
Tork hygiëne-oplossingen zijn eenvoudig te integreren in uw verpleeghuis of instelling voor begeleid 
wonen, om het beheer en de efficiëntie van hygiëne te verbeteren en cliënten meer onafhankelijkheid te 
geven. Dit bespaart uw personeel tijd en creëert een veiligere, vrolijkere omgeving voor iedereen. 

Betere hygiëne voor betere langdurige zorg

Waardige zorg leveren

Infectiepreventie en welzijn
•  Aanrakingsvrije dispensers verminderen de verspreiding

van bacteriën en virussen 

•  Dankzij de flexibele reinigingsdoeken kan het personeel 
oppervlakken grondig schoonmaken en desinfecteren 

•  Handige handhygiëne-oplossingen ondersteunen goede
gewoontes en laten zien dat u er alles aan doet om een veilige 
en gezonde omgeving te creëren. Oplossingen omvatten zeep 
en handdesinfectieproducten, maar ook posters om naleving 
te bevorderen

Personeelsefficiëntie en cliëntervaring
•  Gebruiksvriendelijke designs en dispensers, met de laagste 

drukkracht van alle hoge- capaciteitssystemen voor handen 
afvegen, stimuleren handhygiëne en vergroten de toegankelijkheid 

•  De met prijzen bekroonde, moderne dispenser is fluisterstil 
en voelt hierdoor huiselijk aan, niet institutioneel 

•  Aantrekkelijke, duurzame producten verbeteren uw imago 
en trekken nieuwe cliënten aan 

70% van het 
verplegend personeel 
is het ermee eens dat 
als hygiënedispensers 
gemakkelijker in gebruik 
waren, meer ouderen 
ze zelfstandig konden 
gebruiken 

74% van het 
verplegend personeel 
is het ermee eens dat 
lege hygiënedispensers 
een risico voor 
infectiebeheersing vormen

Oplossingen voor het segment Langdurige zorg

Tork Schone Handen Training 
voor verpleeghuizen
De Tork training is ontwikkeld met 
vooraanstaande handhygiëne-experts en 
leidt het personeel van verpleeghuizen op 
over het belang van handhygiëne, het gebruik 
van handschoenen en hoe ze handhygiëne in 
stressvolle situaties kunnen beheren 

Tork Schoonmaaktraining 
voor verpleeghuizen
Leidt verpleeghuispersoneel op over 
het belang van omgevingsschoonmaak, 
de bijbehorende uitdagingen en de meest 
effectieve schoonmaakstrategieën 



552100 
Tork Xpress  

Mini Multifold  
Handdoek Dispenser

561600
Tork Zeepdispenser 

met Intuition™ 
Sensor 

561600
Tork Zeepdispenser  

met Intuition™ 
Sensor 

558040 
Tork Hulsloos 

Toiletpapier Dispenser

552550   
Tork PeakServe®  

Mini Handdoek  
Dispenser 

561500
Tork Vloeibare en 

Sprayzeep Dispenser

561000
Tork Mini Vloeibare 

en Sprayzeep 
Dispenser

558040 
Tork Hulsloos 

Toiletpapier Dispenser

272611             272511             272211
Tork Xpressnap® servetdispenser 

*ook in rood en grijs

183700 
Tork 

Microvezeldoeken, 
voor eenmalig gebruik

511060 
Tork Desinfectie 
Vloerstandaard 

551100
Tork Matic® 

Sensor Handdoek 
Dispenser

183600
183601, 183602, 183603 

Tork Microvezeldoeken, 
herbruikbaar

140280 
Tork Facial 

Tissue

Tork heeft een volledig aanbod oplossingen voor het verbeteren van hygiëne door infecties 
te voorkomen en te verminderen. Van huidvriendelijke handzepen en handdesinfectieproducten 
tot kleurgecodeerde microvezeldoeken die kruisbesmetting helpen verminderen, als onderdeel 
van uw schoonmaakpraktijken. 

Voor een betere toegankelijkheid en zelfstandigheid van cliënten biedt Tork oplossingen die 
gebruiksvriendelijk zijn en een breed scala aan plaatsingsmogelijkheden hebben. Ze ondersteunen 
cliënten met beperkte kracht en die moeite hebben met dispensers waarvoor een hendel moet 
worden gebruikt of een tissue moet worden afgescheurd. 

Tork Solutions Oplossingen voor het segment Langdurige zorg

www.tork.nl or www.tork.be       
+31(0)30 69 84 666,  
+32(0)2-766 05 30
info@tork.nl / info@tork.be

Kamer van cliënten 
en zorgkamers 

Openbare en 
personeelsgebieden

Keuken en 
restaurantgedeeltes

Opmerking: Tork Vision Schoonmaken had hiervoor de naam Tork EasyCube®.

654000   
Tork Performance 

Reinigingsdoek 
Dispenser

560101   
Tork Vloeibare en 

Sprayzeep Dispenser 
met Armbeugel

473190   
Tork Reflex® 
Dispenser

**Zwarte dispensers zijn ook beschikbaar

Tork, 
een merk van Essity

Tork Vision Schoonmaken
Tork Vision Schoonmaken maakt gebruik van realtime gegevens en volgt uw dispensers om u te kunnen vertellen 
waar deze moeten worden bijgevuld. Dit zorgt ervoor dat uw hygiënenormen consistent blijven en bespaart uw 
personeel tijd, zodat zij zich kunnen concentreren op de cliënten. Ontdek meer op tork.nl/vision-schoonmaken 

Bezoek tork.nl/langdurigezorg voor hygiëne-inzichten, tools en training
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