
Dodržiavajte vysoký štandard 
hygieny a produktivity 

Robusté zásobníky na hygienické a čistiace 
produkty s ľahkou údržbou a nepretržitými 
zásobami umiestnené presne tam, kde 
sú potrebné, môžu zvýšiť dodržiavanie 
hygienických nariadení a efektivitu.

Od utierok cez utierky na ruky až po mydlo 
a dezinfekčné prostriedky, to sú Tork 
produkty, ktoré zvládajú aktuálne výzvy 
v potravinárskom priemysle. 

Pre viac ako 50 % manažérov výroby 
v potravinárskom priemysle je ťažké 
motivovať pracovníkov na výrobnej linke, 
aby dodržiavali hygienické nariadenia.1

94 % z nich súhlasí, že umiestnenie 
zásobníkov na hygienické potreby a čistiace 
pomôcky by sa malo prispôsobiť každému 
pracovnému oddeleniu.1

97 % z nich súhlasí, že neustály rozvoj 
a optimalizácia pracovného tempa sú 
dôležité na zvýšenie produktivity.1 

Dodržiavanie hygienických nariadení je 
nevyhnutné pre bezpečnosť potravín.

• Vysokokapacitné systémy zaisťujú nepretržitú 
dostupnosť hygienických produktov.

• Systémy, ktoré sú v súlade s protokolmi HACCP.

• Dávkovanie po útržku umožňuje pracovníkom 
dotknúť sa len tej utierky, ktorú použijú.

Vytvorené s cieľom dosiahnuť efektivitu

• Vysoká kapacita znamená efektívne služby 
a zníženú mieru nedostatku produktov.

• Tork utesnený zásobník môžete používať vo 
vlhkom prostredí, kde je časté čistenie na mokro, 
a nemusíte ho zakryť ani odmontovať zo steny. 

• Flexibilné možnosti montáže umiestnia zásobníky 
tam, kde sú potrebné.

1 Prieskum 2021 uskutočnilo PR Invivo od marca 2020 do marca 2021. Prieskum sa uskutočnil v USA a v Nemecku so 100 respondentmi na každom trhu.



Znížte mieru odpadu a dosiahnite svoje udržateľné ciele.
• Možnosť utierok na 99 % prírodnom základe

• Certifikované produkty v udržateľnom obale 

• Dávkovanie po útržkoch v udržateľnom obale

Toalety a umyvárne a šatne
Vysokokapacitné systémy zaisťujú 

nepretržitú dostupnosť produktov, čo 
podporuje dodržiavanie nariadení.

Tork PeakServe Tork zásobník na skladané utierky Tork zásobník na mydlo 
a dezinfekčné prostriedky

Tork dezinfekčný stojan 
na 1 zásobník

Tork utesnený zásobníkTork zásobník na mydlo  
a dezinfekčné prostriedky

Výrobné priestory
Inovatívne Tork riešenia pomáhajú 

manažérom zlepšiť pracovné tempo, čím 
zvýšia produktivitu aj efektivitu.

Kancelárske spoločné priestory
Tork produkty na hygienu rúk pomáhajú 
zamestnancom a návštevníkom získať 

pocit istoty v priestoroch s vysokou 
frekvenciou dotyku.


