
Houd hoge hygiënenormen en 
productiviteit in stand 

Robuuste, eenvoudig te onderhouden 
en goed gevulde dispensers voor 
schoonmaak- en handhygiëneproducten 
(geplaatst op de plekken waar ze het hardst 
nodig zijn) verbeteren de naleving van 
hygiënemaatregelen en efficiëntie.

Van reinigingsdoeken en handdoeken tot 
huidverzorging, Tork producten bieden 
een oplossing voor de uitdagingen voor de 
voedselverwerking van vandaag. 

Meer dan 50% van managers in de 
voedselverwerking vindt het lastig om mensen 
die aan de productielijn werken te motiveren 
om te voldoen aan hygiëneprotocollen1

94% is het ermee eens dat de plaatsing 
van dispensers voor schoonmaak- en 
handhygiëneproducten moet worden aangepast 
aan de werkprocessen van elke ruimte1

97% is het ermee eens dat voortdurende 
verbetering en het optimaliseren van de 
werkprocessen belangrijk zijn voor het 
verbeteren van de productiviteit1 

Het in stand houden van hygiënemaatregelen 
is cruciaal voor de voedselveiligheid

• Systemen met hoge capaciteit zorgen 
voor voortdurende beschikbaarheid van 
hygiëneproducten

• Systemen die voldoen aan HACCP-protocollen

• Vel-voor-vel-dosering zorgt dat werknemers 
alleen aanraken wat ze gebruiken

Gemaakt met efficiëntie in gedachten

• Hoge capaciteit betekent efficiënt gebruik en 
producten raken minder snel op

• De Tork Wasstation Dispenser kan worden gebruikt 
in natte gebieden met afspoelmaatregelen, zonder 
dat ze afgedekt hoeven te worden of van de muur 
moeten worden gehaald 

• Flexibele montageopties maken het mogelijk om 
dispensers te plaatsen op de plekken waar ze 
het hardst nodig zijn

1Enquête uitgevoerd door PRS Invivo tussen maart 2020 en maart 2021. Het onderzoek vond plaats in de VS en Duitsland, onder 100 respondenten in elke markt.



Verminder de hoeveelheid afval en voldoe aan 
duurzaamheidsdoelstellingen
• Opties voor 99% biobased reinigingsdoeken

• Gecertificeerde producten in een duurzame verpakking 

• Oplossingen voor vel-voor-vel-dosering

Sanitaire ruimtes en 
kleedkamers

Systemen met een hoge capaciteit zorgen 
voor voortdurende beschikbaarheid, en 

dragen daardoor bij aan verbeterde naleving 
van de hygiënemaatregelen.

Tork PeakServe® Continu™ 
Handdoek Dispenser

Art. nr. 5525008/552500
Art. nr. 552500

Tork Gevouwen 
Reinigingsdoek Dispenser

Art. nr. 654000

Tork Zeep- en 
huidverzorgingsdispensers

Art. nr. 561608/561600

Tork Desinfectie Vloerstandaard
Art. nr. 511060

Tork Wasstation Dispenser
Art. nr. 651420

Tork Zeep- en 
huidverzorgingsdispensers

Art. nr. 561608/561600

Productiegebieden

Innovatieve Tork oplossingen helpen 
managers bij het verbeteren van de 

werkprocessen om de productiviteit en 
efficiëntie te vergroten.

Gemeenschappelijke 
kantoorruimtes

Tork handhygiëneproducten geven 
werknemers en bezoekers een veiliger 
gevoel in ruimtes met oppervlakken die 

vaak worden aangeraakt.


