
Ervaar een fris,  
nieuw niveau van gastvrijheid 

Tork SmartFresh™ Tork SmartFresh™

Garandeer 
netheid met  
de efficiëntie 
van realtime 
gegevens

Klaar voor slimmere sanitaire ruimten?  
Lees meer over oplossingen van Tork  
op www.sca-tork.com of neem contact  
op met uw verkoopvertegenwoordiger  
voor een demonstratie. 
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Afmetingen toilet Afmetingen urinoir 

Afbeelding volgt binnenkort volgens Maria.

Klaar voor een innovatieve sanitaire ervaring met  
een hogere standaard voor frisheid?

We praten graag met u over Tork SmartFreshTM en de nieuwe 
mogelijkheden die het biedt voor uw bedrijf. Lees meer op  
www.sca-tork.com of neem contact op met uw 
verkoopvertegenwoordiger voor een demonstratie. 

“ We zien veel mogelijk-
heden in het gebruik 
van de schermen voor 
informatievoorziening 
en promotie van onze 
eigen campagnes en 
aanbiedingen voor  
gasten.”   
Peter van Dungen, eigenaar,  
McDonald’s, Tilburg

Breng de norm voor 
sanitaire ruimten naar 
nieuwe hoogtes met de 
nieuwe Tork SmartFresh™ 

Bied een innovatieve ervaring en een hogere standaard 
van frisheid met de automatische reiniging voor uw 
toiletten en urinoirs van Tork SmartFresh™. 

Elke unit van Tork SmartFresh™ heeft een glanzende, 
glazen behuizing met slimme sensoren, reinigingsvloeistof, 
een luchtverfrissersysteem met aromatische oliën en een 
HD-mediascherm. 

Het is eenvoudig te combineren met standaard, aan de 
muur gemonteerde toiletten en urinoirs, en in combinatie 
met uw reeds aanwezige units biedt het Tork SmartFresh™-
systeem u het overwicht. 

Tork SmartFresh™ helpt u de sanitaire ruimte te verbeteren:
 - Creëer een aangename ervaring met de unieke 
luchtverfrissing met aromatische oliën 

 - Houd toiletpotten brandschoon met de speciale 
reinigingsgel

 - Ontvang realtime gegevens en inzicht  en kennis van het 
gebruik voor efficiëntere reiniging en onderhoud 

 - Gebruik het geïntegreerde mediascherm voor 
infotainment of reclame met de mogelijkheid voor 
inkomsten

“ Met Tork SmartFresh™ weten we 
dat de ervaring die wij voor onze 
klanten willen scheppen ook 
weerspiegeld wordt in de sanitaire 
ruimten, en dat we niet heen en 
weer hoeven te rennen om te kijken 
of alles nog netjes is.”  
 Peter van Dungen, eigenaar, McDonald’s, Tilburg

Heeft een voedingsbron van 220 V~ nodig. 
SCA Hygiene Products AB

Bäckstensgatan 5
40503 Mölndal

Sweden

BLOE ® Crystal Toilet
Installation Manual
This installation manual is intended for use by SCA authorized 
personnel only

Hoogte 
2220 mm

Breedte 
550 mm

Diepte  
63 mm

Hoogte 
1950 mm

Breedte 
550 mm

Diepte  
63 mm


