
Tork Skincare

Tork Skincare rešitve pomagajo izpolniti 
visoka pričakovanja glede higiene



Tork Skincare  |  2

Kot vodilna svetovna znamka na področju 
higiene ima Tork rešitve in inovacije, ki jim 
podjetja zaupajo, da jim pomagajo zagotoviti 
nove higienske standarde.

Poleg inovativnega portfelja imamo širok in 
učinkovit izbor mil, razkužil in razpršilnikov.

Ne samo, da so Tork rešitve za nego kože 
učinkovite, nagrajeni modeli dozirnikov in 
podajalnikov se estetsko usklajujejo s sistemi 
za brisače za roke in toaletni papir, ki jih 
stranke že uporabljajo. 

Še več, Tork Skincate dozirnikom je bil 
podeljen certifikat za enostavno uporabo,1 
saj pustijo pozitiven vtis na goste, spodbujajo 
skladnost s higienskimi standardi in 
zmanjšujejo možnost navzkrižne okužbe.

Stranke že uporabljajo Tork brisače za roke in 
toaletni papir, vse večje pa je povpraševanje 
po kakovostnih in učinkovitih rešitvah za nego 
kože, ki ustrezajo novim pričakovanjem na 
področju higiene in stalnim poslovnim izzivom.

S ponudbo Tork izdelkov za nego kože se lahko 
osebje posveti zagotavljanju storitev za stranke 
in ne reševanju težav v toaletnih prostorih.

1  Certificirano s strani združenja Swedish Rheumatism Association, testirano v skladu z načrtom za oblikovanje testov, objavljenim v reviji Swedish Design Research 
Journal, 2011-05-20

Imamo 50 let izkušenj
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Visokokakovostne higienske rešitve

44 %
ljudi se iz higienskih razlogov 
izogiba toaletnim prostorom2

Celoten nabor učinkovitih razkužil in mil  
s skrbno izbranimi sestavinami.

Prilagodljivi ročni ali senzorski dozirniki 
pomagajo zagotoviti višji higienski standard.

Tork higienska stojala opozarjajo na 
dostopnost higiene rok za vse zaposlene in 
stranke na območjih, kjer ni na voljo vode.

Celovita izbira izdelkov: 

2 Na podlagi rezultatov raziskave Hygiene Matters 2018 med 15.530 anketiranci s 15 trgov
3  Certificirano s strani združenja Swedish Rheumatism Association, testirano v skladu z načrtom za oblikovanje testov, objavljenim v reviji Swedish Design Research 

Journal, 2011-05-20
4 Bulk Soap Contamination Study, Dr. Charles P. Gerba, University of Arizona, 2007

Izpolnjevanje visokih standardov 
učinkovitosti: z različnimi protimikrobnimi 
mili in sredstvi za razkuževanje rok v obliki 
tekočine, gela in pene – vsi so testirani po 
standardu EN1499 ali EN1500.

Higiena za vse: mehki gumbi Tork 
Skincare dozirnikov imajo certifikat za 
enostavno uporabo Švedskega združenja 
bolnikov z revmatizmom,3 saj jih preprosto 
uporabljajo tudi otroci in starejši.

Higienski sistem: tovarniško zatesnjene 
plastenke z novo črpalko ob vsakem 
ponovnem polnjenju pomagajo zmanjšati 
tveganje za okužbo v primerjavi s sistemom 
z večjimi količinami, kjer je lahko okuženih 
25 % odprtih podajalnikov mila.4

Zagotavljanje najboljše higiene rok
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Bolj učinkovito umivanje rok
Zaposleni morajo pogosto in učinkovito izvajati higieno rok, da preprečijo širjenje mikrobov, 
zmanjšajo navzkrižne okužbe in tako podaljšajo svojo prisotnost na delu.

Za to, da so toaletni prostori pripravljeni za učinkovito umivanje rok, morajo čistilci hitro in 
pravilno napolniti dozirnike, da se lahko potem posvetijo drugim nujnim opravilom.

5 Na podlagi dokumentiranih rezultatov, ki so jih zabeležile tri stranke s Tork EasyCube sistemom, merjeno pred in po uvedbi Tork EasyCube® sistema.
6 Certificirano s strani združenja Swedish Rheumatism Association, testirano v skladu z načrtom za oblikovanje testov, objavljenim v reviji Swedish Design Research Journal, 2011-05-20.
7 Na osnovi notranjega panelnega testa ponovnega polnjenja mila z merjenjem časa.
8 Študije porabe družbe Essity na osnovi 20.000-kratnega umivanja rok s primerjavo različnih tekočih mil (vključno z večjimi paketi mil) in Tork sistemov penilnih mil in mil v spreju.
9  Test porabe TMTC, ki ga je družba Essity v okviru študij porabe izvedla na osnovi 20.000-kratnega umivanja rok in ki je vključeval primerjavo različnih tekočih mil (vključno z večjimi paketi mil) in Tork 

sistemov penilnih mil in mil v spreju.

Preprosta uporaba: Tork dozirniki so 
enostavni za uporabo6, napolnite jih v 
manj kot 10 sekundah7 – čistilnemu osebju 
prihranijo čas in energijo. Tork ponuja tudi 
nabor higienskih izdelkov za toaletne prostore, 
vključno s toaletnim papirjem, brisačami za 
roke, izdelki za nego las in nego kože. Za vse 
dozirnike lahko uporabite en skupni Tork ključ, 
kar povečuje učinkovitost ponovnega polnjenja.

Manjša poraba: izmerjeno, dosledno 
podajanje zmanjša porabo do 50 %,8 kar 
pomeni manj pogosto polnjenje dozirnikov in 
večjo razpoložljivost mila.9

Visoka zmogljivost: polnila za Tork penilno 
milo lahko oskrbijo do 1650 obiskovalcev, zato 
je potrebno manj pogosto polnjenje dozirnikov.9
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Tork Skincare dozirniki so funkcionalni in 
intuitivni ter omogočajo preprosto vzdrževanje
Robustni, zanesljivi podajalniki: Tork 
Skincare ročni dozirniki zmorejo do 1 MM 
potiskov.10

Nega kože kjerkoli: Tork Skincare dozirniki 
so na voljo z različnimi mehanizmi podajanja, 
ki najbolje ustrezajo potrebam objekta, tako 
da se lahko higiena rok zagotavlja kjerkoli. 

Higiena za vse: mehki gumbi Tork Skincare 
dozirnikov imajo certifikat za enostavno 
uporabo11 Švedskega združenja bolnikov 
z revmatizmom, kar olajša podajanje in 
spodbuja skladnost z zahtevami glede 
higiene rok.

• Tork dozirnike napolnite v manj kot 10 sekundah, kar čistilnemu osebju prihrani čas in 
energijo.12

• Tork ponuja tudi nabor higienskih izdelkov za toaletne prostore, vključno s toaletnim papirjem, 
brisačami za roke, izdelki za nego las in nego kože. Vsi dozirniki imajo en skupni Tork ključ, 
ki zagotavlja dodatno učinkovitost ponovnega polnjenja.

Preprosto vzdrževanje:

Certifikat za enostavno 
uporabo:11 za lažje 
podajanje

Brez dotika: zagotavlja 
merjeno, dosledno podajanje

Tovarniško zatesnjena 
plastenka: v primerjavi s sistemom 
z večjimi količinami pomaga 
zmanjšati tveganje za okužbo

Stisljiva plastenka: za 70 % 
manjše količine odpadkov10

Visoka kapaciteta: 
zadostuje za 1650 
obiskovalcev13

10 Na osnovi testa družbe Essity
11  Certificirano s strani združenja Swedish Rheumatism Association, testirano v skladu z načrtom za oblikovanje testov, objavljenim v reviji Swedish Design Research 

Journal iz leta 2011.
12 Na osnovi notranjega panelnega testa ponovnega polnjenja mila z merjenjem časa.
13  Test porabe TMTC, ki ga je družba Essity v okviru študij porabe izvedla na osnovi 20.000-kratnega umivanja rok in ki je vključeval primerjavo različnih tekočih mil 

(vključno z večjimi paketi mil) in Tork sistemov penilnih mil in mil v spreju.
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Tork Skincare: 50 let vrhunskih izkušenj 
umivanja rok

Estetika toaletnega 
prostora je pomemben 
dejavnik pri odločevalcih. 

Z ustvarjanjem 
prijetnega okolja 
lahko ustvarite trajen, 
pozitiven vtis na goste 
in zaposlene.

Naši dozirniki so dvakrat prejeli nagrado za 
oblikovanje Red Dot za eleganten videz in 
izdelavo.

Pri oblikovanju Tork dozirnikov smo imeli 
v mislih celoten toaletni prostor in vrhunsko 
izkušnjo gosta. Vse vrste dozirnikov 
odlikujejo usklajene oblike (Elevation in 
Image Design).

Nagrade:

Vrhunske Tork formule obiskovalcem ponujajo dodaten pridih razkošja. 
Milo in formule losjona za nego kože za dopolnitev izkušnje: 
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Tork Skincare izdelki zagotavljajo 
učinkovitost in trajnostnost
Podjetja cenijo trajnostne izdelke in rešitve, ki jim pomagajo dosegati trajnostne poslovne cilje. 
Zaposleni imajo poleg tega ob uvajanju trajnostnih izdelkov bolj pozitiven pogled na svoje 
delovno mesto.

S Tork Skincare formulami strankam pri doseganju trajnostnih ciljev ni treba sklepati 
kompromisov.

14 Na osnovi testa družbe Essity
15  Dokazano z laboratorijskim testom tretjih oseb v skladu z OECD301B
16  Test, ki ga je družba Essity v okviru študij porabe izvedla na osnovi 20.000-kratnega umivanja rok in ki je vključeval primerjavo različnih tekočih mil (vključno z večjimi 

paketi mil) in sistemov Tork penilnih mil in mil v spreju
17 Na osnovi notranjega panelnega testa v primerjavi s Tork Mild penilnim milom

Ustvarjeni trajnostno
Tork Skincare plastenke 
lahko stisnete in s tem 
količino odpadkov 
zmanjšate za 70 %.14

Zagotovitev akreditacije
Tork trajnostne rešitve 
lahko podjetjem pomagajo 
pridobiti certifikate 
trajnostnega poslovanja 
za svoje poslovne prakse.

Trajnostne formule
Tork Clarity penilno milo 
vsebuje sestavine, ki so 
99-odstotno naravnega izvora, 
in je biološko razgradljivo.15

Manj odpadkov
Tork dozirniki odmerjajo le toliko 
polnila, kot je potrebno, zaradi 
česar je poraba manjša tudi 
do 50 %.16 Še več, Tork Clarity 
penilno milo se preprosto 
izpere, zaradi česar se poraba 
vode zmanjša za 35 %.17

Skoraj vsa Tork Skincare 
polnila imajo certifikat EU za 
okolje tretjih oseb, kar pomaga 
zmanjšati vpliv na okolje.
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Ella’s Handwashing 
Adventure uči otroke higiene 
rok in gradi pomembne navade 
že v mladosti.

Specializirano usposabljanje o higieni rok:

Nagrajeno usposabljanje 
Tork VR Clean Hands, ki je 
zdaj na voljo tudi za namizne 
računalnike, spodbuja 
skladnost s higienskimi 
standardi v urgentnih blokih 
v bolnišnicah in ustanovah 
za dolgotrajno oskrbo. Ta 
nova metoda usposabljanja 
je rezultat sodelovanja med 
blagovno znamko Tork, 
univerzitetnimi bolnišnicami 
in vodilnimi svetovnimi 
strokovnjaki za higieno rok.
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Tork Skincare izdelki za vse 
vrste uporabe

Ko je higiena rok 
ključnega pomena

Tork alkoholno tekoče 
razkužilo za roke

SKU: 420114
prilagodite lokalni številki 

SKU

Za najbolj zahtevna okolja
Tork tekoče milo za olja 

in maščobe 
SKU: 420401

Za profesionalne kuhinje

Tork tekoče milo 
za umivanje rok 
za odpravljanje 

neprijetnih vonjav
SKU: 424011

Za čiščenje in 
mehčanje las in kože

Tork krema za 
prhanje

SKU: 420601

Idealno za osebe 
z občutljivo kožo.

Tork Extra Mild 
tekoče milo
SKU: 420701

Prinaša vrhunsko izkušnjo 
umivanja rok 

Tork Luxury Soft 
tekoče milo
SKU: 420901

Neizprosno do mikrobov, 
nežno do kože

Tork alkoholno 
razkužilo za roke 

v gelu 
SKU: 424103

prilagodite lokalni 
številki SKU

Izpolnjevanje 
trajnostnih ciljev

Tork Clarity penilno 
milo 

SKU: 520201

Učinkovito proti virusom 
in bakterijam. Nežno do 
vsega ostalega.

Tork protimikrobno tekoče 
milo in pena brez alkohola 

za razkuževanje rok
SKU: 420709-424709-420710-

424710-520202-520402
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Celotna Tork Skincare ponudba za 
učinkovito umivanje rok
S svojo celotno paleto formul in dozirnikov za vse potrebe toaletnega prostora 
vam lahko pomagamo izbrati prave higienske rešitve za vaš toaletni prostor.

470026

Tork Skincare penilno milo in tekoče milo    S4, S3

Dozirniki
Št. izd. Ime Linija 

izdelkov
Oznaka 
polnila

Barva Material Velikost  
V × Š × D (mm)

CON/
TRP

561600 Tork Skincare dozirnik s senzorjem Intuition™ Elevation S4 bela ABS 278×112×128 6 • •
561608 Tork Skincare dozirnik s senzorjem Intuition™ Elevation S4 črna ABS 278×112×128 6 • •
561500 Tork Skincare dozirnik Elevation S4 bela ABS 292×113×114 12 •
561508 Tork Skincare dozirnik Elevation S4 črna ABS 292×113×114 12 •
460009 Tork Skincare dozirnik s senzorjem Intuition™ Image Design S4 kovinska/črna nerjavno jeklo/ABS 278×116×130 1 • •
460010 Tork Skincare dozirnik Image Design S4 kovinska/črna nerjavno jeklo/ABS 289×106×107 1 •

Kozmetična polnila
Št. izd. Ime Oznaka 

polnila
Kakovost Vonj Barva Korist Količina 

na enoto 
(ml)

Št. 
odmerkov

CON/
TRP

520901 Tork Luxury Soft penilno milo  S4 Premium prefinjen 
cvetlični vonj

brez 
barvil

umivanje rok z 
bogato, kremasto 

peno

1000 2500 6 •
520201 Tork Clarity penilno milo za 

umivanje rok
S4 Premium brez dišav brez 

barvil
99 % sestavin 

naravnega izvora
1000 2500 6 • •

520701 Tork Extra Mild penilno milo S4 Premium brez dišav brez 
barvil

pogosto umivanje 
rok

1000 2500 6 • • •
520501 Tork Mild penilno milo S4 Premium svež vonj brez 

barvil
redno umivanje 

rok
1000 2500 6 • •

500902 Tork Luxury Soft penilno milo S3 Premium nežen vonj brez 
barvil

nežno umivanje 
rok

800 2000 4 •
470022 Tork penilno milo S34 Premium luksuzen vonj rožnata luksuzno 

umivanje rok
800 2000 6 •

470026 Tork penilno milo S34 Premium brez dišav brez 
barvil

klasično umivanje 
rok

800 2000 6 • •
Tork penilno milo S34 se lahko uporablja v dozirnikih za penilno milo znamke Lotus Professional, ki so že nameščeni.
Tork Luxury Soft penilno milo S3 se lahko uporablja v dozirnikih za penilno milo znamke Tork Aluminium Line 453000, ki so že nameščeni.

Protimikrobna (biocid) polnila1

Št. izd. Ime Oznaka 
polnila

Kakovost Vonj Barva Učinkovitost Norme učinkovitosti Količina 
na enoto 

(ml)

Velikost 
odmerka 

(ml)

CON/
TRP

520800 Tork protimikrobno 
penilno milo 
izboljšana formula 

S4 Premium brez dišav brez 
barvil

bakterije
kvasovke in glive
virusi z ovojnico

EN 1499, EN 13727
EN 13624, EN 14476 
(vsi virusi z ovojnico)

1000 0,6 6 •

- Dozirni sistem, enostaven za uporabo za 
otroke in starejše

- Zatesnjen sistem s plastenko, ki se 
lahko stisne, izboljša higieno in zmanjša 
količino odpadkov

561608561600 561500 460009561508 460010

520701520901 520201 520800520501 500902 470022

1 Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vselej preberite oznako in podatke o izdelku.

Nekatere številke SKU je treba prilagoditi lokalno.

Novo
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Tork Skincare Mini tekoče milo    S2

Dozirniki
Št. izd. Ime Linija 

izdelkov
Oznaka 
polnila

Barva Material Velikost  
V × Š × D (mm)

CON/
TRP

561000 Tork Mini Liquid Skincare dozirnik  Elevation S2 bela ABS 206×112×114 12 •
561008 Tork Mini Liquid Skincare dozirnik  Elevation S2 črna ABS 206×112×114 12 •

- Kompaktna velikost dozirnika, ki ustreza tudi 
najmanjšim toaletnim prostorom

- Dozirni sistem, enostaven za uporabo za 
otroke in starejše

- Zaprt sistem s plastenkami, ki se lahko 
stisnejo, zagotavlja dobro higieno rok

420602 420202420502

Kozmetična polnila
Št. izd. Ime Oznaka 

polnila
Kakovost Vonj Barva Korist Količina 

na enoto 
(ml)

Št. 
odmerkov

CON/
TRP

Ostale 
eko 

oznake

420502 Tork Mild Mini tekoče milo S2 Premium svež vonj biserno 
bela

redno 
umivanje rok

475 475 8 • •
420602 Tork Mini krema za prhanje S2 Premium svež uniseks 

vonj
modra lasje in telo 475 475 8 • •

420202 Tork losjon za roke in telo 
brez dišave

S2 Premium brez dišav bela vlažilni losjon 475 475 8 Swan •
420702 Tork Extra Mild Mini tekoče 

milo
S2 Premium svež uniseks 

vonj
prozorna pogosto 

umivanje rok
475 475 8 • • •

561008561000

420702

424011

Kozmetična polnila
Št. izd. Ime Oznaka 

polnila
Kakovost Vonj Barva Korist Količina 

na enoto 
(ml)

Št. 
odmerkov

CON/
TRP

Ostale 
eko 

oznake

424011 Tork tekoče milo za 
umivanje rok za 
odpravljanje neprijetnih 
vonjav

S4 Premium brez dišav brez 
barvil

odpravljanje 
neprijetnih 

vonjav, priprava
hrane,

umivanje rok

1000 1000 6 • •

424709-
424710

Tork protimikrobno 
tekoče milo

S4 Premium brez dišav brez 
barvil

Učinkovito proti 
virusom in 
bakterijam. 
Nežno do 

vsega ostalega.

1000 1000 6 •

424709

Novo

Novo
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420302

Tork Skincare tekoče milo    S1/S11

Dozirniki
Št. izd. Ime Linija 

izdelkov
Oznaka 
polnila

Barva Material Velikost  
V × Š × D (mm)

CON/
TRP

560000 Tork dozirnik za tekoče milo in milo v spreju Elevation S1/S11 bela ABS 296×112×114 12 •
560008 Tork dozirnik za tekoče milo in milo v spreju  Elevation S1/S11 črna ABS 296×112×114 12 •
560101 Tork dozirnik za tekoče milo – komolčna ročka Elevation S1 bela ABS 296×112×114 8

560109 Tork dozirnik za tekoče milo – komolčna ročka Elevation S1 črna ABS 296×112×114 8

252040 Tork dozirnik za tekoče milo S1 bela kovinska 291×113×98 10

960000 Tork začetni paket za tekoče milo (št. izd. 560000, št. izd. 420501) Elevation S1 bela ABS 296x112x114 1

Kozmetična polnila
Št. izd. Ime Oznaka 

polnila
Kakovost Vonj Barva Korist Količina 

na enoto 
(ml)

Št. 
odmerkov

CON/
TRP

Ostale 
eko 

oznake

420709-
420710

Tork protimikrobno 
tekoče milo

S1 Premium brez dišav brez 
barvil

Učinkovito proti virusom 
in bakterijam. Nežno do 

vsega ostalega.

1000 1000 6 •
420901 Tork Luxury Soft 

tekoče milo
S1 Premium luksuzna 

dišava 
jasmina

lila umivanje rok z bogato, 
kremasto peno

1000 1000 6 Swan •
420701 Tork Extra Mild 

tekoče milo 
S1 Premium brez dišav brez 

barvil
pogosto umivanje rok 1000 1000 6 • • •

420501 Tork Mild tekoče milo S1 Premium svež vonj biserno 
bela

redno umivanje rok 1000 1000 6 • •
420601 Tork krema za 

prhanje
S1 Premium svež 

uniseks 
vonj

modra lasje in telo 1000 1000 6 • •
420810 Tork tekoče milo za 

umivanje rok
S1 Premium brez dišav brez 

barvil
umivanje rok pred 

pripravo hrane
1000 1000 6 •

420401 Tork tekoče milo za 
olja in maščobe

S1 Premium brez dišav brez 
barvil

umivanje rok, umazanih 
od olja in maščobe

1000 1000 6 Swan •

560008560000 560101 560109

420501420701420901 420601 420810 420401

- Zagotavlja velik odmerek čistilnih sestavin
- Zatesnjen sistem s plastenko, ki se 

lahko stisne, izboljša higieno in zmanjša 
količino odpadkov

- Dozirni sistem, enostaven za uporabo za 
otroke in starejše

252040 960000

Št. izd. Ime Oznaka 
polnila

Kakovost Barva Vrsta Korist Količina na enoto 
(ml)

Št. odmerkov CON/TRP

420302 Tork čistilo za WC-desko S2 Premium prozorna čistilno 
sredstvo

izjemno 
higienska 
WC-deska

475 475 8 •

Tork čistilo za WC-desko S2

- Za dodatno higieno in udobje v WC-ju
- Čiščenje za izjemno higiensko WC-desko
- Zatesnjena plastenka s črpalko za 

enkratno uporabo zmanjšuje tveganje 
navzkrižne okužbe

420709

Novo
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409840

Kozmetična polnila 5 l 
Št. izd. Ime Oznaka 

polnila
Kakovost Vonj Barva Korist Količina 

na enoto 
(ml)

Št. 
odmerkov

CON/
TRP

409840 Tork tekoče milo Večji paket 
mila 5 l

Universal odišavljeno bela osnovno 
umivanje rok

5000 1 •

Tork Skincare Bulk tekoče milo

Navodila za higienično ponovno polnjenje:
- Dozirniki za ponovno polnjenje so dovzetni 

za okužbo z mikrobi. Najboljšo higieno 
zagotavljajo zapečateni sistemi

- Dozirnike za ponovno polnjenje in črpalke 
morate pred ponovnim polnjenjem razkužiti 

- Dodajanje mila v delno prazne dozirnike 
lahko povzroči okužbo z bakterijami

620701 620501 470016 470038

- Funkcionalna, velika zmogljivost in najbolj 
racionalni stroški v razredu

- Porabo mila zmanjša do 50 %1

1 Študije porabe podjetja Essity na osnovi 20.000-kratnega umivanja rok s primerjavo različnih tekočih mil (vključno z večjimi paketi mil) in Tork sistemov penilnih mil in mil v razpršilu.

Skincare polnila mila v spreju
Št. izd. Ime Oznaka 

polnila
Kakovost Vonj Barva Korist Količina na 

enoto (ml)
Št. 

odmerkov
CON/
TRP

620701 Tork milo v spreju brez dišave S11 Universal brez dišav brez barvil pogosto 
umivanje rok

1000 3300 6 • •
620501 Tork milo v spreju S11 Universal svež vonj brez barvil redno 

umivanje rok
1000 3300 6 • •

470016 Tork milo v spreju S35 Universal brez dišav brez barvil klasično 
umivanje rok

800 2667 6 •
470038 Tork milo v spreju S35 Universal odišavljeno bela običajno 

umivanje rok
800 2667 6

Tork milo v spreju S35 se lahko uporablja v dozirnikih mila v spreju znamke Lotus Professional, ki so že nameščeni.
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 Tork alkoholno razkužilo za roke

Polnila – gel1

Št. izd. Ime Oznaka polnila Kakovost Vonj Barva Učinkovitost Norme učinkovitosti Količina 
na enoto 

(ml)

Velikost 
odmerka 

(ml)

CON/
TRP

420105 Tork alkoholno 
razkužilo za roke 
v gelu 

S1 Premium brez 
dišav

brez 
barvil

bakterije
kvasovke in 

glive
mikobakterije

virus

EN 1500, EN 12791,  
EN 13727, EN 1276,
EN 1275, EN 13624,  
EN 1650, EN 14348,  
EN 14476 (vsi virusi z 

ovojnico 
ter rotavirusi in norovirusi)

1 000 1 6 • •

420142 Tork alkoholno 
razkužilo za roke 
v gelu

S2 Premium brez 
dišav

brez 
barvil

bakterije
kvasovke in 

glive
mikobakterije

virus

EN 1500, EN 12791,  
EN 13727, EN 1276,
EN 1275, EN 13624,  
EN 1650, EN 14348,  
EN 14476 (vsi virusi z 

ovojnico 
ter rotavirusi in norovirusi)

475 1 6 •

4241053 Tork alkoholno 
razkužilo za roke 
v gelu

S4 Premium brez 
dišav

brez 
barvil

bakterije
kvasovke in 

glive
mikobakterije

virus

EN 1500, EN 12791,  
EN 13727, EN 1276,
EN 1275, EN 13624,  
EN 1650, EN 14348,  
EN 14476 (vsi virusi z 

ovojnico 
ter rotavirusi in norovirusi)

1000 1 6 • •

511103 Tork alkoholno 
razkužilo za roke 
v gelu 

samostoječa 
plastenka s 

črpalko

Premium brez 
dišav

brez 
barvil

bakterije
kvasovke in 

glive
mikobakterije

virus

EN 1500, EN 12791,  
EN 13727, EN 1276,
EN 1275, EN 13624,  
EN 1650, EN 14348,  
EN 14476 (vsi virusi z 

ovojnico 
ter rotavirusi in norovirusi)

500 2 12 •

590103 Tork alkoholno 
razkužilo za roke 
v gelu 

žepna plastenka Premium brez 
dišav

brez 
barvil

bakterije
kvasovke in 

glive
mikobakterije

virus

EN 1500, EN 12791,  
EN 13727, EN 1276,
EN 1275, EN 13624,  
EN 1650, EN 14348,  
EN 14476 (vsi virusi z 

ovojnico 
ter rotavirusi in norovirusi)

80 24 •

9101032 Tork Salubrin 
razkužilo za roke 

S1 Premium brez 
dišav

brez 
barvil

bakterije
kvasovke in 

glive
virus

EN 1500, EN 1276,
EN 1650, EN 14476  
(vsi virusi z ovojnico)

1000 1 6 •
9141032 Tork Salubrin 

razkužilo za roke
S4 Premium brez 

dišav
brez 
barvil

bakterije
kvasovke in 

glive
virus

EN 1500, EN 1276,
EN 1650, EN 14476  
(vsi virusi z ovojnico)

1000 1 6 •
9111032 Tork Salubrin 

razkužilo za roke
samostoječa 
plastenka s 

črpalko

Premium brez 
dišav

brez 
barvil

bakterije
kvasovke in 

glive
virus

EN 1500, EN 1276,
EN 1650, EN 14476  
(vsi virusi z ovojnico)

500 2 8

S1/S2/S4, samostoječe plastenke

590103 914103420105 511103424105420142

1 Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vselej preberite oznako in podatke o izdelku.
2 Na voljo samo v Združenem kraljestvu.
3 Na voljo od aprila 2021.

Novo

Novo
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Pripomočki
Št. izd. Ime Oznaka polnila Barva Material Velikost V × Š × D (mm) CON/TRP

511050 Tork nosilec za posteljni okvir za alkoholno razkužilo za roke 500 ml kovinska kovinska 110x79x114 20

511051 Tork obesek za 80 ml tekočine razkužila za roke bela plastika 75x35x5 50

511052 Zaščitni pripomoček za Tork Skincare dozirnik S1/S2/S4/S11 bela kovinska 70x120x130 6

511058 Zaščitni pripomoček za Tork Skincare dozirnik S1/S2/S4/S11 črna kovinska 70x120x130 6

511055 Tork higiensko talno stojalo S1/S2/S4/F1 antracitna kovinska 1 676x470x365 1

511054 AD-A-Glance® za Tork higiensko stojalo črna aluminij 400x125x125 1

511060 Tork stojalo za razkužilo S1/S2/S4 črna kovinska 1 321x500x500 1

511080 Tork nosilec za dozirnik s komolčno ročko S1 bela plastika 200x120 8

511055511058 511054 511080511060511051511050 511052

Polnila – tekočina1

Št. izd. Ime Oznaka 
polnila

Kakovost Vonj Barva Učinkovitost Norme učinkovitosti Količina 
na enoto 

(ml)

Velikost 
odmerka 

(ml)

CON/
TRP

420114 Tork alkoholno 
tekoče razkužilo 
za roke

S1 Premium brez dišav brez 
barvil

bakterije
kvasovke in 

glive
mikobakterije

virus

EN 1500, EN 12791,  
EN 13727, EN 1276,
EN 1275, EN 13624,  
EN 1650, EN 14348,  

EN 14476

1000 1 6 • •

4241142 Tork alkoholno 
tekoče razkužilo 
za roke

S4 Premium brez dišav brez 
barvil

bakterije
kvasovke in 

glive
mikobakterije

virus

EN 1500, EN 12791,  
EN 13727, EN 1276,
EN 1275, EN 13624,  
EN 1650, EN 14348,  

EN 14476

1000 1 6 • •

511110 Tork alkoholno 
tekoče razkužilo 
za roke

samostoječa
plastenka s

črpalko

Premium brez dišav brez 
barvil

bakterije
kvasovke in 

glive
mikobakterije

virus

EN 1500, EN 12791,
EN 13727, EN 1276,
EN 1275, EN 13624,
EN 1650, EN 14348,

EN 14476

500 2 12 •

590110 Tork alkoholno 
tekoče razkužilo 
za roke

žepna
plastenka

Premium brez dišav brez 
barvil

bakterije
kvasovke in 

glive
mikobakterije

virus

EN 1500, EN 12791,
EN 13727, EN 1276,
EN 1275, EN 13624,
EN 1650, EN 14348,

EN 14476

80 24 •

1 Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vselej preberite oznako in podatke o izdelku.
2 Na voljo od 1. aprila

420114 424114 511110 590110

 Tork alkoholno razkužilo za roke S1/S4, samostoječe plastenke, dodatki

 Tork razkužila za roke brez alkohola

Polnila – pena1

Št. izd. Ime Oznaka 
polnila

Kakovost Vonj Barva Učinkovitost Norme učinkovitosti Količina na 
enoto (ml)

Velikost 
odmerka (ml)

CON/
TRP

520202-
520402

Tork pena za 
razkuževanje rok 
brez alkohola

S4 Premium brez dišav brez 
barvil

bakterije 
kvasovke in plesni 

virus

EN1500, EN1276, EN13727
EN EN1650, EN13624

EN 14476

1000 0.6 6

520202

Novo


