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WELKOM BIJ WESTSTRATE
Alles onder één dak bij de veelzijdige specialist 

Weststrate is een Zeeuws bedrijf en bestaat bijna 90 jaar. Wij zijn de veelzijdige 
specialist op het gebied van verpakkingen, alles voor kantoor en facilitair. Samen 
met een team van 50 specialisten en een wereldwijd netwerk van professionele 
partners staan we iedere dag klaar om onze klanten een persoonlijk en op maat 
gemaakt advies te bieden.
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FACILITAIRE PRODUCTEN
Uw aanspreekpunt voor al uw facilitaire producten

Weststrate levert binnen de productgroep Facilitair een groot 
assor�ment facilitaire producten waaronder de meest milieuvriendelijke 
toile�nrich�ng ter wereld. Ons bedrijf is één van de grootste verdelers 
van Tork facilitaire producten in Zuid-West Nederland. 

LOGISTIEK & VOORAAD
Weststrate uw partner voor logistieke oplossingen en voorraadbeheer

- 2 loca�es: Herculesweg en Anodeweg te Middelburg
- 20.000 palletplaatsen
- 50.000+ ar�kelen leverbaar uit voorraad 
- klantspecifiek voorraadbeheer en levering op afroep
- distribu�e in eigen beheer

BRUIKLEENOVEREENKOMST
Mogelijkheid tot bruikleenovereenkomst

In deze overeenkomst komt u overeen dat u gedurende vijf jaar de 
vullingen voor de geselecteerde dispenser(s) bij Weststrate afneemt. 
Bij een bruikleenovereenkomst hoe� u de dispenser(s) niet aan te 
schaffen. Aan het eind van deze brochure gaan we uitgebreid in op de 
mogelijkheden van een bruikleenovereenkomst.

EIGEN MONTAGETEAM
Met ons eigen montageteam ontzorgen wij u graag! 

- Monteren
- Installeren
- Oplevering incl. vulling
- Vulinstruc�e 
- Verwijdering, afvoering en recycling van oude dispensers 
- Service bij defecte dispensers

Indien u in de gelegenheid bent om onze showroom te bezoeken nodigen wij u van harte uit. In onze showroom krijgt u een goed beeld van het assortiment 
Facilitair en kunnen we de dispensers en mogelijkheden aan u presenteren. Onze showroom is geopend van maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur.



3Onder voorbehoud van wijzigingen en druk- en typefouten.

Tork systemen worden aangemerkt met Systeem ID’s om de dispensers en productvullingen duidelijk op elkaar 
aan te sluiten. De Systeem ID’s bestaan uit een le�er en een cijfer en zijn op iedere verpakking aangegeven. 

A  = Luchtverfrisser    N  = Serve�en
B  = Afvalbak     S  = Zeep- en Huidverzorging
C  = Onderzoekstafelrol   T  = Toiletpapier
F  = Facial Tissue    V  = Afdekhoezen
H  = Handdoeken    W  = Poetsdoeken
M  = Centerfeed poetspapier

Tork vullingen zijn beschikbaar in drie kwaliteit niveaus:

Premium
Topkwaliteit met een uitzonderlijke zachtheid en snelle absorp�e. De producten worden gekenmerkt door hun 
superieure uitstraling en gevoel, maar ook door hun s�jl en efficiën�e.

Advanced
Kosten en presta�es worden op een effec�eve manier in evenwicht gehouden. De efficiënte producten zijn 
zacht, aantrekkelijk en betrouwbaar.

Universal
Voldoen aan basisbehoe�en van klanten, bieden een goede prijs-kwaliteitverhouding en vergen weinig 
onderhoud.

Welzijn
 Producten en diensten die de 
werkomgeving verbeteren en
het verhogen van de hygiëne-
normen voor iedereen weg van 
huis.

Circulariteit
Wij helpen uw bedrijf 
circulair te worden door 
de cirkel te sluiten.

Meer uit minder
Oplossingen die afval en 
CO2

uitstoot verminderen.

In de catalogus wordt tevens aangegeven welke dispensersystemen het best geschikt zijn voor bepaalde 
capaciteitsniveaus

   Klein/gemiddeld aantal bezoekers  Groot aantal bezoekers        Extra groot aantal bezoekers 



PAPIEREN HANDDOEKEN H1
Met na�e handen een sanitaire ruimte uitlopen is een onaangename ervaring. Zorg ervoor dat 
medewerkers en klanten weer schoon en droog aan de slag kunnen door de juiste papieren 
handdoeken te gebruiken. Papieren handdoeken zijn geschikt voor een comfortabele en hygiënische 
vorm van handdroging. Ze zijn verkrijgbaar op rol en in diverse kwaliteiten beschikbaar.

Tork Ma�c® handdoekroldispenser sensor - 551100
Kunststof wit - 331x368x206mm

De Tork Matic® handdoekroldispenser uit de Tork Elevation-lijn biedt eenvoudig 
onderhoud zodat drukke sanitaire ruimtes goed blijven functioneren, en vermindert 
het verbruik door de vel-voor-vel-dosering. Sensordispenser verbergt handdoeken tot 
deze geactiveerd wordt, wat mogelijke besmetting verder beperkt. Tork Elevation-
dispensers hebben een functioneel, modern ontwerp dat een blijvende indruk maakt 
op uw bezoekers.

 Ar�kelnummer Weststrate  V509241

  

€ 20 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

Tork Ma�c® handdoekroldispenser sensor - 551108
Kunststof zwart - 331x368x206mm

De Tork Matic® handdoekroldispenser uit de Tork Elevation-lijn biedt eenvoudig 
onderhoud zodat drukke sanitaire ruimtes goed blijven functioneren, en vermindert 
het verbruik door de vel-voor-vel-dosering. Sensordispenser verbergt handdoeken tot 
deze geactiveerd wordt, wat mogelijke besmetting verder beperkt. Tork Elevation-
dispensers hebben een functioneel, modern ontwerp dat een blijvende indruk maakt 
op uw bezoekers.

Ar�kelnummer Weststrate  V509242
  

€ 20 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

Tork Ma�c® handdoekroldispenser - 551000
Kunststof wit - 337x372x203mm

De Tork Matic® handdoekroldispenser uit de Tork Elevation-lijn biedt eenvoudig 
onderhoud zodat drukke sanitaire ruimtes goed blijven functioneren, en vermindert 
het verbruik door de vel-voor-vel-dosering. Tork Elevation-dispensers hebben een 
functioneel, modern ontwerp dat een blijvende indruk maakt op uw bezoekers.

 Ar�kelnummer Weststrate  V509244
  

€ 10 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

Tork Ma�c® handdoekroldispenser - 551008
Kunststof zwart - 337x372x203mm

De Tork Matic® handdoekroldispenser uit de Tork Elevation-lijn biedt eenvoudig 
onderhoud zodat drukke sanitaire ruimtes goed blijven functioneren, en vermindert 
het verbruik door de vel-voor-vel-dosering. Tork Elevation-dispensers hebben een 
functioneel, modern ontwerp dat een blijvende indruk maakt op uw bezoekers.

 Ar�kelnummer Weststrate  V509243
  

€ 10  per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

H1

H1

H1

H1
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Tork Ma�c® Premium handdoekrol, wit - 290016

Ar�kelnummer Weststrate V680067                 

Lagen Lengte Kleur Inhoud

2   100m    Wit      6 rol

  

Tork Ma�c® Advanced handdoekrol, wit - 290067

Ar�kelnummer Weststrate V680066                 

Lagen Lengte Kleur Inhoud

2  150m    Wit             6 rol

  

Tork Ma�c® Advanced handdoekrol, blauw - 290068

Ar�kelnummer Weststrate V680069                 

Lagen Lengte Kleur              Inhoud

2  150m    Blauw         6 rol

H1

H1

H1

  

Tork Ma�c® Advanced handdoekrol, groen - 290076

Ar�kelnummer Weststrate V680063                

Lagen Lengte Kleur              Inhoud

2  150m    Groen       6 rol

H1

  

Tork Ma�c® Universal handdoekrol, wit - 290059

Ar�kelnummer Weststrate V680070             

Lagen Lengte Kleur              Inhoud

1  280m    Wit     6 rol

H1
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PAPIEREN  HANDDOEKEN H2
Met na�e handen een sanitaire ruimte uitlopen is een onaangename ervaring. Zorg ervoor dat 
medewerkers en klanten weer schoon en droog aan de slag kunnen door de juiste papieren 
handdoeken te gebruiken. Papieren handdoeken zijn geschikt voor een comfortabele en hygiënische 
vorm van handdroging. Ruim assor�ment aan smal gevouwen handdoeken in diverse kwaliteiten voor 
superieur comfort en op�male hygiëne, die vel-voor vel gedoseerd worden.

Tork Xpress® Mul�fold handdoekdispenser - 552000
Kunststof wit - 302x444x102mm

De Tork Xpress® multifold handdoekispenser uit de Tork Elevation-lijn is 
geschikt voor omgevingen die zowel comfort als hygiëne vereisen. Deze smalle, 
mooie dispenser past in sanitaire ruimten met een klein of middelgroot aantal
bezoekers waar de ruimte beperkt is, en hij vermindert het verbruik door 
vel-voor-vel-dosering. "Eenvoudig in gebruik"-certificaat wat handhygiëne voor 
iedereen toegankelijk maakt, ook voor mensen met verminderde kracht in hun 
handen. Tork Elevation-dispensers hebben een functioneel, modern ontwerp dat 
een blijvende indruk maakt op uw bezoekers.

 Ar�kelnummer Weststrate  V509450

  

€ 5 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

Tork Xpress® Mul�fold handdoekdispenser - 552008
Kunststof zwart - 302x444x102mm

De Tork Xpress® multifold handdoekdispenser uit de Tork Elevation-lijn is 
geschikt voor omgevingen die zowel comfort als hygiëne vereisen. Deze smalle, mooie 
dispenser past in sanitaire ruimten met een klein of middelgroot aantal bezoekers 
waar de ruimte beperkt is, en hij vermindert het verbruik door vel-voor-vel-dosering.
"Eenvoudig in gebruik"-certificaat wat handhygiëne voor iedereen toegankelijk 
maakt, ook voor mensen met verminderde kracht in hun handen. Tork Elevation-
dispensers hebben een functioneel, modern ontwerp dat een blijvende indruk maakt 
op uw bezoekers.

 Ar�kelnummer Weststrate  V509445

  

€ 5 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

Tork Xpress® Mul�fold handdoekdispenser mini  - 552100
Kunststof wit - 302x295x101mm

De Tork Xpress® Mini Multifold handdoekdispenser uit de Tork Elevation-lijn  is 
geschikt voor omgevingen die zowel comfort als hygiëne vereisen. Deze smalle, mooie 
dispenser past in sanitaire ruimten met een klein of middelgroot aantal bezoekers waar
de ruimte beperkt is, en hij vermindert het verbruik door vel-voor-vel-dosering. 
"Eenvoudig in gebruik"-certificaat wat handhygiëne voor iedereen toegankelijk maakt, 
ook voor mensen met verminderde kracht in hun handen. Tork Elevation-dispensers 
hebben een functioneel, modern ontwerp dat een blijvende indruk maakt op uw 
bezoekers.

 Ar�kelnummer Weststrate  V509449

  

€ 5 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

H2

H2

H2
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Tork Xpress® Mul�fold handdoekdispenser mini  - 552108
Kunststof zwart - 302x295x101 mm

De Tork Xpress® Mini Multifold handdoekdispenser uit de Tork Elevation-lijn  is 
geschikt voor omgevingen die zowel comfort als hygiëne vereisen. Deze smalle, mooie 
dispenser past in sanitaire ruimten met een klein of middelgroot aantal bezoekers waar 
de ruimte beperkt is, en hij vermindert het verbruik door vel-voor-vel-dosering.  
"Eenvoudig in gebruik"-certificaat wat handhygiëne voor iedereen toegankelijk maakt, 
ook voor mensen met verminderde kracht in hun handen.Tork Elevation-dispensers 
hebben een functioneel, modern ontwerp dat een blijvende indruk maakt op uw bezoekers.

 Ar�kelnummer Weststrate  V509444

  

€ 5 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

Tork Xpress® Mul�fold handdoekdispenser countertop - 552200
Kunststof wit -  323x218x116 mm

De Tork Xpress® Multifold Countertop handdoekdispenser uit de Tork Elevation-lijn 
vormt een geweldig alternatief voor een stapel losse handdoeken op de wastafel in de 
sanitaire ruimte. Tork Elevation-dispensers hebben een functioneel, modern ontwerp 
dat een blijvende indruk maakt op uw bezoekers.

Ar�kelnummer Weststrate  V509443  € 5 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

Tork Xpress® Mul�fold handdoekdispenser countertop - 552208
Kunststof zwart -  323x218x116 mm

De Tork Xpress® Multifold Countertop handdoekdispenser uit de Tork Elevation-lijn 
vormt een geweldig alternatief voor een stapel losse handdoeken op de wastafel in de 
sanitaire ruimte. Tork Elevation-dispensers hebben een unctioneel, modern ontwerp 
dat een blijvende indruk maakt op uw bezoekers.

 Ar�kelnummer Weststrate  V509442

  

€ 5 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

H2

H2

H2
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PAPIEREN HANDDOEKEN H2
Met na�e handen een sanitaire ruimte uitlopen is een onaangename ervaring. Zorg ervoor dat 
medewerkers en klanten weer schoon en droog aan de slag kunnen door de juiste papieren 
handdoeken te gebruiken. Papieren handdoeken zijn geschikt voor een comfortabele en hygiënische 
vorm van handdroging. Ze zijn verkrijgbaar op rol en in diverse kwaliteiten beschikbaar..

weststrate.nl/facilitair

  

Tork Xpress® Premium handdoekjes, mul�fold, zacht wit - 100288

Ar�kelnummer Weststrate V681417                 

Lagen  B x L             Kleur                    Inhoud

2 21,2x34cm       Wit                 2310 st

H2

H2

H2

  

Tork Xpress® Premium handdoekjes, mul�fold, zacht wit - 100289

Ar�kelnummer Weststrate V681928                 

Lagen B x L            Kleur                    Inhoud

2 21,2x25,5cm   Wit                 3150 st

  

Tork Xpress® Advanced handdoekjes, mul�fold, zacht wit - 120288

Ar�kelnummer Weststrate V681418                 

Lagen B x L             Kleur                    Inhoud

2 21,2x34cm       Wit                 2856 st

H2

  

Tork Xpress® Advanced handdoekjes, mul�fold, zacht wit - 120289

Ar�kelnummer Weststrate V681419                 

Lagen B x L             Kleur                    Inhoud

2 21,2x25,5cm    Wit                 3780 st

H2

  

Tork Xpress® Premium handdoekjes, mul�fold, extra zacht, wit - 100297

Ar�kelnummer Weststrate V681414                

Lagen B x L             Kleur                    Inhoud

2 21,2x34cm       Wit                 2100 st

weststrate.nl/facilitair
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H2

H2

  

Tork Xpress® Universal handdoekjes, mul�fold, wit - 150299

Ar�kelnummer Weststrate V681416                 

Lagen B x L               Kleur                    Inhoud

2 21,3x23,4cm      Wit               4740 st

  

Tork Xpress® Universal handdoekjes, mul�fold, blauw - 150388

Ar�kelnummer Weststrate V681415                 

Lagen B x L                Kleur                   Inhoud

2 21,3x23,4cm      Blauw           4740 st

9



PAPIEREN HANDDOEKEN H5
Met na�e handen een sanitaire ruimte uitlopen is een onaangename ervaring. Zorg ervoor dat 
medewerkers en klanten weer schoon en droog aan de slag kunnen door de juiste papieren 
handdoeken te gebruiken. Papieren handdoeken zijn geschikt voor een comfortabele en hygiënische 
vorm van handdroging. Dankzij de 50% meer gecomprimeerde handdoeken kunt u twee keer zoveel
handdoeken op voorraad hebben.

Tork PeakServe® Con�nue handdoekdispenser - 552500
Kunststof wit - 730x101x370mm

Tork PeakServe®: de nieuwste innovatie voor drukbezochte sanitaire ruimten, waar de 
schoonmaaktijd maximaal moet worden benut en een goede doorstroom van mensen 
essentieel is. Het systeem is compatibel met Tork PeakServe® Continu™ handdoeken en 
heeft een zeer hoge capaciteit van meer dan 2100 handdoeken, die snel en zonder 
onderbreking kunnen worden uitgegeven. De gecomprimeerde vullingen kunnen snel 
en op ieder moment worden gevuld en zijn eenvoudig op te slaan en te vervoeren. Zo 
kan het personeel zich richten op de schoonmaak en niet op het vullen van dispensers.

Ar�kelnummer Weststrate  V509250

  

€ 20 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

Tork PeakServe® Con�nue handdoekdispenser - 552508
Kunststof zwart - 730x101x370mm

Tork PeakServe®: de nieuwste innovatie voor drukbezochte sanitaire ruimten, waar de 
schoonmaaktijd maximaal moet worden benut en een goede doorstroom van mensen 
essentieel is. Het systeem is compatibel met Tork PeakServe® Continu™ handdoeken en 
heeft een zeer hoge capaciteit van meer dan 2100 handdoeken, die snel en zonder 
onderbreking kunnen worden uitgegeven. De gecomprimeerde vullingen kunnen snel 
en op ieder moment worden gevuld en zijn eenvoudig op te slaan en te vervoeren. Zo 
kan het personeel zich richten op de schoonmaak en niet op het vullen van dispensers.

Ar�kelnummer Weststrate  V509247

  

€ 20 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

Tork PeakServe® Con�nue handdoekdispenser mini - 552550
Kunststof wit -  491x101x367mm

Tork PeakServe®: de nieuwste innovatie, ontworpen voor drukbezochte sanitaire ruimtes 
waar de schoonmaaktijd maximaal moet worden benut en voor een goede doorstroom 
van mensen moet worden gezorgd. Het systeem is compatibel met Tork PeakServe® 
Continu™ handdoeken en heeft een zeer hoge capaciteit van meer dan 1230 handdoeken, 
die snel en zonder onderbreking worden uitgegeven. De gecomprimeerde vullingen kunnen 
snel en op ieder moment worden gevuld en zijn eenvoudig op te slaan en te vervoeren. Zo 
kan het personeel zich richten op de schoonmaak en niet op het vullen van dispensers.

 Ar�kelnummer Weststrate  V509248

  

€ 20 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

H5

H5

H5
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B I J B E H O R E N D E  V U L L I N G E N

Tork PeakServe® Con�nue handdoekdispenser mini - 552558
Kunststof zwart -  491x101x367mm

Tork PeakServe®: de nieuwste innovatie voor drukbezochte san                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           itaire ruimtes waar de 
schoonmaaktijd maximaal moet worden benut en voor een goede  doorstroom van mensen 
moet worden gezorgd. Het systeem is compatibel met Tork PeakServe® Continu™ handdoeken en 
heeft een zeer hoge capaciteit van meer dan 1230 handdoeken, die snel en zonder 
onderbreking worden uitgegeven. De gecomprimeerde vullingen kunnen snel 
en op ieder moment worden gevuld en zijn eenvoudig op te slaan en te vervoeren. Zo 
kan het personeel zich richten op de schoonmaak en niet op het vullen van dispensers.

 Ar�kelnummer Weststrate  V509249

  

€ 20 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

  

Tork PeakServe® Con�nue handdoekjes, wit - 100585

Ar�kelnummer Weststrate V681929                

Lagen B x L           Kleur                    Inhoud

1 20,1x22,5cm  Wit                  4920 st

H5

H5
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ZEEP S1
Op zoek naar eco-gecer�ficeerde huidverzorgingsproducten die zacht zijn voor de huid? Tork biedt u 
een breed scala aan formuleringen voor algemeen of professioneel handen wassen, douchen of herstellen 
van uw handen. Onze ingrediënten zijn zorgvuldig gekozen om aan de verschillende eisen van de klant 
te voldoen. Onze hoogwaardige vullingen zijn verkrijgbaar in schuim, vloeibaar of spray en zijn bewezen 
in dermatologische testen.

Tork PeakServe®: de nieuwste innovatie voor drukbezochte san                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           itaire ruimtes waar de 
schoonmaaktijd maximaal moet worden benut en voor een goede  doorstroom van mensen 
moet worden gezorgd. Het systeem is compatibel met Tork PeakServe® Continu™ handdoeken en 
heeft een zeer hoge capaciteit van meer dan 1230 handdoeken, die snel en zonder 
onderbreking worden uitgegeven. De gecomprimeerde vullingen kunnen snel 
en op ieder moment worden gevuld en zijn eenvoudig op te slaan en te vervoeren. Zo 
kan het personeel zich richten op de schoonmaak en niet op het vullen van dispensers.

Tork zeepdispenser - 560000
Kunststof wit - 112x296x114mm

De Tork dispensers voor vloeibare zeep en handdesinfectie zijn geschikt voor alle soorten 
sanitaire ruimtes – zelfs in lastige en veelvragende omgevingen. De Elevation-dispensers 
hebben een functioneel, modern ontwerp dat een blijvende indruk maakt. Snel en 
gemakkelijk te vullen  en eenvoudig te gebruiken door kinderen en ouderen, zoals 
bewezen door de ‘eenvoudig in gebruik’-certificering van het Zweedse Reumafonds (SRA).

Ar�kelnummer Weststrate  V509144  € 5 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

Tork zeepdispenser - 560008
Kunststof zwart - 112x296x114mm

De Tork dispensers voor vloeibare zeep en handdesinfectie zijn geschikt voor alle soorten 
sanitaire ruimtes – zelfs in lastige en veel vragende omgevingen. De Elevation-dispensers 
hebben een functioneel, modern ontwerp dat een blijvende indruk maakt. Snel en 
gemakkelijk te vullen en eenvoudig te gebruiken door kinderen en ouderen, zoals 
bewezen door de ‘eenvoudig in gebruik’-certificering van het Zweedse Reumafonds (SRA).

Ar�kelnummer Weststrate  V509145

  

€ 5 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

Tork zeepdispenser met armbeugel - 560100
Kunststof wit - 112x296x114mm

De Tork Vloeibare Zeep Dispenser met Armbeugel uit de Elevation-lijn, is geschikt voor 
gebieden waar handhygiëne cruciaal is. Deze kan worden gebruikt met verschillende zeep- 
en huidverzorgingsproducten van Tork, welke in afgesloten flessen verpakt zijn voor een 
goede hygiëne. De Elevation-dispensers hebben een functioneel, modern ontwerp dat een 
blijvende indruk maakt.

 Ar�kelnummer Weststrate  V509146

  

€ 5 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

Tork zeepdispenser met armbeugel - 560108
Kunststof zwart - 112x296x114mm

De Tork Vloeibare Zeep Dispenser met Armbeugel uit de Elevation-lijn, is geschikt voor 
gebieden waar handhygiëne cruciaal is. Deze kan worden gebruikt met verschillende zeep- 
en huidverzorgingsproducten van Tork, welke in afgesloten flessen verpakt zijn voor een 
goede hygiëne. De Elevation-dispensers hebben een functioneel, modern ontwerp dat een 
blijvende indruk maakt.

Ar�kelnummer Weststrate  V509147  € 5 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 5 jaar

S1

S1

S1

S1

weststrate.nl/facilitair
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schoonmaaktijd maximaal moet worden benut en voor een goede  doorstroom van mensen 
moet worden gezorgd. Het systeem is compatibel met Tork PeakServe® Continu™ handdoeken en 
heeft een zeer hoge capaciteit van meer dan 1230 handdoeken, die snel en zonder 
onderbreking worden uitgegeven. De gecomprimeerde vullingen kunnen snel 
en op ieder moment worden gevuld en zijn eenvoudig op te slaan en te vervoeren. Zo 
kan het personeel zich richten op de schoonmaak en niet op het vullen van dispensers.

Tork Premium vloeibare zeep, mild, licht geparfumeerd  - 420501

Ar�kelnummer Weststrate V689146                  

Doos             Cartridge Kleur        Inhoud

ca. 6000           ca.1000 Parelwit      6x1000ml 

Aantal toepassingen

Tork Premium vloeibare zeep, hair & body, geparfumeerd - 420601

Ar�kelnummer Weststrate V689131                

Doos             Cartridge Kleur        Inhoud

ca. 6000           ca.1000 Blauw      6x1000ml 

Aantal toepassingen

Tork Premium vloeibare zeep, olie & vet, zonder parfum - 420401

Ar�kelnummer Weststrate V689133                

Doos             Cartridge Kleur          Inhoud

ca. 6000           ca.1000 Zonder kleurstoffen  6x1000ml

Aantal toepassingen

Tork Premium vloeibare zeep, reinigend, zonder pafum - 420810

Ar�kelnummer Weststrate V689147                 

Doos             Cartridge Kleur        Inhoud

ca. 6000           ca.1000 Transparant  6x1000ml 

Aantal toepassingen

Tork Premium alcohol gel - 420103

Ar�kelnummer Weststrate V689151         

Doos             Cartridge Kleur        Inhoud

ca. 6000           ca.1000 Transparant  6x1000ml 

Aantal toepassingen

Tork Premium vloeibare zeep, extra mild, zonder parfum - 420701

Ar�kelnummer Weststrate V689132                 

Doos             Cartridge Kleur         Inhoud

ca. 6000           ca.1000 zonder kleurstof      6x1000ml 

Aantal toepassingen
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ZEEP S2
Op zoek naar eco-gecer�ficeerde huidverzorgingsproducten die zacht zijn voor de huid? Tork biedt u 
een breed scala aan formuleringen voor algemeen of professioneel handen wassen, douchen of herstellen 
van uw handen. Onze ingrediënten zijn zorgvuldig gekozen om aan de verschillende eisen van de klant 
te voldoen. Onze hoogwaardige vullingen zijn verkrijgbaar in schuim, vloeibaar of spray en zijn bewezen 
in dermatologische tests.

Tork PeakServe®: de nieuwste innovatie voor drukbezochte san                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           itaire ruimtes waar de 
schoonmaaktijd maximaal moet worden benut en voor een goede  doorstroom van mensen 
moet worden gezorgd. Het systeem is compatibel met Tork PeakServe® Continu™ handdoeken en 
heeft een zeer hoge capaciteit van meer dan 1230 handdoeken, die snel en zonder 
onderbreking worden uitgegeven. De gecomprimeerde vullingen kunnen snel 
en op ieder moment worden gevuld en zijn eenvoudig op te slaan en te vervoeren. Zo 
kan het personeel zich richten op de schoonmaak en niet op het vullen van dispensers.

Tork zeepdispenser mini - 561000
Kunststof wit - 112x206x114mm

De Tork mini vloeibare zeep dispenser uit de Elevation-lijn past bij elk soort sanitaire 
ruimte en kan worden gebruikt met verschillende soorten huidverzorgingsproducten 
van Tork in afgesloten flessen. Deze is eenvoudig te gebruiken en biedt uitstekende 
hygiëne. Elevation-dispensers hebben een functioneel, modern design dat een blijvende 
indruk maakt op uw gasten. Snel en gemakkelijk te vullen en eenvoudig te gebruiken 
door kinderen en ouderen, zoals bewezen door de ‘eenvoudig in gebruik’-certificering
van het Zweedse Reumafonds (SRA).

Ar�kelnummer Weststrate  V509458

  

€ 5 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

Tork zeepdispenser mini - 561008
Kunststof zwart - 112x206x114mm

De Tork mini vloeibare zeep dispenser uit de Elevation-lijn past bij elk soort sanitaire 
ruimte en kan worden gebruikt met verschillende soorten huidverzorgingsproducten 
van Tork in afgesloten flessen. Deze is eenvoudig te gebruiken en biedt uitstekende 
hygiëne. Elevation-dispensers hebben een functioneel, modern design dat een blijvende 
indruk maakt op uw gasten. Snel en gemakkelijk te vullen en eenvoudig te gebruiken 
door kinderen en ouderen, zoals bewezen door de ‘eenvoudig in gebruik’-certificering
van het Zweedse Reumafonds (SRA).

Ar�kelnummer Weststrate  V509459

  

€ 5 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

weststrate.nl/facilitair
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schoonmaaktijd maximaal moet worden benut en voor een goede  doorstroom van mensen 
moet worden gezorgd. Het systeem is compatibel met Tork PeakServe® Continu™ handdoeken en 
heeft een zeer hoge capaciteit van meer dan 1230 handdoeken, die snel en zonder 
onderbreking worden uitgegeven. De gecomprimeerde vullingen kunnen snel 
en op ieder moment worden gevuld en zijn eenvoudig op te slaan en te vervoeren. Zo 
kan het personeel zich richten op de schoonmaak en niet op het vullen van dispensers. Tork Premium mini vloeibare zeep, mild, licht geparfumeerd - 420502

Ar�kelnummer Weststrate V689149       

Doos             Cartridge Kleur        Inhoud

ca. 3800            ca.475 Parelwit       8x475ml

Aantal toepassingen

Tork Premium mini vloeibare zeep, hair & body, geparfumeerd - 420602

Ar�kelnummer Weststrate V689141       

Doos             Cartridge Kleur        Inhoud

ca. 3800            ca.475 Blauw      8x475ml

Aantal toepassingen

Tork Premium toiletbrilreiniger - 420302

Ar�kelnummer Weststrate V689140       

Doos             Cartridge Kleur        Inhoud

ca. 3800            ca.475 Transparant  8x475ml

Aantal toepassingen

Tork Premium mini vloeibare zeep, extra mild, zonder parfum - 420702

Ar�kelnummer Weststrate V689142      

Doos             Cartridge Kleur                Inhoud

ca. 3800            ca.475 Zonder kleurstoffen      8x475ml

Aantal toepassingen
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schoonmaaktijd maximaal moet worden benut en voor een goede  doorstroom van mensen 
moet worden gezorgd. Het systeem is compatibel met Tork PeakServe® Continu™ handdoeken en 
heeft een zeer hoge capaciteit van meer dan 1230 handdoeken, die snel en zonder 
onderbreking worden uitgegeven. De gecomprimeerde vullingen kunnen snel 
en op ieder moment worden gevuld en zijn eenvoudig op te slaan en te vervoeren. Zo 
kan het personeel zich richten op de schoonmaak en niet op het vullen van dispensers.

ZEEP S4
Op zoek naar eco-gecer�ficeerde huidverzorgingsproducten die zacht zijn voor de huid? Tork biedt u 
een breed scala aan formuleringen voor algemeen of professioneel handen wassen, douchen of herstellen 
van uw handen. Onze ingrediënten zijn zorgvuldig gekozen om aan de verschillende eisen van de klant 
te voldoen. Onze hoogwaardige vullingen zijn verkrijgbaar in schuim, vloeibaar of spray en zijn bewezen 
in dermatologische tests.

Tork schuimzeepdispenser sensor - 561600
Kunststof wit - 113x278x130mm

De Tork zeepdispenser- met·Intuition™ sensor, uit de Elevation-lijn, maakt een goede 
indruk op uw gasten. De dispenser kan worden gebruikt met verschillende soorten 
huidverzorgingsproducten van Tork in afgesloten flessen. De contactloze dosering 
garandeert goede handhygiëne voor alle gebruikers. Tork Elevation-dispensers hebben 
een functioneel, modern design dat een blijvende indruk maakt op uw gasten. Snel en 
gemakkelijk te vullen en eenvoudig te gebruiken door kinderen en ouderen, zoals bewezen 
door de ‘eenvoudig in gebruik’-certificering van het Zweedse Reumafonds (SRA).
Ar�kelnummer Weststrate  V509151

  

€ 15 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

Tork schuimzeepdispenser sensor - 561608
Kunststof zwart - 113x278x130mm

De Tork zeepdispenser- met·Intuition™ sensor, uit de Elevation-lijn, maakt een goede 
indruk op uw gasten. De dispenser kan worden gebruikt met verschillende soorten 
huidverzorgingsproducten van Tork in afgesloten flessen. De contactloze dosering 
garandeert goede handhygiëne voor alle gebruikers. Tork Elevation-dispensers hebben 
een functioneel, modern design dat een blijvende indruk maakt op uw gasten. Snel en 
gemakkelijk te vullen en eenvoudig te gebruiken door kinderen en ouderen, zoals bewezen 
door de ‘eenvoudig in gebruik’-certificering van het Zweedse Reumafonds (SRA).

 Ar�kelnummer Weststrate  V509152

  

€ 15 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

Tork schuimzeepdispenser - 561500
Kunststof wit - 113x286x105mm

De Tork vloeibare en schuimzeep dispenser uit de elevation-lijn past bij elke soort sanitaire 
ruimte en kan worden gebruikt met verschillende soorten huidverzorgingsproducten van 
Tork in afgesloten flessen. Snel en gemakkelijk te vullen en eenvoudig te gebruiken door 
kinderen en ouderen, zoals bewezen door de ‘eenvoudig in gebruik’-certificering van het 
Zweedse Reumafonds (SRA).

 Ar�kelnummer Weststrate  V509148  € 5 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

Tork schuimzeepdispenser - 561508
Kunststof zwart - 113x268x105mm

De Tork vloeibare en schuimzeep dispenser uit de Elevation-lijn past bij elke soort sanitaire 
ruimte en kan worden gebruikt met verschillende soorten huidverzorgingsproducten van 
Tork in afgesloten flessen. Snel en gemakkelijk te vullen en eenvoudig te gebruiken door 
kinderen en ouderen, zoals bewezen door de ‘eenvoudig in gebruik’-certificering van het 
Zweedse Reumafonds (SRA).

Ar�kelnummer Weststrate  V509149  € 5 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

weststrate.nl/facilitair
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schoonmaaktijd maximaal moet worden benut en voor een goede  doorstroom van mensen 
moet worden gezorgd. Het systeem is compatibel met Tork PeakServe® Continu™ handdoeken en 
heeft een zeer hoge capaciteit van meer dan 1230 handdoeken, die snel en zonder 
onderbreking worden uitgegeven. De gecomprimeerde vullingen kunnen snel 
en op ieder moment worden gevuld en zijn eenvoudig op te slaan en te vervoeren. Zo 
kan het personeel zich richten op de schoonmaak en niet op het vullen van dispensers.

B I J B E H O R E N D E  V U L L I N G E N

Tork Premium schuimzeep, mild, geparfumeerd - 520501

Ar�kelnummer Weststrate V689148       

Doos     Cartridge          Kleur          Inhoud

ca. 15000    ca. 2500  Zonder kleurstoffen       6 x 1000ml

Aantal toepassingen

Tork Premium schuimzeep, extra mild, zonder parfum - 520701

Ar�kelnummer Weststrate V689145

Doos      Cartridge              Kleur          Inhoud

ca. 15000     ca. 2500           Zonder kleurstoffen       6 x 1000ml

Aantal toepassingen

Tork Premium Alcohol Gel voor handdesinfec�e, ongeparfumeerd - 424103

Ar�kelnummer Weststrate V689170       

Doos    Cartridge    Kleur        Inhoud

ca. 6000   ca. 1000    Transparant  6 x 1000 ml

Aantal toepassingen

Tork Premium schuimzeep, extra luxe, geparfumeerd - 520901

Ar�kelnummer Weststrate V689134      

Doos    Cartridge    Kleur          Inhoud

ca. 15000   ca. 2500   Zonder kleurstoffen  6 x 1000 ml

Aantal toepassingen

Tork Premium schuimzeep, zuiver, ongeparfumeerd, eco vriendelijk - 520201

Ar�kelnummer Weststrate V689143      

Doos    Cartridge    Kleur          Inhoud

ca. 15000   ca. 2500    Zonder kleurstoffen  6 x 1000 ml

Aantal toepassingen
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schoonmaaktijd maximaal moet worden benut en voor een goede  doorstroom van mensen 
moet worden gezorgd. Het systeem is compatibel met Tork PeakServe® Continu™ handdoeken en 
heeft een zeer hoge capaciteit van meer dan 1230 handdoeken, die snel en zonder 
onderbreking worden uitgegeven. De gecomprimeerde vullingen kunnen snel 
en op ieder moment worden gevuld en zijn eenvoudig op te slaan en te vervoeren. Zo 
kan het personeel zich richten op de schoonmaak en niet op het vullen van dispensers.

TOILETPAPIER  T1
Verras gasten van uw sanitaire ruimte met geweldige gastvrijheid op een van de plekken die het vaakst 
wordt vergeten. Of u nu het meest waarde hecht aan luxe, eenvoudig onderhoud of efficiën�e, uit ons 
brede assor�ment van verschillende soorten toiletpapier vindt u er al�jd een die het beste bij uw wensen 
past.

S4

Tork toiletpapierdispenser, jumbo - 554000
Kunststof wit - 437x360x133mm

De Tork Jumbo toiletpapier dispenser uit de Elevation-lijn is geschikt voor drukbezochte locaties. 
De extra hoge capaciteit bespaart onderhoudstijd en verzekert dat er altijd papier beschikbaar is. 
Tork Elevation-dispensers hebben een functioneel, modern ontwerp dat een blijvende indruk 
maakt op uw bezoekers.

Ar�kelnummer Weststrate  V509454  

T1

T1

weststrate.nl/facilitair

Tork toiletpapierdispenser, jumbo - 554008
Kunststof wit - 437x360x133mm

De Tork Jumbo toiletpapier dispenser uit de Elevation-lijn is geschikt voor drukbezochte locaties. 
De extra hoge capaciteit bespaart onderhoudstijd en verzekert dat er altijd papier beschikbaar is. 
Tork Elevation-dispensers hebben een functioneel, modern ontwerp dat een blijvende indruk 
maakt op uw bezoekers.

Ar�kelnummer Weststrate  V509464  
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schoonmaaktijd maximaal moet worden benut en voor een goede  doorstroom van mensen 
moet worden gezorgd. Het systeem is compatibel met Tork PeakServe® Continu™ handdoeken en 
heeft een zeer hoge capaciteit van meer dan 1230 handdoeken, die snel en zonder 
onderbreking worden uitgegeven. De gecomprimeerde vullingen kunnen snel 
en op ieder moment worden gevuld en zijn eenvoudig op te slaan en te vervoeren. Zo 
kan het personeel zich richten op de schoonmaak en niet op het vullen van dispensers.

B I J B E H O R E N D E  V U L L I N G E N

  

Tork Premium toiletpapier, jumbo, zacht - 110273

Ar�kelnummer Weststrate V682902                

Lagen Meters per rol       Kleur                    Inhoud

2 360m        Wit                   6 rol

  

Tork Universal toiletpapier, jumbo -  120160

Ar�kelnummer Weststrate V682903                 

Lagen Meters per rol       Kleur                    Inhoud

1 480m        Naturel            6 rol

T1

T1
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schoonmaaktijd maximaal moet worden benut en voor een goede  doorstroom van mensen 
moet worden gezorgd. Het systeem is compatibel met Tork PeakServe® Continu™ handdoeken en 
heeft een zeer hoge capaciteit van meer dan 1230 handdoeken, die snel en zonder 
onderbreking worden uitgegeven. De gecomprimeerde vullingen kunnen snel 
en op ieder moment worden gevuld en zijn eenvoudig op te slaan en te vervoeren. Zo 
kan het personeel zich richten op de schoonmaak en niet op het vullen van dispensers.

TOILETPAPIER  T4
Verras gasten van uw sanitaire ruimte met geweldige gastvrijheid op een van de plekken die het vaakst 
wordt vergeten. Of u nu het meest waarde hecht aan luxe, eenvoudig onderhoud of efficiën�e, uit ons 
brede assor�ment van verschillende soorten toiletpapier vindt u er al�jd een die het beste bij uw wensen 
past.

Tork tradi�oneel toiletpapierdispenser - 557000
Kunststof wit - 286x158x153mm

De Tork traditioneel toiletpapier dispenser uit de Elevation-lijn is geschikt voor weinig 
bezochte sanitaire ruimtes en zorgt voor minder onderhoud door middel van twee traditionele 
rollen toiletpapier. Elevation-dispensers hebben een functioneel, modern design dat een blijvende 
indruk maakt op uw gasten.

 Ar�kelnummer Weststrate  V509467  

Tork tradi�oneel toiletdispenser - 557008
Kunststof zwart - 286x158x153mm

De Tork traditioneel toiletpapier dispenser uit de Elevation-lijn is geschikt voor weinig 
bezochte sanitaire ruimtes en zorgt voor minder onderhoud door middel van twee traditionele 
rollen toiletpapier. Elevation-dispensers hebben een functioneel, modern design dat een blijvende 
indruk maakt op uw gasten.

 Ar�kelnummer Weststrate  V509468  

T4

T4

weststrate.nl/facilitair
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schoonmaaktijd maximaal moet worden benut en voor een goede  doorstroom van mensen 
moet worden gezorgd. Het systeem is compatibel met Tork PeakServe® Continu™ handdoeken en 
heeft een zeer hoge capaciteit van meer dan 1230 handdoeken, die snel en zonder 
onderbreking worden uitgegeven. De gecomprimeerde vullingen kunnen snel 
en op ieder moment worden gevuld en zijn eenvoudig op te slaan en te vervoeren. Zo 
kan het personeel zich richten op de schoonmaak en niet op het vullen van dispensers.

B I J B E H O R E N D E  V U L L I N G E N

  

Tork Premium tradi�oneel toiletpapier, extra zacht - 110405

Ar�kelnummer Weststrate V682915                 

Lagen Vellen per rol B x L          Kleur                    Inhoud

4 153 st  9,7x12,5cm    Wit                   42 rol

  

Tork Premium tradi�oneel toiletpapier, extra zacht - 110316

Ar�kelnummer Weststrate V686404                 

Lagen Vellen per rol B x L           Kleur                    Inhoud

3 250 st  9,7x11,8cm     Wit                  9x8 rol

T4

  

Tork Universal tradi�oneel toiletpapier - 120142

Ar�kelnummer Weststrate V686403                 

Lagen Vellen per rol   B x L            Kleur                    Inhoud

1 400 st   10x14cm         Naturel           8x8 rol

T4

T4

  

Tork Universal tradi�oneel toiletpapier - 120776

Ar�kelnummer Weststrate V686402                 

Lagen Vellen per rol BxL          Kleur                    Inhoud

2 400 st         9,7x12cm        Wit                   30 rol

  

Tork Universal tradi�oneel toiletpapier - 472188

Ar�kelnummer Weststrate V686189                 

Lagen Vellen per rol  B x L           Kleur                    Inhoud

2 200 st   9,5x12,5cm    Wit                  12x4 rol

T4

T4
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schoonmaaktijd maximaal moet worden benut en voor een goede  doorstroom van mensen 
moet worden gezorgd. Het systeem is compatibel met Tork PeakServe® Continu™ handdoeken en 
heeft een zeer hoge capaciteit van meer dan 1230 handdoeken, die snel en zonder 
onderbreking worden uitgegeven. De gecomprimeerde vullingen kunnen snel 
en op ieder moment worden gevuld en zijn eenvoudig op te slaan en te vervoeren. Zo 
kan het personeel zich richten op de schoonmaak en niet op het vullen van dispensers.

TOILETPAPIER  T6
Verras gasten van uw sanitaire ruimte met geweldige gastvrijheid op een van de plekken die het vaakst 
wordt vergeten. Of u nu het meest waarde hecht aan luxe, eenvoudig onderhoud of efficiën�e, uit ons 
brede assor�ment van verschillende soorten toiletpapier vindt u er al�jd een die het beste bij uw wensen 
past.

Tork Twin toiletpapierdispenser, mid-size - 557500
Kunststof wit - 184x344x140mm

De Tork Twin Mid-size toiletpapier dispenser uit de Elevation-lijn is ideaal voor sanitaire 
ruimtes met een middelgroot tot groot aantal gebruikers, waar de tevredenheid van de 
gast vooropstaat. Hij biedt hoge efficiëntie en zorgt ervoor dat toiletpapier altijd beschikbaar 
is, doordat het negen keer zoveel papier bevat als twee traditionele rollen toiletpapier. 
Elevation-dispensers hebben een functioneel, modern design dat een blijvende indruk maakt 
op uw gasten.

Ar�kelnummer Weststrate  V509457

  

€ 5 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

Tork Twin toiletpapierdispenser, mid-size - 557508
Kunststof zwart - 184x344x140mm

De Tork Twin Mid-size toiletpapier dispenser uit de Elevation-lijn is ideaal voor sanitaire 
ruimtes met een middelgroot tot groot aantal gebruikers, waar de tevredenheid van de 
gast vooropstaat. Hij biedt hoge efficiëntie en zorgt ervoor dat toiletpapier altijd beschikbaar 
is, doordat het negen keer zoveel papier bevat als twee traditionele rollen toiletpapier. 
Elevation-dispensers hebben een functioneel, modern design dat een blijvende indruk maakt 
op uw gasten.

Ar�kelnummer Weststrate  V509465

  

€ 5 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

T6

T6

weststrate.nl/facilitair



  

Tork Advanced toiletpapier, mid-size - 127530

Ar�kelnummer Weststrate V686185                 

Lagen Aantal meters       Kleur                    Inhoud

2 100m        Wit                   27 rol

  

Tork Universal toiletpapier, mid-size - 127540

Ar�kelnummer Weststrate V686184                 

Lagen Aantal meters       Kleur                    Inhoud

1 135m        Wit                   27 rol

T6

T6

B I J B E H O R E N D E  V U L L I N G E N
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Tork Premium toiletpapier, mid-size - 127520

Ar�kelnummer Weststrate V686183                

Lagen Aantal meters       Kleur                    Inhoud

2 90m        Wit                   27 rol

T6



Tork Twin Hulsloos Mid-size toiletpapierdispenser - 558040
Kunststof wit - 360x207x130mm

De Tork twin hulsloos mid-size toiletpapier dispenser is ideaal voor sanitaire ruimtes met 
een middelgroot tot hoog aantal gebruikers, waar de tevredenheid van de gast vooropstaat. 
Deze compacte en moderne dispenser is  eenvoudig bij te vullen, wat zorgt voor minder 
onderhoud en hogere efficiëntie, met een hulsloze optie die zorgt voor nul afval. Er is altijd 
toiletpapier beschikbaar is, doordat het negen keer zoveel papier bevat als twee traditionele 
rollen toiletpapier.

 Ar�kelnummer Weststrate V509245
  

€ 5 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

Tork Twin Hulsloos Mid-size toiletpapierdispenser - 558048
Kunststof zwart - 360x270x130mm

De Tork twin hulsloos mid-size toiletpapier dispenser is ideaal voor sanitaire ruimtes met 
een middelgroot tot hoog aantal gebruikers, waar de tevredenheid van de gast vooropstaat. 
Deze compacte en moderne dispenser is  eenvoudig bij te vullen, wat zorgt voor minder 
onderhoud en hogere efficiëntie, met een hulsloze optie die zorgt voor nul afval. Er is altijd 
toiletpapier beschikbaar is, doordat het negen keer zoveel papier bevat als twee traditionele 
rollen toiletpapier.

 Ar�kelnummer Weststrate V509246

  

€ 5 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

T7

T7

TOILETPAPIER T7

o bezoekadres
Herculesweg 37
4338 PL Middelburg

m +31 (0) 118 63 00 00
k info@weststrate.nl
K weststrate.nl

weststrate.nl/facilitair



  

Tork Premium toiletpapier, mid-size, hulsloos, extra zacht - 472139

Ar�kelnummer Weststrate V682912                 

Lagen Aantal vel          Kleur         Inhoud

3 550 vel        Wit          18 rol

  

Tork Advanced toiletpapier, mid-size, hulsloos, zacht - 472199

Ar�kelnummer Weststrate V682910                 

Lagen Aantal vel           Kleur         Inhoud

2 800 vel         Wit         36 rol

T7

T7

  

Tork Universal toiletpapier, mid-size, hulsloos - 472584

Ar�kelnummer Weststrate V682911                 

Lagen Aantal vel           Kleur          Inhoud

1 1300 vel         Wit          36 rol

T7

B I J B E H O R E N D E  V U L L I N G E N
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Tork luchtverfrisser spraydispenser - 562000
Kunststof wit - 97x174x60mm

De Tork luchtverfrisser spray dispenser is functioneel, zeer praktisch en eenvoudig in 
onderhoud. De keuze uit verschillende geuren verbetert de sfeer van elke sanitaire ruimte. 
Vulindicator voor beter geurmanagement. Snel bij te vullen en lange batterijduur voor 
eenvoudig onderhoud. Dankzij de eenvoudige instellingen blijft de ruimte 24 uur per dag
fris. Elektronisch regelbare luchtverfrissing. Eenvoudig te programmeren volgens individuele 
specificaties: 30, 60 of 90 dagen.

 Ar�kelnummer Weststrate  V509466

  

€ 15 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

Tork luchtverfrisser spraydispenser - 256055
Kunststof grijs - 84x168x66mm

De grijze luchtverfrisser spray dispenser vormt een goede match met de Tork Image-lijn 
en past goed in sanitaire ruimtes met donkere tegels. De dispenser is zeer functioneel 
tot in detail en is zeer praktisch en eenvoudig in onderhoud. De keuze uit verschillende 
geuren verbetert de sfeer van elke sanitaire ruimte. Vulindicator voor beter geur-
management. Snel bij te vullen en lange batterijduur voor eenvoudig onderhoud. 
Dankzij de eenvoudige instellingen blijft de ruimte 24 uur per dag fris. Eenvoudig te 
programmeren volgens individuele specificaties: 30, 60 of 90 dagen. Elektronisch 
regelbare luchtverfrissing.

 Ar�kelnummer Weststrate  V509469

  

€ 15 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

A1

A1

LUCHTVERFRISSERS A1
Maak meteen al een goede indruk door de gasten met een aangename geur tegemoet te komen. 
Onze luchtverfrisserdispensers kunnen worden gevuld met drie geuren: bloemen-, citrus- en fruitgeur.

weststrate.nl/facilitair



  

Tork Premium luchtverfrisserspray, 75ml, 3 geurenmix - 236056

Ar�kelnummer Weststrate V689903               

Kleur            Inhoud

Transparant     12 st

A1

  

Tork Premium luchtverfrisserspray, 75ml, citrus - 236050

Ar�kelnummer Weststrate V689900               

Kleur            Inhoud

Transparant     12 st

A1

  

Tork Premium luchtverfrisserspray, 75ml, tropical fruit - 236051

Ar�kelnummer Weststrate V689898     

Kleur            Inhoud

Transparant     12 st

A1

  

Tork Premium luchtverfrisserspray, 75ml, floral - 236052

Ar�kelnummer Weststrate V689899         

Kleur            Inhoud

Transparant     12 st

A1

B I J B E H O R E N D E  V U L L I N G E N
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Tork Mini Centerfeed poetspapierdispenser - 558000
Kunststof wit - 321x174x165mm

Tork Mini Centerfeed poetspapier dispenser uit de Elevation-lijn is een compacte, veelzijdige 
oplossing voor een professionele omgeving waar zowel handen als oppervlakken worden 
schoongemaakt. Neem lichtbevuilde oppervlakken snel af dankzij de onbelemmerde uitgave, 
waardoor u zoveel papier kunt nemen als u nodig hebt. Tork Elevation-dispensers hebben een 
functioneel en modern design. Verbeterde algehele hygiëne dankzij eenvoudige reiniging. 
Veelzijdige vergrendeling helpt misbruik tegen te gaan. Te bedienen met één hand, dus makkelijk 
in gebruik. 

Ar�kelnummer Weststrate  V509451

  

Tork Mini centerfeed poetspapierdispenser - 558008
Kunststof zwart - 321x174x165mm

Tork Mini Centerfeed poetspapier dispenser uit de Elevation-lijn is een compacte, veelzijdige 
oplossing voor een professionele omgeving waar zowel handen als oppervlakken worden 
schoongemaakt. Neem lichtbevuilde oppervlakken snel af dankzij de onbelemmerde uitgave, 
waardoor u zoveel papier kunt nemen als u nodig hebt. Tork Elevation-dispensers hebben een 
functioneel en modern design. Verbeterde algehele hygiëne dankzij eenvoudige reiniging. 
Veelzijdige vergrendeling helpt misbruik tegen te gaan. Te bedienen met één hand, dus makkelijk 
in gebruik. 

Ar�kelnummer Weststrate  V509471

  

M1

M1

POETSPAPIER M1
Onze speciaal ontworpen doeken en werkdoeken zijn opgewassen tegen iedere taak en helpen 
deze snel en efficiënt te volbrengen. Van mul�func�oneel poetspapier tot sterke reinigingsdoeken, 
u vindt al�jd het juiste product voor uw gewenste resultaat.

weststrate.nl/facilitair



  

Tork Wiping Mini centerfeed poetspapier, wit - 100130

Ar�kelnummer Weststrate V682932            

Lagen Meters per rol       Kleur          Inhoud

1 120m        Wit            11 rol

M1

  

Tork Wiping Plus Mini centerfeed poetspapier, wit - 101221 

Ar�kelnummer Weststrate V682963            

Lagen Meters per rol       Kleur              Inhoud

2 75m             Wit              11 rol

M1

B I J B E H O R E N D E  V U L L I N G E N

  

Tork Basic poetspapier, wit - 120123

Ar�kelnummer Weststrate V682933

Lagen Meters per rol       Kleur          Inhoud

1 120m        Wit            11 rol

M1
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Tork Centerfeed poetspapierdispenser -  559000
Kunststof wit - 360x239x227mm

Tork Centerfeed poetspapier dispenser uit de Elevation-lijn is een compacte, veelzijdige 
oplossing voor een professionele omgeving waar zowel handen als oppervlakken worden 
schoongemaakt. Neem lichtbevuilde oppervlakken snel af dankzij de onbelemmerde uitgave, 
waardoor u zoveel papier kunt nemen als u nodig hebt. Tork Elevation-dispensers hebben een 
functioneel en modern design. Verbeterde algehele hygiëne dankzij eenvoudige reiniging. 
Veelzijdige vergrendeling helpt misbruik tegen te gaan. Te bedienen met één hand, dus makkelijk 
in gebruik. 

Ar�kelnummer Weststrate  V509452

  

Tork Centerfeed poetspapierdispenser - 559008
Kunststof zwart - 360x239x227mm

Tork Centerfeed poetspapier dispenser uit de Elevation-lijn is een compacte, veelzijdige 
oplossing voor een professionele omgeving waar zowel handen als oppervlakken worden 
schoongemaakt. Neem lichtbevuilde oppervlakken snel af dankzij de onbelemmerde uitgave, 
waardoor u zoveel papier kunt nemen als u nodig hebt. Tork Elevation-dispensers hebben een 
functioneel en modern design. Verbeterde algehele hygiëne dankzij eenvoudige reiniging. 
Veelzijdige vergrendeling helpt misbruik tegen te gaan. Te bedienen met één hand, dus makkelijk 
in gebruik.

Ar�kelnummer Weststrate  V509472

  

M2

M2

POETSPAPIER M2
Onze speciaal ontworpen doeken en werkdoeken zijn opgewassen tegen iedere taak en helpen 
deze snel en efficiënt te volbrengen. Van mul�func�oneel poetspapier tot sterke reinigingsdoeken, 
u vindt al�jd het juiste product voor uw gewenste resultaat.

weststrate.nl/facilitair



  

Tork Wiping Plus centerfeed poetspapier, wit, quickdry - 130044

Ar�kelnummer Weststrate V682930            

Lagen Meters per rol     Kleur                Inhoud

2 125m       Wit                 6 rol

M2

B I J B E H O R E N D E  V U L L I N G E N

  

Tork centerfeed poetspapier, wit - 100134

Ar�kelnummer Weststrate V682935            

Lagen Meters per rol       Kleur           Inhoud

2 300m        Wit            6 rol

M2

  

Tork Wiping Plus centerfeed poetspapier, wit - 101250

Ar�kelnummer Weststrate V682936           

Lagen Meters per rol       Kleur           Inhoud

2 160m        Wit            6 rol

M2

  

Tork Wiping Plus centerfeed poetspapier, blauw - 128207

Ar�kelnummer Weststrate V682931       

Lagen Meters per rol       Kleur               Inhoud

2 157m        Blauw          6 rol

M2

  

Tork Wiping Basic centerfeed poetspapier, wit - 120155

Ar�kelnummer Weststrate V682937            

Lagen B x H          Kleur                Inhoud

1 300m       Wit                 6 rol

M2
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Tork Reflex centerfeed poetspapierdispenser, mini - 473177
Kunststof wit - 321x191x180mm

De Tork® Reflex™ mini vel-voor-vel centerfeed dispenser is de ideale oplossing om handen af 
te vegen en oppervlakken af te nemen in professionele omgevingen, en is ontworpen voor uw 
workflow. Raak enkel aan wat u nodig hebt, dankzij de vel-voor-vel dosering; en doe dit vanuit 
elke hoek dankzij het roterende mondstuk. Dit eenvoudig te gebruiken, hygiënische en duurzame 
systeem vermindert het verbruik met wel 37% in vergelijking met het Tork® Centerfeed-systeem. 
Minder risico op kruisbesmetting, omdat gebruikers enkel aanraken wat ze gebruiken. Robuust 
design bestendig tegen de zwaarste omstandigheden. De rol is volledig afgesloten en wordt 
beschermd tegen vocht en vuil. Dankzij de run-out indicator op de vulling zit u nooit meer zonder 
papier.

Ar�kelnummer Weststrate  V509439

  

€ 5 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

M3

POETSPAPIER M3
Onze speciaal ontworpen doeken en werkdoeken zijn opgewassen tegen iedere taak en helpen 
deze snel en efficiënt te volbrengen. Van mul�func�oneel poetspapier tot sterke reinigingsdoeken, 
u vindt al�jd het juiste product voor uw gewenste resultaat.

weststrate.nl/facilitair



  

Tork Reflex centerfeed poetspapier, wit - 473246

Ar�kelnummer Weststrate V509438       

Lagen Vellen per rol      Kleur       Inhoud

1 343 vel      Wit           12 rol

M3

B I J B E H O R E N D E  V U L L I N G E N
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Tork Reflex centerfeed poetspapierdispenser - 473190
Kunststof wit - 331x255x239 mm

De Tork® Reflex™ vel-voor-vel centerfeed dispenser is de ideale oplossing om handen af te 
vegen en oppervlakken af te nemen in professionele omgevingen, en is ontworpen voor uw 
workflow. Raak enkel aan wat u nodig hebt, dankzij de vel-voor-vel dosering; en doe dit vanuit 
elke hoek dankzij het roterende mondstuk. Dit eenvoudig te gebruiken, hygiënische en duurzame 
systeem vermindert het verbruik met wel 37% in vergelijking met het Tork® centerfeed-systeem. 
Minder risico op kruisbesmetting, omdat gebruikers enkel aanraken wat ze gebruiken. Robuust 
design bestendig tegen de zwaarste omstandigheden. De rol is volledig afgesloten en wordt 
beschermd tegen vocht en vuil. Dankzij de run-out indicator op de vulling zit u nooit meer zonder 
papier.

Ar�kelnummer Weststrate  V509447

  

€ 5 per dispenser in combina�e met
een bruikleenovereenkomst van 3 jaar

Tork Reflex draagbare centerfeed poetspapierdispenser - 473186
Kunststof turquoise/wit - 222x278x236 mm

Het draagbare Tork® Reflex™ vel-voor-vel centerfeed-systeem is de perfecte oplossing voor 
handen en oppervlakken in professionele omgevingen onderweg. Dit eenvoudig te gebruiken, 
hygiënische en duurzame systeem vermindert het verbruik met wel 37% in vergelijking met 
het Tork® centerfeed-systeem. Ideaal geschikt voor gebruik in gebieden als hospitality, 
schoonmaak en andere mobiele omgevingen. Dankzij het robuuste handvat is het systeem 
eenvoudig te dragen of te bevestigen aan een schoonmaaktrolley – er is dus altijd papier 
beschikbaar. Wordt geleverd met 1 witte 2-laags Centerfeed Reflex Rol.

Ar�kelnummer Weststrate  V509437

  

M4

M4

POETSPAPIER M4
Onze speciaal ontworpen doeken en werkdoeken zijn opgewassen tegen iedere taak en helpen deze snel en 
efficiënt te volbrengen. Van mul�func�oneel poetspapier tot sterke reinigingsdoeken, u vindt al�jd het juiste 
product voor uw gewenste resultaat.

weststrate.nl/facilitair
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Tork Reflex centerfeed poetspapier, wit - 473242

Ar�kelnummer Weststrate V682939            

Lagen Vellen per rol      Kleur       Inhoud

1 857 st      Wit           6 rol

M4

  

Tork Reflex centerfeed poetspapier, blauw - 473391

Ar�kelnummer Weststrate V682938       

Lagen Vellen per rol         Kleur        Inhoud

2 450 st            Blauw     6 rol

M4

B I J B E H O R E N D E  V U L L I N G E N
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Tork afvalbak, 50 liter - 563000
Kunststof wit - 389x629x289mm

De Tork afvalbak van 50 liter in Elevation-design is ideaal voor verschillende sanitaire 
ruimtes. Hij kan zowel aan de wand als op de vloer worden geplaatst om aan uw ruimte 
en wensen te voldoen. Tork Elevation-dispensers hebben een functioneel, modern 
ontwerp dat een blijvende indruk maakt op uw bezoekers. Eenvoudig onderhoud en 
flexibele montagemogelijkheden voor een nette uitstraling. Voeg een optioneel, 
zachtsluitend deksel toe voor meer hygiëne en veiligheid. Het deksel van de afvalbak
wordt apart verkocht.

 Ar�kelnummer Weststrate  V509462

  

Tork afvalbak, 50 liter - 563008
Kunststof zwart - 389x629x289mm

De Tork afvalbak van 50 liter in Elevation-design is ideaal voor verschillende sanitaire 
ruimtes. Hij kan zowel aan de wand als op de vloer worden geplaatst om aan uw ruimte 
en wensen te voldoen. Tork Elevation-dispensers hebben een functioneel, modern 
ontwerp dat een blijvende indruk maakt op uw bezoekers. Eenvoudig onderhoud en 
flexibele montagemogelijkheden voor een nette uitstraling. Voeg een optioneel, 
zachtsluitend deksel toe voor meer hygiëne en veiligheid. Het deksel van de afvalbak
wordt apart verkocht.

 Ar�kelnummer Weststrate V509463

  

B1

B1

AFVALBAKKEN B1
Of u nu alleen de basisvoorzieningen nodig hebt of juist gaat voor een s�jlvolle, indrukwekkende 
sanitaire ruimte, hier vindt u een reeks accessoires die aan uw wensen en prijsklasse voldoen.

weststrate.nl/facilitair



  

Tork afvalzak, 50 liter, transparant - 204060

Ar�kelnummer Weststrate V153998            

B x H              Kleur                     Inhoud

610x900mm     Transparant     10 rol à 25 stuks

B1

B I J B E H O R E N D E  V U L L I N G E N
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Tork afvalbak, 5 liter - 564000
Kunststof wit - 190x338x160mm

De Tork afvalbak van 5 liter uit de Elevation-lijn kan worden gebruikt voor normaal 
afval in kleine sanitaire ruimtes of voor sanitair afval binnen het hokje. Het zelfsluitende 
deksel en de verborgen afvalzak garanderen hygiëne en comfort. Tork Elevation-
dispensers hebben een functioneel, modern ontwerp dat een blijvende indruk maakt 
op uw bezoekers. Eenvoudig onderhoud en flexibele montagemogelijkheden voor een 
nette uitstraling. Klein formaat ideaal voor beperkte ruimte.

 Ar�kelnummer Weststrate  V509460

  

Tork afvalbak, 5 liter - 564008
Kunststof zwart - 190x338x160mm

De Tork afvalbak van 5 liter uit de Elevation-lijn kan worden gebruikt voor normaal 
afval in kleine sanitaire ruimtes of voor sanitair afval binnen het hokje. Het zelfsluitende 
deksel en de verborgen afvalzak garanderen hygiëne en comfort. Tork Elevation-
dispensers hebben een functioneel, modern ontwerp dat een blijvende indruk maakt 
op uw bezoekers. Eenvoudig onderhoud en flexibele montagemogelijkheden voor een n
ette uitstraling. Klein formaat ideaal voor beperkte ruimte.

 Ar�kelnummer Weststrate  V509470

  

B3

B3

AFVALBAKKEN B3
Of u nu alleen de basisvoorzieningen nodig hebt of juist gaat voor een s�jlvolle, indrukwekkende 
sanitaire ruimte, hier vindt u een reeks accessoires die aan uw wensen en prijsklasse voldoen.

weststrate.nl/facilitair



  

Tork afvalzak, 5 liter, transparant - 204040

Ar�kelnummer Weststrate V153995            

B x H              Kleur                       Inhoud

330x400mm     Zwart       20 rol à 50 stuks

B3
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Tork hygiënezakjesdispenser - 566000
Kunststof wit - 100x36x140mm

De Tork dispenser voor Hygiënezakjes uit de Elevation-lijn is een discrete, handige oplossing 
voor elke sanitaire ruimte, voor het hygiënisch wegwerpen van afval. Tork Elevation-dispensers 
hebben een functioneel, modern ontwerp dat een blijvende indruk maakt op uw bezoekers.

Ar�kelnummer Weststrate  V509446
  

Tork hygiënezakjesdispenser - 566008
Kunststof zwart - 100x36x140mm

De Tork dispenser voor Hygiënezakjes uit de Elevation-lijn is een discrete, handige oplossing 
voor elke sanitaire ruimte, voor het hygiënisch wegwerpen van afval. Tork Elevation-dispensers 
hebben een functioneel, modern ontwerp dat een blijvende indruk maakt op uw bezoekers.

Ar�kelnummer Weststrate  V509441
  

B5

B5

Tork onderzoekstafeldispenser - 219000
Metaal wit - 450x660x150mm

De hygiënische onderzoekstafelroldispenser is ruimtebesparend en wordt eenvoudig bevestigd 
aan medisch meubilair zoals onderzoektafels. Onderzoekstafelrollen kunnen eenvoudig worden 
vervangen en vergen minimale tijd en moeite. Eenvoudige montage voor beschikbaarheid waar 
nodig. Minder inspanning nodig dankzij makkelijk afscheuren. Kan aan de wand worden 
gemonteerd om gebruik met één hand mogelijk te maken. Ontworpen om aan onderzoekstafels 
te worden bevestigd en ruimte te besparen. Duurzaam en geschikt voor veeleisende omgevingen

Ar�kelnummer Weststrate  V509440

  

C1

HYGIËNEZAKJES / ONDERZOEKSPAPIER
Of u nu alleen de basisvoorzieningen nodig hebt of juist gaat voor een s�jlvolle, indrukwekkende 
sanitaire ruimte, hier vindt u een reeks accessoires die aan uw wensen en prijsklasse voldoen.

weststrate.nl/facilitair



  

Tork hygiënezakjes, 1.4L, wit - 204041

Ar�kelnummer Weststrate V689236            

Lagen B x H                      Kleur Inhoud

2 127x87x19mm       Wit             48 doosjes à 25 stuks

B5

  

Tork Universal onderzoekstafelrol, wit - 124163

Ar�kelnummer Weststrate V676003        

Lagen Aantal vel/rol       Kleur              Inhoud

1 463 vel            Wit              2 rol

C1
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BRUIKLEENOVEREENKOMST
Weststrate hee� diverse soorten dispensers in voorraad voor alle toepassingen en branches. Zo helpen wij 
u met het inrichten van uw facilitaire ruimtes onder andere bij scholen, zorginstellingen, kantoren, horeca en 
overheidsinstellingen.

Bruikleenovereenkomst
Wij bieden u de mogelijkheid om voor de dispensers van het merk Tork een bruikleenovereenkomst 
af te sluiten. In deze overeenkomst komt u overeen dat u gedurende drie jaar de vullingen voor de 
geselecteerde dispenser(s) bij Weststrate afneemt. Bij een bruikleenovereenkomst hoeft u de 
dispenser(s) niet aan te schaffen. U betaalt bij een bruikleenovereenkomst van Tork enkel een 
handlingfee per dispenser.

U kunt de volgende dispensers in bruikleen aanschaffen:
• Toiletroldispensers
• Toiletbrilreinigerdispensers
• Handdoekdispensers
• Zeepdispensers
• Poetsroldispensers
• Luchtverfisserdispensers 

Gedurende de loop�jd van overeenkomst heeft u geen verdere verplichtingen. U neemt het aantal 
vullingen af wat u nodig heeft en zodra uw voorraad op is, bestelt u gewoon opnieuw.

Montage en garan�e

Met ons eigen montageteam ontzorgen wij u graag! Monteren, installeren, oplevering incl. vulling 
en een vulinstruc�e behoren allen tot de mogelijkheden. Indien er reeds dispensers in de facilitaire 
ruimtes hangen worden de oude dispensers verwijderd, afgevoerd en indien mogelijk gerecycled. Op 
de bruikleendispensers krijgt u de gehele loop�jd garan�e zodat u geen extra kosten hoe� te maken 
als er een dispenser stuk gaat. Gedurende de bruikleenovereenkomst hee� u garan�e op de 
dispensers en dus geen extra kosten aan onderhoud of het vervangen van de dispensers.

o bezoekadres
Herculesweg 37
4338 PL Middelburg

m +31 (0) 118 63 00 00
k info@weststrate.nl
K weststrate.nl

ERWIN DEKKER
Commercieel medewerker 
binnendienst Facilitair

m +31 6 50 44 88 00
k erwin.dekker@weststrate.nl

WILMA WILLEMSTIJN
Accountmanager Facilitair

m +31 6 21 11 66 01  
k wilma.willems�jn@weststrate.nl

ERWIN DEKKER
Commercieel medewerker 
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Uiteraard wilt u dat het ontwerp van uw interieur een reflec�e is van uw imago en zakelijke s�jl. 
Ieder onderdeel van de ervaring van gasten moet bijdragen aan een vlekkeloze indruk. 

Dit houdt in dat dispensers naadloos dienen op te gaan in het ontwerp 
van uw sanitaire ruimte. Tegelijker�jd moeten deze uitstekende voorbeelden 
zijn van vorm en func�e. Daarom is elke Tork Image Design™-dispenser 
van zacht geborsteld roestvrij staal, met strakke lijnen en sub�ele 
rondingen. Uit het ontwerp blijkt zowel discre�e als stoutmoedigheid. 
Het werkt geraffineerd en eenvoudig. Op deze wijze zien uw gasten u 
alleen van uw allerbeste kant.

van uw sanitaire ruimte. Tegelijker�jd moeten deze uitstekende voorbeelden 
zijn van vorm en func�e. Daarom is elke Tork Image Design™-dispenser 

rondingen. Uit het ontwerp blijkt zowel discre�e als stoutmoedigheid. 
Het werkt geraffineerd en eenvoudig. Op deze wijze zien uw gasten u 

De strakke lijnen, gladde 
oppervlakken en bescherming 
tegen vingerafdrukken, helpen een 
eersteklas indruk te creëren.

Het zichtvenster aan de zijkant van de 
dispenser maakt het eenvoudig om de 
sanitaire ruimte bevoorraad te houden.

Zachtere en dikkere handdoeken die snel drogen 
en overige Premium-vullingen horen allemaal bij 
de ervaring van gasten. 

Vullingen

Art.nr. Naam Kwaliteitsniveau Systeem Ecolabel Inhoud 
(ml)

Vellen/
Bundel/

Rol 

Bundel/
Rol/

Flacon

Collo 
Afmetingen 

(vel)
B x L (cm)

Vellen/
Collo/

Doseringen

290016 Tork Matic® Soft Hand Towel Roll Premium H1 FSC® 408 6 21x24,5 2448

100297 Tork Xpress® Extra Soft Multifold Hand Towel Premium H2 FSC® 100 21 21,2 x 34 2100 

520901 Tork Luxury Soft Foam Soap Premium S4 1000 6 2500

110255 Tork Extra Soft Mini Jumbo Toilet Roll Premium T2 EU 600 12 10x20 7200

140280 Tork Extra Soft Facial Tissues F1 EU 100 30 20,0x20,8 3000

204060 Tork Bin Liner 50 liter Premium B1 25 10 61x90 250

Tork Image Design™-dispensers

Art.nr. Naam Kleur Systeem Materiaal Collo/inhoud Afmetingen H x B x D (mm) 

460001 Tork Matic® Sensor Hand Towel Roll Dispenser Roestvrij staal/Zwart H1 Roestvrij staal/Kunststof 1 373 x 345 x 204 

460004 Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser Roestvrij staal/Zwart H2 Roestvrij staal/Kunststof 1 468 x 317 x 101 

460005 Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser Roestvrij staal/Zwart H2 Roestvrij staal/Kunststof 1 218 x 116 x 323 

460009 Tork Sensor Foam Soap Dispenser Roestvrij staal/Zwart S4 Roestvrij staal/Kunststof 1 278 x 116 x 130 

460010 Tork Foam Soap Dispenser Roestvrij staal/Zwart S4 Roestvrij staal/Kunststof 1 289 x 106 x 107 

460006 Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser Roestvrij staal/Zwart T2 Roestvrij staal/Kunststof 1 355 x 254 x 133 

460011 Tork Bin 50 Liter Roestvrij staal/Zwart B1 Roestvrij staal/Kunststof 1 614 x 253 x 395 

460015 Tork Bin Lid for Tork Image Design™ Bin Roestvrij staal/Zwart B1 Roestvrij staal/Kunststof 1 38 x 345 x 224 

460013 Tork Facial Tissue Dispenser Roestvrij staal/Zwart F1 Roestvrij staal/Kunststof 1 67 x 256 x 136

460014 Tork Coat Hook Roestvrij staal/Zwart Roestvrij staal/Kunststof 1 55 x 30 x 35 

460014460010460009 460011 460013460015460001 460005 460006460004
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   welkom 



    



   bij Weststrate 

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Onder voorbehoud van prijswijzigingen en druk- en typefouten.


