
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Tork oferuje:

Jakość i elegancja na każdym stole

Jesteś dumny z doskonałej kuchni, profesjonalnej obsługi i wyjątkowej 
atmosfery Twojej restauracji? Dlaczego by dodatkowo nie podkreślić 
standardu Twojego obiektu i dbałości  o Twoich klientów jakością 
serwetek Tork Premium Textile Feel? Sprawiają one, że luksus staje  
się namacalny i pozostawiają wrażenie absolutnie najwyższej jakości.  
Dzięki miękkiemu materiałowi są niepokonanym faworytem 
ekskluzywnego nakrycia stołu. 

Serwetki Tork Premium zostały stworzone na specjalne okazje,  
gdy wyszukany smak idzie w parze z unikalną atmosferą i gdzie 
eleganckie nakrycie stołu jest równie ważne jak menu. Serwetki Tork 
Premium pomagają stworzyć klimat, który nawet najbardziej  
wymagający klienci zauważą i docenią.

Najważniejsze zalety:
•   Najwyższa jakość na niezapomniane okazje
•   Delikatny, miękki materiał
•   Dotyk luksusu

Tork poleca:

Tork Premium Napkins Textile Feel
•   Najwyższa jakość w ofercie serwetek
•   Podkreślenie najwyższego standardu 

Twojego obiektu
•   Przypominające w dotyku delikatny 

materiał
•   Bardzo chłonne
•   Świetnie nadają się do składania
•   Idealne dla eleganckich restauracji 

i hoteli
•   1-warstwowe
•   Rozmiar �0×�0 cm
•   Składane w 1/�
•   Dostępne w � kolorach, a także 

w wersji dekorowanej i w opcji 
z nadrukiem*

• �W�opcji�z�nadrukiem: kolor biały, 
możliwość nadrukowania do 5 kolorów

* Więcej szczegółów na stronach 1�–18

biały kość słoniowa bordowy granatowy
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Tork oferuje:

Poczuj różnicę

Z serwetkami Tork Premium Extra Soft zauważysz różnicę. Przyjemne dla 
oka oraz szczególnie miękkie i delikatne w dotyku, co możesz zobaczyć 
i poczuć. Zawsze zaspokoją najwyższe oczekiwania klientów. Po prostu 
wyglądają tak dobrze, jakie są w dotyku! 

Zastosowana w procesie produkcji technika pin-to-pin i laminowana 
struktura nadają serwetce mięsistość oraz gwarantują wrażenie 
dodatkowej miękkości. Dzięki temu serwetka składa się precyzyjnie, by 
sprostać Twojemu zmysłowi artystycznemu. Atrakcyjne kolory emanują 
elegancją oraz podkreślają wizerunek i klasę. To wszystko podnosi 
wartość dla Ciebie i Twoich klientów. Serwetki Tork Premium Extra 
Soft łączą w sobie jakość, styl i finezję, aby współgrać z najnowszymi 
trendami w wysokiej klasy restauracjach i hotelach czy modnych barach 
i kawiarniach.

Najważniejsze zalety:
•   Stylowe wzornictwo
•   Najlepsza podatność na składanie
•   Większy komfort

Tork poleca:

Tork Premium Napkins Extra Soft
•   Niezwykła miękkość i mięsistość
•   Dodają stylu i zapewniają wysoką 

jakość
•   Niezwykła podatność na składanie
•   Pasują do każdego miejsca,  

od wysokiej klasy hoteli i restauracji,  
po popularne bary i kawiarnie

•   �-warstwowe, laminowana struktura
•   Rozmiar �0×�0 cm
•   Składane w 1/�
•   Dostępne w � kolorach oraz w opcji  

z nadrukiem*
•  W�opcji�z�nadrukiem: 3 kolory 

serwetek, możliwość nadrukowania  
do � kolorów

* Więcej szczegółów na stronach 1�–18

biały żółty zielonyczerwony granatowy
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Tork oferuje:

Wyrazisty akcent

Pokazanie stylu nigdy nie było prostsze. Szeroka paleta kolorów 
umożliwia optymalne dopasowanie serwetek Tork Advanced do nakrycia 
stołu. Możesz więc łatwo stworzyć niepowtarzalny klimat. Zdecyduj, jaki 
kolor najlepiej pasuje do nastroju, który chcesz stworzyć. Cokolwiek 
wybierzesz, serwetki Tork nie zawiodą w sprawianiu odpowiedniego 
wrażenia. 

Serwetki Tork Advanced dają trwały efekt, pozostawiając u Twoich 
klientów miłe wspomnienia. Idealne dla hoteli, restauracji, pubów, kawiarni 
i innych miejsc, dla których ważną rolę odgrywa stworzenie właściwego 
wizerunku, oraz które chcą podkreślić swój niepowtarzalny styl.

Najważniejsze zalety:
•   Znakomita jakość
•   Duży wybór żywych kolorów
•   Stylowe rozwiązanie

Tork poleca:

Tork Advanced Napkins
•  Zapewniają miłą atmosferę dzięki 

nastrojowemu nakryciu stołu
•  Uwydatniają indywidualny styl 

Twojego obiektu
•  Miękkie i chłonne
•  Dobra podatność na składanie
•  Doskonałe dla stylowych restauracji, 

barów i kawiarni
•  �- i �-warstwowe
•  Rozmiar ��x�� cm, ��×�� cm  

i �0x�0 cm
•  Składanie w 1/� lub 1/8
•  Dostępne w 9 kolorach, a także 

w wersji z dekorem i w opcji 
z nadrukiem*

•  W�opcji�z�nadrukiem: pełna gama 
kolorów, możliwość nadrukowania 
do 5 kolorów (biała) lub do 3 kolorów 
(kolorowe) 

* Więcej szczegółów na stronach 1�–18

biały kość słoniowa łososiowy żółtyciemnoróżowy czerwony bordowy granatowyzielony
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Tork oferuje:

Uniwersalne w użyciu

Bardzo często to małe rzeczy pozostawiają w pamięci klientów 
pozytywne skojarzenia. W restauracjach i barach szybkiej obsługi, 
stołówkach, a także w lokalach, które oferują dania na wynos, klienci 
oczekują funkcjonalnego i estetycznego rozwiązania. Sprawdź, jak 
łatwo możesz spełnić wymagania klientów i zostać zapamiętanym dzięki 
serwetkom Tork.

Serwetki Tork Universal łączą w sobie dużą funkcjonalność i przekonującą 
opłacalność. Jednowarstwowe serwetki są przyjemne w użyciu, miękkie 
i chłonne. Śnieżnobiały kolor serwetki jest dodatkowym atutem. Ponadto, 
w środowisku gastronomicznym niezwykle ważną kwestią jest higiena,  
a serwetki Tork zapewniają optymalny jej poziom. Są idealne do miejsc  
o dużym zużyciu, gdzie istotny jest wizerunek. Nic więc dziwnego,  
że są w użyciu wszędzie, każdego dnia.

Najważniejsze zalety:
• Ekonomiczne
• Funkcjonalne
• Estetyczne

Tork poleca:

Tork Universal Napkins
•  Praktyczne i ekonomiczne
• W kolorze olśniewającej bieli
•  Chłonne
•  Szczególnie popularne w cukierniach, 

stołówkach, restauracjach i barach 
szybkiej obsługi

•  1-warstwowe
•  Rozmiar 1�×1� cm i ��×�� cm
•  Składane w 1/� lub 1/8
•  Dostępne także w opcji z nadrukiem*
•  W�opcji�z�nadrukiem: możliwość 

nadrukowania do 5 kolorów

* Więcej szczegółów na stronach 1�–18

biały
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Tork Serwetki dyspenserowe
Ekonomia w praktyce
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Tork oferuje:

Zawsze pod ręką

Wszędzie, gdzie trzeba działać szybko, poszukiwane są praktyczne 
rozwiązania. W restauracjach szybkiej obsługi, barach fast-food, 
cukierniach czy lodziarniach ważne jest, aby serwetka za każdym razem 
była pod ręką. Dlatego w takich miejscach najlepiej sprawdzają się 
systemy dyspenserowe. 

Już wygląd dyspenserów na serwetki Tork zwraca uwagę. Dzięki 
nowoczesnemu aluminiowemu wzornictwu są one gustownym 
i subtelnym elementem wystroju każdego wnętrza. Jednocześnie 
dyspensery przekonują swoją funkcjonalnością – materiał jest trwały, 
a gładka powierzchnia ułatwia utrzymanie w czystości. Dyspensery 
dostępne są w kilku rozmiarach i są łatwe w uzupełnianiu. 

Dyspenser umieszczony na ladzie lub stoliku sprawia, że Twoi klienci 
zawsze będą mieli czystą serwetkę pod ręką. A Ty możesz odetchnąć 
mając pewność, że zużycie serwetek jest pod kontrolą. Dyspensery 
pozwalają na dozowane jednej serwetki za każdym razem, co jest 
szczególnie ekonomiczne i higieniczne.

Najważniejsze zalety:
• Duża wydajność
• Różnorodna oferta dla indywidualnych potrzeb
• Higieniczne dozowniki o atrakcyjnym wzornictwie

Tork poleca:

Dyspensery
•  Atrakcyjne, kompaktowe wzornictwo, 

łatwe uzupełnianie wkładu, 
niezawodne w działaniu

•  � rozmiary dozowników dla różnych 
potrzeb

•  Dostępne w systemach: N1 i N�  

Serwetki
•  Optymalny stosunek ceny do jakości
•  Higieniczne i ekonomiczne
•  W kolorze olśniewającej bieli
•  Świetnie sprawdzają się w barach 

typu fast-food i samoobsługowych
•  1-warstwowe (jakość Universal)
•  Rozmiar: ��×��cm, �0×��cm 

(system N1) i ��×�0cm (system N�)
•  Dostępne także w opcji z nadrukiem*
•  W�opcji�z�nadrukiem: możliwość 

nadrukowania do 2 kolorów

* Więcej szczegółów na stronach 1�–18
N1 N2
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Tork oferuje:

Jedna serwetka. Za każdym razem.

Zbyt duże zużycie serwetek może naprawdę odbić się na zysku Twojej 
restauracji. Gdy klienci chwytają garść serwetek, obsługa lokalu musi 
nieustannie uzupełniać dozowniki, a Ty musisz sprostać zapotrzebowaniu 
klientów. Abyś wyjść Ci na przeciw stworzyliśmy innowacyjny system 
serwetek dyspenserowych Tork Interfold (składanych na zakładkę). Mniej 
dozowanych serwetek… mniej odpadów… rzadsze uzupełnianie! 

System Tork Interfold dramatycznie redukuje zużycie serwetek. 
Konstrukcja dozownika pozwala na dozowanie jednej serwetki za każdym 
razem, co sprawia, że system znacznie obniża zużycie serwetek.  
Co więcej, możemy zapewnić, że zużycie serwetek spadnie o co najmniej 
��% w porównaniu z tradycyjnymi serwetkami. Ponadto system jest 
szczególnie higieniczny, praktyczny i uniwersalny. Gwarantowane! 

Ale to nie koniec. Gdy ważne jest dla Ciebie także promowanie Twojego 
obiektu, dyspensery w systemie Tork Interfold oferują Ci doskonałe, jedyne 
w swoim rodzaju możliwości reklamowe. Dyspensery posiadają wolną 
powierzchnię, którą możesz zapełnić stworzoną indywidualnie reklamą. 
Bez dodatkowych kosztów!

Najważniejsze zalety:
• Ekonomiczne dozowanie
• Zwiększona higiena
• Unikalny sposób promocji

Tork poleca:

Dyspensery
•  Nowoczesne, ekonomiczne 

rozwiązanie, duża pojemność, 
oszczędność miejsca oraz unikalna 
opcja reklamowa

•  � rozmiarów dozowników dla różnych 
potrzeb*

•  Dostępne w systemie N�

Serwetki
•  Ekonomiczne i wydajne
•  Niezwykle higieniczne
•  Doskonałe dla kawiarni, cukierni, 

piekarni, lodziarni, barów typu  
fast-food czy stołówek

•  1-warstwowe (jakość Universal) 
i �-warstwowe (jakość Premium Extra 
Soft)

•  Rozmiar: ��×�1,� cm i 1�,�×�1,� cm 
(system N�)

* Pełna oferta dostępna od �009 r

N4
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Tork Serwetki dekorowane
Dobrana para
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Tork oferuje:

Bogactwo możliwości

Sztuka robienia dobrego wrażenia jest jak swatanie… Chodzi  
o połączenie odpowiedniego oświetlenia, nakrycia stołu i potraw, 
aby stworzyć ten magiczny moment. Wykorzystaliśmy ten sposób 
myślenia tworząc asortyment serwetek dekorowanych Tork. Jednak 
w przeciwieństwie do ślepych randek, nasze serwetki tworzą idealnie 
dobraną parę w każdej sytuacji. 

Linia serwetek dekorowanych Tork obejmuje paletę różnych kolorów, 
materiałów, rozmiarów i poziomów jakości. Bogactwo oferty Tork pozwala 
swobodnie łączyć różne style i wzory, aby podwyższyć doznania każdego 
posiłku, czy jest to szybka przekąska, czy wykwintna kolacja. Nie bój się 
zmieniać nastrój i przechodzić od nowoczesnego stylu jednego dnia, do 
ponadczasowej elegancji kolejnego. Z serwetkami Tork łatwo jest dodać 
odrobinę finezji i sprawić, że każdy posiłek będzie magiczny. 

Najważniejsze zalety:
•   Wysoka jakość serwetek
• Szeroka paleta dekorów
• Niepowtarzalna atmosfera

Tork poleca:

Tork serwetki dekorowane
•  Zapewniają niezwykłą atmosferę 

dzięki nastrojowemu nakryciu stołu
•  Wysokiej jakości dekory, od 

nowoczesnych po tradycyjne,  
by zaspokoić Twoje indywidualne 
wymagania

•  Miękkie i chłonne
•  Doskonałe dla różnorodnych 

obiektów, od eleganckich restauracji 
po nowoczesne kawiarnie i bary

•  Jakość Premium lub Advanced
•  1-, �- i �-warstwowe
•  Rozmiar ��×�� cm i �0×�0 cm
•  Składane w 1/�

Elegance 
Sand

Happy 
Stripes 

Terracotte 

Happy 
Stripes 
Ice Blue

Vanila Cafe

Serwetka 
dekorowana  

o zapachu wanilii

Elegance 
Bordoeaux

Elegance 
White

Vienna White 
Bordeaux

Elegance 
Sand

NOWOŚĆ
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Idealna para

Poniżej krótka historia o swataniu i sztuce robienia 
dobrego wrażenia.

Pierwsza randka Po pracy w środę

Na kawie

Sobotni lunch
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Tork Serwetki z nadrukiem
Niezapomniane chwile
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Tork oferuje:

Niepowtarzalne w każdym calu

Restauratorzy, którzy odnieśli sukces są zgodni – wizerunek jest równie 
ważny dla satysfakcji klienta, jak smak i jakość potraw. Serwetki  
z nadrukiem mówią gościom restauracji, że wysiłek i troska wyrażają się 
w każdym detalu, czy jest to danie główne, deser czy serwetka z logo 
restauracji ułożona na stole obok nakrycia. 

Tork oferuje Ci doświadczenie, pomysłowość i imponującą gamę 
serwetek, które pomogą skutecznie przekazać Twoje unikalne przesłanie 
i zrobić wrażenie na klientach!  Aby być najlepszym, Twój wizerunek musi 
być najlepszy. Dlatego wybierz najlepsze produkty. Wybierz Tork!

Najważniejsze zalety:
• Efektywna reklama dla Twojej firmy
• Doskonała jakość nadruku
• Duży wybór asortymentu

Tork poleca:

Tork serwetki z nadrukiem
•  Nieskończona ilość kombinacji 

kolorów
•  Wysoka jakość nadruku
•  Efektywny i ekonomiczny sposób 

promowania Twojej firmy lub marki
•  Idealne do każdego miejsca, gdzie 

podawane są posiłki, m.in. hotele, 
restauracje, bary czy linie lotnicze

•  1-, �- i �-warstwowe
•  Rozmiar ��×�� cm, ��×�0 cm,  

�0×�� cm, ��×�� cm, ��×�� cm  
i �0×�0 cm

•  Składanie w 1/� i 1/8
•  10 kolorów serwetek bazowych
•  Możliwość nadrukowania  

do � kolorów
•  Wybór spośród �0 podstawowych 

kolorów Pantone U



1�1�

Bądź indywidualistą!

Oczywistym wyborem restauratorów skoncentro-
wanych na wzmacnianiu satysfakcji klienta jest 
wybór optymalnych rozwiązań. Dobrej jakości 
serwetki są doskonałym sposobem na zwiększenie 
zadowolenia klientów. Dodając do jakości serwetki 
Twój indywidualny wkład w postaci nadrukowanego 
logo, otrzymujemy kompletne rozwiązanie. Serwetki 
z indywidualnym nadrukiem stają się celnym 
i skutecznym środkiem promowania Twojej marki, 
produktu czy działalności np. restauracji, hotelu czy 
pubu. 

Odpowiedni nadruk podkreśla styl Twojej restauracji 
i przekazuje w czarujący sposób Twoje przesłanie 
reklamowe. Nie sposób nie zauważyć przesłania, 
gdy znajduje się tuż przed naszym nosem! Wiemy, 
że to działa: 90% wszystkich gości zwraca baczną 
uwagę na serwetki z nadrukiem i czyta uważnie 
hasła reklamowe, 1/� zapamiętuje zawarte na nich 
przesłanie, wielu z nich zabiera je nawet do domu jako 
pamiątkę. 

Z serwetkami z nadrukiem reklamowym prezentujesz 
swoją firmę. Indywidualny nadruk zamienia prostą 
serwetkę w wizytówkę Twojej firmy. Pomoże Ci zostać 
zapamiętanym i zarekomendowanym innym. 

Serwetki są bardzo efektywnym i docenianym 
sposobem promowania wizerunku firmy.  
Po prostu, drukując swoje logo, dane adresowe 
lub hasło na serwetce, otrzymujesz  ekonomiczny 
środek reklamowy. Jest to również rozwiązanie 
niezwykle uniwersalne. Serwetki z logo sprawdzą 
się w przypadku reklamy nowego produktu czy 
akcji promocyjnej. Mogą być świetnym dodatkiem 
do produktu dla Twoich klientów. To także idealny 
sposób, by zakomunikować unikalny wizerunek 
Twojej firmy, czy też podkreślić sezonowe wydarzenie. 
Z serwetkami z logo możesz promować specjalność 
zakładu, opowiedzieć historię Twojego biznesu, 
zwiększyć rozpoznawalność marki, zareklamować 
usługi cateringowe lub przekazać kupon rabatowy.
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Daj się zareklamować!

SCA jest doświadczonym i profesjonalnym dostawcą serwetek reklamowych gwarantującym najlepsze produkty 
od wielu lat. Wysoka jakość naszych serwetek oraz nadruku sprawia, że nasze serwetki możesz spotkać 
naprawdę wszędzie.

Tork oferuje Ci możliwość stworzenia własnego, indywidualnego hasła reklamowego. Aby stworzyć Twój 
indywidualny nadruk wystarczy, że dostarczysz nam logo, wizytówkę, czy folder. Resztą zajmiemy się my, 
włączając przygotowanie projektu, nadruk i dostawę.

ul. Dunikowskiego 10/�

�1-81� Kraków

tel.: +�8 1� ��0 89 19

Oryginalne logo, wizytówka lub wzór Szkic logo
Skanowanie i łączenie ilustracji
i tekstu w całość

Naświetlanie kliszy Nadruk na serwetce
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1. Do nadruku Twojego indywidualnego logo, wybierz 
kolor, który najlepiej odzwierciedla wizerunek Twojej 
marki. Masz możliwość nadrukowania od 1 do � 
kolorów (w zależności od rodzaju serwetki) i wybór 
spośród �0 standardowych, przyjaznych środowisku 
naturalnemu, kolorów nadruku Pantone U.

�. Wykorzystując te informacje oraz Twoje logo, nasi 
profesjonalni graficy stworzą dla Ciebie indywidualny 
projekt serwetki. 

�. Kiedy otrzymasz gotowy projekt, sprawdź czy 
odpowiada on Twoim oczekiwaniom i zaakceptuj go. 

�. Następnie, dzięki naszej unikalnej technologii, 
stworzymy wysokiej jakości nadruk na serwetce. 
Potem pozostaje tylko dostawa zamówionych 
serwetek z Twoim indywidualnym logo i promowanie 
Twojego wizerunku.

Uwagi dodatkowe:
•   Kolory nadruku zgodne ze skalą kolorów Pantone U. 
•   Możliwe są różnice kolorystyczne kolorów Pantone U 

wynikające z ograniczeń druku fleksograficznego oraz 
materiału bazowego. 

•   Możliwe są przesunięcia kolorów o +/- 1 mm,  
jak i odchylenia w położeniu logo o +/- 8 mm. 

•  Odcienie materiału bazowego nie są wiążące.

Serwetki Tork w opcji z nadrukiem dostępne  
są w różnych jakościach, rozmiarach i kolorach. 
Szeroka oferta serwetek sprawia, że każdy klient 
znajdzie produkt, którzy spełni jego oczekiwania. 
Z bogatej oferty serwetek wybierz więc Twoje 
rozwiązanie.

Jak zamówić serwetki z nadrukiem? 

biały kość słoniowa łososiowy ciemnoróżowy terakota

żółty czerwony bordowy zielony granatowy

Kolory serwetek bazowych

159 U

192 U

641 U

329 U

701 U

146 U

498 U

324 U

108 U

162 U

194 U

264 U

334 U

377 U

469 U

Cool 
Grey7 U

301 U

Process 
Yellow U

165 U

Rubine 
Red U

266 U

Green U

361 U

427 U

871 U 
(Gold)

Purple U

115 U

182 U

241 U

282 U

582 U

368 U

418 U

127 U

Process 
Black U

134 U

485 U

257 U

291 U

347 U

606 U

167 U

326 U

137 U 151 U

Warm 
Red U

Reflex 
Blue U

293 U

349 U

124 U

173 U

200 U

Orange 
021 U

177 U

Process 
Blue U

294 U

364 U

117 U

174 U

280 U

Standardowe kolory nadruku

Aby logo było widoczne po złożeniu serwetki, rekomendujemy umieszczenie go na wskazanej poniżej ćwiartce:
Składane w 1/� – pierwsza i druga ćwiartka będą widoczne  Składane w 1/8 – druga ćwiartka będzie widoczna po złożeniu  
po złożeniu serwetki.      serwetki.

2 2

1 1
1 2

2

2



15x15 cm, 1 warstwa

Biały 10036

33x33 cm, 1 warstwa

Biały 10300

Biały 1/8 10477

24x24 cm, 2 warstwy

Biały 15152

33x33 cm, 2 warstwy

Biały 15305

Biały 1/8 15306

Kość słoniowa 18503

Łososiowy 18463

Ciemnoróżowy 18464

Żółty 18458

Czerwony 18457

Bordowy 18473

Zielony 18461

Granatowy 18462

Textile Feel (40x40 cm)

Biały 15020

Kość słoniowa 18335

Bordowy 18333

Granatowy 18334

Elegance White 13256

Elegance Sand 13606

Vienna White Bordeaux 13175

Odkryj kolekcję serwetek Tork 
Tork Premium Napkins Tork Advanced Napkins 

biały granatowykość słoniowa bordowy

Elegance White Elegance Sand Vienna White 
Bordeaux

Vanila Cafe

zielony granatowy

bordowyżółty terakota* czerwony

Elegance Sand Elegance 
Bordeaux

Happy Stripes 
Terracotte 

Happy Stripes 
Ice Blue

biały kość słoniowa łososiowy ciemnoróżowy

33x33 cm, 3 warstwy

Biały 15129

Żółty 18343

Czerwony 18342

Bordowy 18351

Zielony 18344

Granatowy 18346

Happy Stripes Terracotta 13618

Happy Stripes Ice Blue 13619

Vanila Cafe 13650

40x40 cm, 3 warstwy

Terakota*

Elegance Sand 19277

Elegance Bordeaux 19297

Tork Universal Napkins 

biały

Extra Soft (40x40 cm)

Biały 15041

Kość słoniowa*

Żółty 18136

Terakota*

Czerwony 18139

Zielony 18135

Granatowy 18134

biały

granatowy

kość słoniowa* terakota*

czerwony

żółty

zielony

19

*Tylko w opcji z nadrukiem.

NOWOŚĆ



*Pełna oferta dostępna od 2009 r.

Dozowniki Tork

Aluminiowy/Plastikowy, 
na ladę, wymiary: 
35,6x18,9x10,7 cm, 
pojemność: 300 serwetek

271600

Serwetki Tork Universal

Biały 32x33 cm 10905

Biały 30x33 cm 10910

Dozowniki Tork

Aluminiowy/Plastikowy, 
na ladę, wymiary: 
31,1x10,5x13,4 cm, 
pojemność: 275 serwetek        

271700

Aluminiowy/Plastikowy, 
na stolik, wymiary: 
14,7x10,1x13,1 cm, 
pojemność: 90 serwetek        

271800

Serwetki Tork Universal

Biały 25x30 cm 10903

Dozowniki Tork

Plastikowy,  
na ladę/na ścianę,  
wymiary: 57,5x20x34 cm, 
pojemność: 900 serwetek

272200

Aluminiowy/Plastikowy,  
na ladę, wymiary:  
13,3x19x33,7 cm, 
pojemność: 400 serwetek 272100

Plastikowy, na ladę, 
wymiary: 14,5x19,9,29,3 cm, 
pojemność: 400 serwetek

272500

Plastikowy, na stolik, 
wymiary: 15,8x14,7x19,8 cm, 
pojemność: 200 serwetek

272600

Metalowy/Plastikowy, 
wpuszczany w blat, 
wymiary: 49,8x17,8x14 cm, 
pojemność: 800 serwetek

272700

Serwetki Tork Premium 
Extra Soft

Biały 33x21,6 cm 15940
 

Biały 16,5x21,6 cm 15950
 

Serwetki Tork Universal 

Biały 33x21,6 cm 10940
 

Odkryj kolekcję serwetek Tork 

System N1 System N�

System N�*

�0

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



18� U

��1 U

��� U

��9 U

�00 U

1�9 U 1�� U 1�� U �8� U Warm 
Red U

1�� U 19� U 19� U Rubine 
Red U

��1 U

��� U Reflex 
Blue U

Process 
Blue U

��� U ��� U �8� U �91 U �9� U �9� U ��9 U

��� U Green U �8� U ��9 U ��� U �01 U ��� U ��1 U ��8 U �0� U

1�� U 11� U 1�� U ��� U �18 U 1�� U 1�� U 1�� U �98 U Cool  
Gray� U

8��U 
Silver

8�1 U 
(Gold)

1�� U ��� U �80 U ��� U �01 U Purple U Process 
Black U

108 U Process 
Yellow U

11� U 1�� U 1�� U 1�1 U Orange
0�1 U

Biała

Możliwe kombinacje kolorów

1�9 U 1�� U �8� U Warm 
Red U

19� U 19� U

Process 
Blue U

��1 U ��� U �8� U �9� U �9� U ��9 U

Kość słoniowa 155 U

Rubine 
Red U

��1 U ��� U Reflex 
Blue U

��� U ��1 U 1�� U 1�� U ��9 U �18 U 1�� U��� U Green U ��9 U ��� U

�80 U �01 U Purple U Process  
Black U

1�� U 1�� U �98 U �00 U

Orange
0�1 U

White 8��U 
Silver

�9� U ��9 U �18 U ��9 U

1�� U ��9 U �18 U 1�� U �98 U 8�1 U 
(Gold)

�80 U

1�� U 19� U Rubine 
Red U

��1 U Process 
Blue U

�8� U �9� U

Łososiowa 1555 U

Process  
Black U

White 8��U 
Silver

Reflex  
Blue U

8�1 U  
(Gold)

�8� UProcess 
Black U

Ciemnoróżowa 701 U
White 8��U 

Silver

��9 U ��9 U ��� U ��9 U �98 U Process 
Black U

�8� U Warm 
Red U

19� U 19� U Rubine 
Red U

��1 U �8� U

Żółta 108 U

White 8��U 
Silver

8�1 U  
(Gold)

Process 
Black U

Terakota 166 U
White 8��U 

Silver
�8� U

�8� U 8�1 U  
(Gold)

Process  
Black U

Czerwona 185 U
White 8��U 

Silver

�8� U 8�1 U  
(Gold)

Process  
Black U

Bordowa 193 U
White 8��U 

Silver

�8� U 8�1 U  
(Gold)

Zielona 349 U
Process  
Black U

White 8��U 
Silver

Granatowa 281 U
8�1 U  
(Gold)

Process  
Black U

White 8��U 
Silver

�1

Wybór spośród �0 standardowych kolorów nadruku Pantone U oraz 10 odcieni serwetek bazowych 
gwarantuje różnorodność oraz nieskończoną ilość kombinacji. Sprawdź możliwe kombinacje kolorów 
odpowiadające Twojemu logo.



SCA Tissue Europe jest częścią ogólnoświatowej Grupy SCA 
i zatrudnia około ��00 pracowników. Obrót firmy osiągnął 
w �00� roku �,� miliarda euro, a jej najbardziej znanymi markami 
są: Tork, Zewa, Velvet, Edet, Libresse, Libero, Tena, jak również 
szereg marek detalicznych.
Tork to wiodąca na świecie marka artykułów higienicznych oraz 
związanych z nimi programów dla biur, zakładów przemysłowych, 
ośrodków służby zdrowia, hoteli, restauracji, cateringu i innych 
tego typu miejsc pracy.
Do asortymentu produktów Tork należą: papiery toaletowe, 
ręczniki papierowe, serwetki, czyściwa używane w przemyśle, 
a także różnorodne higieniczne systemy dozujące.

www.scatissueeurope.com

Dystrybutor

SCA HYGIENE PRODUCTS SP. Z O.O. 
ul. Puławska ���a, 0�-801 Warszawa 
tel.: /0��/ ��� �� 00, fax: /0��/ ��� �� 01 

www.tork.pl

Dział Obsługi Klienta 
tel.: /0��/ ��� �� 1�-1�, fax: 0 800 1�9 111 (połączenie bezpłatne)


