2

תוכן עניינים

10

12

מתקנים למגבות נייר
מגבות נייר בגליל

מתקנים למגבות נייר צץ-רץ

16

18

@

14

SmartOne
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מתקנים לנייר טואלט
ניירות טואלט

מתקני תחליבי ידיים,
רחצה וג׳ל אלכוהול

תחליבי ידיים ,רחצה
וג׳ל אלכוהול

19

21

22

מתקני סבון קצף

מתקנים למפיות

Combi
מוצרים משלימים
3

 TORKהוא מותג ההיגיינה

מספר 1

בעולם

6

מיליון
מתקני  TORKנוספים
מותקנים ברחבי העולם
בכל שנה

93%

מהלקוחות שהתנסו
במוצרי  TORKרוכשים
אותם באופן קבוע

 TORKהוא המותג
הנבחר ע”י הצרכנים
בלמעלה מ-

110

4

מדינות

למותג  TORKמחזור
מכירות של  2מיליארד €
ובסיס איתן להמשך צמיחה

350

פטנטים

רשומים ובקשות
לרישום ב 10-השנים
החולפות

+100

אנשי מקצוע עוסקים
בפיתוח מוצרי TORK
ברחבי העולם

מתוך שאיפה לחדשנות
מתמדת ,אנו משקיעים
במחקר ובפיתוח עולמיים
מדי שנה אנו משוחחים עם

13,500

לקוחות כחלק מ55-
מחקרי חדשנות שונים

5

חיסכון

מגבת אחת מספיקה!

איכות

מגבות רכות ונעימות
למגע ,באיכות גבוהה
במיוחד
 100%תאית טהורה

ספיגה

טכנולוגיית  TADמבטיחה
כושר ספיגה גבוה
פי  3יותר מכל מגבת
אחרת

היגיינה

טכנולוגיית TOUCH-
 FREEנגיעה רק במגבת

הנשלפת

6

מוצרי הנייר של TORK

ליהנות מכל העולמות
אקולוגי

שימוש מופחת לשמירה על
איכות הסביבה

מתקני TORK

הרמוניה
של עיצוב,
איכות
וחסכון

שימוש מופחת

פשוט למלא

שילוב של יופי ואיכות

מנגנון אוטומטי וסכין פנימית -
מגבת אחת בכל שימוש

מילוי קל לחסכון בזמן

עשויים פולימר אקרילי חזק ועמיד
בגימור מבריק יוקרתי

עיצוב מושלם

עיצוב חכם

האחריות מובטחת

הזוכה בתחרות העיצוב היוקרתית
Red dot design award

חלון שקוף המבטיח שהמתקן
תמיד יהיה מלא

אחריות על כל מתקני הסדרה לכל
החיים!

7

הפתרון של

צרכי הלקוח

סדרת מתקני  elevationזוכת פרס
העיצוב העולמי

שיפור ההיגיינה

שיפור התדמית

חסכון בזמן

הוזלת COST-IN-USE

שיפור קיימות

מגבות הנייר האיכותיות מבטיחות שיפור
שביעות רצון המשתמש

הופכים את
סביבת העבודה
לנעימה,
נוחה ויעילה

מפיות הנייר האיכותיות מבטיחות צמצום
צריכה של  25%לפחות

REDUCE
CONSUMPTION
BY 25%

כל מוצרי  TORKנושאים את תו איכות
הסביבה האירופאי

קל ונוח לתפעול
פתרונות אריזה ארגונומיים ויעילים

תחליבי הרחצה משלבים יעילות ועדינות
להיגיינה ולשמירה על העור

8

שיפור תוצאות

COST IN USE

חסכון ובקרה על הוצאות
הלקוח הינם בראש סדרי
העדיפויות שלנו
מנגנוני בקרת הצריכה
במתקני  TORKמבטיחים
צמצום ניכר בצריכה ,צמצום
הפסולת וצמצום ההשפעה על
איכות הסביבה
שימוש מופחת לחסכון מוגבר!

9

סדרת מתקנים למגבות נייר בגלילים ובדפים ,בעיצוב מושלם
המותאם לחדרי שירותים ציבוריים גדולים וקטנים
מנגנונים ייחודיים מבטיחים מילוי מהיר וקל ושימוש רציף ונוח
תכולה גדולה במיוחד מבטיחה תדירות החלפה נמוכה לחסכון משולש

מתקנים
למגבות נייר
בגליל
מתקן למגבות בגליל

מתקן חשמלי למגבת בגליל ®Tork Matic
מופעל ע"י עין אלקטרונית.היגיינה
מושלמת ללא מגע במתקן .מגבות
פרימיום נשלפות אחת-אחת ללא
צורך במשיכה.מנגנון ייחודי לקביעת
אורך המגבת
גובה 36.8 :ס”מ
רוחב 33.1 :ס”מ
עומק 20.6 :ס”מ

תכולה ענקית במידות קטנות
מנגנון  -Touch freeמגע
רק במגבת הנשלפת להיגיינה
מושלמת .חיתוך מהיר וקל
גובה 37.2 :ס”מ
רוחב 33.7 :ס”מ
עומק 20.3 :ס”מ
 - 551000לבן
 - 551008שחור

 - 551100לבן
 - 551108שחור

סדרת מגבות נייר איכותיות
מיוצרת בטכנולוגיה TORK
ארוזות בעטיפה אישית להיגיינה מירבית

מגבות נייר
בגליל

מגבות בגליל

מגבות פרימיום בגליל
290067
נייר דו שכבתי
רך ועבה ,סופג פי  3מכל
מגבת אחרת

2
10

 21ס”מ

290059
נייר חד שכבתי
הגליל שלא נגמר -
לחיסכון ניכר
 1144משתמשים בגליל!

1

 21ס”מ

פשוט
חכם

סדרת מתקני  ELEVATIONזכתה בתחרות העיצוב
הבינלאומית reddot design award
בחברה טובה יחד עם מרצדס ,נייקי ,אייפון...

פשוט גאוני

המתקן היחיד עם תכולה ענקית
ומידות קטנות

פשוט להתקין

מתקן חדש!
 100%אמינות ללא תקלות

פלס בכל מתקן מבטיח
התקנה ישרה ,בקלות ובמהירות
חסכון בכסף

פשוט למלא

חסכון בזמן

מילוי קל ,לחסכון בזמן
חסכון בכ”א

פשוט לחסוך

מנגנון אוטומטי וסכין פנימית -
מגבת אחת בכל שימוש

פשוט להשתמש

חיתוך קל ,נקי וחסכוני
בטכנולוגיית Touch-free

פשוט להחליף

חלונית בקרה להחלפת הנייר

משולש החסכון של TORK

הידעת

?

ביומיים הראשונים להשקת המותג
 TORKבישראל ,הותקנו למעלה
מ )!!!( 1,000-מתקנים אצל
לקוחותינו בתחומי המלונאות,
הרפואה ,התעשייה ועוד.
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מתקנים
למגבות נייר
צץ-רץ

מתקן צר עם פתיחת צד,
מתאים לחדרי שירותים קטנים
תכולה גדולה במיוחד
פתח תחתון עם מנגנון חסכון
ייחודי ,מגבת אחת בכל שימוש
גובה 44.4 :ס”מ
רוחב 30.2 :ס”מ
עומק 10.2 :ס”מ
 - 552000לבן
 - 552008שחור

מתקן למגבות נייר צץ-רץ

12

 - 552100לבן
 - 552108שחור

2

 21x150יח’ 21.2x25.5

מתקן מיני למגבות נייר צץ-רץ
מתקן צר עם פתיחת צד .תכולה
גדולה במיוחד .פתח תחתון עם
מנגנון חסכון ייחודי ,מגבת אחת
בכל שימוש .מתקן המיני מושלם
לחללים קטנים
גובה 29.1 :ס”מ
רוחב 33.2 :ס”מ
עומק 13.5 :ס”מ
 - 553100לבן

מ

 - 553000לבן
 - 553008שחור

מתקן קומפקטי עם פתיחת צד,
מתאים לחדרי שירותים קטנים
פתח תחתון עם מנגנון חסכון
ייחודי ,מגבת אחת בכל שימוש
גובה 29.5 :ס”מ
רוחב 30.2 :ס”מ
עומק 10.1 :ס”מ

גב

מתקן צר עם פתיחת צד .תכולה
גדולה במיוחד .פתח תחתון עם
מנגנון חסכון ייחודי ,מגבת אחת
בכל שימוש
גובה 43.9 :ס”מ
רוחב 33.3 :ס”מ
עומק 13.6 :ס”מ

100289
מגבות מקופלות
דו שכבתיות ,גדולות
וסופגות במיוחד

ת אחת מס

ק ה!

מתקן  INTERFOLDלמגבות מקופלות

מתקן  MINI INTERFOLDלמגבות מקופלות

מגבות

INTERFOLD

פי

הידעת ?
רק עם  TORKמובטח לך
חסכון ניכר בעלויות!
מגבות באיכות גבוהה
במיוחד  100% -תאית טהורה
בטכנולוגיית  TADלרכות
מרבית ,סופגות פי  3בכמות
ובמהירות מכל
מגבת אחרת.
חסכון ישיר :שימוש מופחת -
מגבת אחת מספיקה!
חסכון עקיף :חסכון בכ”א -
פחות החלפות מילוי ,פחות
פינוי פסולת.

10,500

עובדים
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®SmartOne

מתקן לנייר טואלט ®SmartOne

מוצר ייחודי  -נשלף דף אחד בכל משיכה
גליל = מזוודה שלמה!
חסכון של  25%לפחות בצריכת הנייר
דף ענק  13.4X18 -ס”מ של נייר איכותי ומפנק

מתקן לנייר טואלט SmartOne® mini

גובה 22.6 :ס”מ
רוחב 22.6 :ס”מ
עומק 17.3 :ס”מ

גובה 27 :ס”מ
רוחב 27 :ס”מ
עומק 17.3 :ס”מ

 - 681000לבן
 - 681008שחור

 - 680000לבן
 - 680008שחור

מתקנים מעוצבים עם מנגנון שליפה ייחודי ,המבטיח דף אחד בכל פעם וללא מגע בדף הבא.
בעלי תכולה ענקית עם מנגנון לחיתוך קל ועיצוב חצי שקוף ליעילות מעקב החלפת הגליל.

נייר טואלט ®SmartOne

נייר טואלט SmartOne® mini

472242

2

14

472193

 1,150דף

 6באריזה

2

 620דף

 12באריזה

מתקן לנייר טואלט ®Twin SmartOne
mini
גובה 22.1 :ס”מ
רוחב 39.8 :ס”מ
עומק 15.6 :ס”מ
 - 681000לבן
 - 681008שחור

כל היתרונות
במתקן אחד!

חזק ועמיד

עשוי פוליקרבונט עמיד במיוחד

חסכוני

גליל אחד = מזוודה שלמה!

היגיינה מובטחת

מגע רק בנייר שנשלף לשימוש

חסכון תפעולי

גליל = מזוודה שלמה!
צמצום במקום אחסנה
ובתדירות ההחלפות

15

מתקנים
לנייר
טואלט
מתקן לנייר טואלט צץ-רץ (הדר)

סדרת מתקנים לנייר טואלט בגלילים ובדפים ,בעיצוב מושלם המותאם
לחדרי שירותים ציבוריים גדולים וקטנים
מנגנונים ייחודיים מבטיחים מילוי מהיר וקל ושימוש רציף ונוח
תכולה גדולה במיוחד מבטיחה תדירות החלפה נמוכה לחסכון משולש

מתקן לנייר טואלט זוגי (דואט)

מתקן צר בעל תכולה
גדולה במיוחד ,לנייר
טואלט הנשלף דף אחרי דף
גובה 27.1 :ס”מ
רוחב 15.9 :ס”מ
עומק 12.8 :ס”מ

מיועד לגלילים
סטנדרטיים
גובה 15.8 :ס”מ
רוחב 28.6 :ס”מ
עומק 15.3 :ס”מ

ניירות
טואלט

2

16

 8,000יח’

 - 557500לבן
 - 557508שחור

ניירות הטואלט של  TORKבאיכות מעולה 100% ,תאית ,רכים ונעימים
למגע ,ארוזים בעטיפה אישית לשמירה על היגיינה מרבית.

נייר טואלט קומפקט באיכות מעולה (דואט)

3815
נשלף דף אחרי דף
לשימוש נוח ולחסכון ניכר

12x21

מתקן אוטומטי עם מנגנון
 Auto shiftהמתקן תמיד מלא!
מיועד לשני גלילי ענק
באורך  100מטר
גובה 34.4 :ס”מ
רוחב 18.4 :ס”מ
עומק 14.0 :ס”מ

 - 557000לבן
 - 557008שחור

 - 556000לבן
 - 556008שחור

נייר טואלט דו-שכבתי חתוך (הדר)

מתקן נייר טואלט פטנט

נייר טואלט פטנט

3817

2

 36בקרטון

127530

 80מטר

2

 27בקרטון

 100מטר
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מתקני תחליבי
ידיים ,רחצה
וג׳ל אלכוהול
מתקן לתחליב רחצה  /שמפו
 1000משתמשים

מתקן לתחליב רחצה  /שמפו
 500משתמשים
גובה 20.6 :ס”מ
רוחב 11.2 :ס”מ
עומק 11.4 :ס”מ

גובה 29.1 :ס”מ
רוחב 11.2 :ס”מ
עומק 11.4 :ס”מ

 - 561000לבן
 - 561008שחור

 - 560000לבן
 - 560008שחור

תחליבי ידיים,
רחצה וג׳ל
אלכוהול
תחליב רחצה  /שמפו  1000משתמשים
 6יח’ בקרטון
 - 420501פנינה

 - 420601כחול

מתקני התחליב של  TORKבעיצוב מרהיב ובנוחות שלא הכרת
לכל המתקנים מנגנון  Drip Freeלמניעת נזילות ולשמירה על היגיינה
מילוי קל ומהיר לחסכון בזמן ובעלויות כ”א

תחליבי הרחצה של  TORKמקציפים ונעימים ,מועשרים ברכיבים
קוסמטיים משובחים ,ובבישום יוקרתי
בעלי  PH 5.5לשמירה על העור והשיער ,ולניקיון מושלם
מנה אחת מספיקה ,והחיסכון  -מובטח!
חסכון תפעולי – צמצום במקום האחסנה ובתדירות ההחלפות

תחליב רחצה  /שמפו  500משתמשים
 8יח’ בקרטון
 - 420502פנינה
 - 420602כחול

ג׳ל אלכוהול  70%לחיטוי  1000משתמשים
מחטא ביעילות חיידקים .אידאלי
לשימוש בסביבה ללא מים או כמוצר
משלים לאחר שימוש בתחליב.
מתאים למתקן תחליב  1000משתמשים
 6יח’ בקרטון
420101
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מתקני סבון
קצף
מתקן לסבון קצף BUBBLES

גובה 28.6 :ס”מ
רוחב 11.3 :ס”מ
עומק 10.5 :ס”מ
 - 561500לבן
 - 561508שחור

מתקן חשמלי לסבון קצף BUBBLES

גובה 27.8 :ס”מ
רוחב 11.3 :ס”מ
עומק 13 :ס”מ
 - 561600לבן
 - 561608שחור

סבון קצף  2500 BUBBLESמשתמשים
קצף עדין ,קליל ומבושם
לאווירה יוקרתית
לחסכון כספי ניכר
 6יח’ בקרטון
520501
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מינימום
צריכה,
מקסימום
חשיפה!

סדרת המתקנים החדשנית והייחודית של TORK
עם מנגנון בקרת שימוש ושטח פרסומי מתחלף

חסכון

צימצום צריכת המפיות ב 25%-לפחות
בהשוואה למתקנים רגילים

החלפה

חלונית שקופה מאפשרת בקרה
על צורך במילוי

היגיינה

מנגנון ייחודי לשליפת מפית
אחת בכל משיכה ,ללא
מגע במפית הבאה

פרסום

פלטפורמה פרסומית יעילה
על כל שולחן

עיצוב

מתקן חדשני בעיצוב נקי ואלגנטי

חוזק

מתקן יציב ,עמיד וחזק מחומר אקרילי
המבטיח שימוש לאורך זמן
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מתקנים מעוצבים עם מנגנון שליפה ייחודי ,המבטיח מפית אחת בכל
פעם וללא מגע במפית הבאה ,וחסכון של  25%לפחות בצריכת המפיות
פאנל כפול מאפשר פרסום מתחלף ,חיזוק המותג ועדכון מבצעים,
ללא השקעה וללא מאמץ

מתקנים
למפיות
מתקן למפיות

מתקן למפיות

N4
מכיל  275מפיות נשלפות
אחת אחת.
גובה 15.5 :ס”מ
רוחב 20.1 :ס”מ
עומק 15 :ס”מ

מכיל  225מפיות
נשלפות אחת אחת.
גובה 15.7 :ס”מ
רוחב 14.9 :ס”מ
עומק 14.9 :ס”מ

 - 272613אפור
 - 272611שחור

מפיות

N10

 - 272808שחור

מפיות רכות ונעימות לשימוש ,עם כושר ספיגה גבוה במיוחד.

מפיות  UNIVERSALחד שכבתיות

מפיות  PREMIUMדו שכבתיות

מפיות  SNACKחד שכבתיות

 | 10840לדיספנסר N4

 | 15850לדיספנסר N4

 | 17840לדיספנסר N10

1/4

 9,000ארוזות  21.6x33ס”מ
 225יח’

1/2

 8,000ארוזות
 200יח’

 21.6x16.5ס”מ

1/4

 9,000ארוזות  21.6x21.6ס”מ
 225יח’
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Combi

 Combi Rollנייר תעשייתי

 Combiמתקן תליה לנייר תעשייתי

נייר איכותי  -ספיגה מהירה יותר ורבה יותר
גליל פרפורציה  -מונע ביזבוז
חסכון –  2000משתמשים בגליל אחד

חסכון במקום – תליה על קיר לחסכון בשטח רצפה
סכין ייחודית העשויה בסיבי זכוכית ,לחיתוך קל
ומדוייק
שלדת מתכת – מתקן חזק ועמיד לאורך שנים
צבעוניות כהה מבטיחה מתקן נקי
מוט ארגונומי למילוי מהיר
מערכת תליה חכמה ליציבות מקסימלית

3818

652108

 2,000מגבות

2

 28ס”מ

מוצרים
משלימים
פח  50ליטר

פח  5ליטר

גובה 62.9 :ס”מ
רוחב 38.9 :ס”מ
עומק 28.9 :ס”מ
 - 563000לבן
 - 563008שחור

מתקן לנייר כיסוי למושב אסלה

גובה 33.8 :ס”מ
רוחב 19.0 :ס”מ
עומק 16.0 :ס”מ
 - 564000לבן
 - 564008שחור
גובה 31.5 :ס”מ
רוחב 42.3 :ס”מ
עומק 5.8 :ס”מ
 - 344080לבן
 - 344088שחור
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נייר כיסוי למושב אסלה

קיפול חצי
80860
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:לשירותכם
08-6404001
@ crm@klir.co.il

