
Tork i higiena rąk

Wzbudź zaufanie dzięki 
rozwiązaniom Tork do higieny rąk
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Obecnie wzrasta świadomość higieny rąk, a ludzie oczekują skutecznych i bezpiecznych produktów 
w odwiedzanych miejscach. Jednocześnie zarządcy obiektów i specjaliści od sprzątania potrzebują 
rozwiązań, które pomogą poprawić ich wydajność operacyjną. 

Jako zaufany partner i wiodąca na świecie profesjonalna marka w sektorze higieny Tork poprawia 
wyniki biznesowe dzięki zrównoważonemu zarządzaniu higieną.

Oferta produktów Tork do higieny rąk obejmuje: 

• Jeden system dozowania (S4), kompatybilny z mydłami w pianie  
i płynie, środkami dezynfekującymi do rąk i kremowymi żelami pod 
prysznic

• Dozowniki uzupełniane każdorazowo za pomocą fabrycznie 
szczelnej butelki z nową jednorazową pompką, co pomaga 
zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia i chroni mydło  
aż do zaaplikowania go na ręce

• Wysoce skuteczne mydła, ze starannie dobranymi składnikami 

• Wiodące rozwiązania w zakresie higieny, które pomagają 
zmniejszyć negatywny wpływ na naszą planetę i wspierają cele 
zrównoważonego rozwoju

• Kompletną ofertę do łazienek, z nagradzanymi projektami 
dozowników, papierowymi ręcznikami do rąk, papierem toaletowym, 
mydłami, środkami dezynfekującymi, balsamami, odświeżaczami 
powietrza i koszami do łazienek

Wdrażając rozwiązania Tork w zakresie higieny rąk w obiekcie, możesz 
mieć pewność, że kompleksowy system przyniesie korzyści w zakresie 
wydajności, będzie wspierać higienę, bezpieczeństwo i wyniki Twojej firmy.

Czy jesteś gotów, aby sprostać dzisiejszym 
zwiększonym oczekiwaniom w zakresie 
higieny?
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Higiena dla wszystkich:
Wyróżniony certyfikatem Easy-to-use1 system Tork pomaga zapewnić wyższy standard higieny 
w obiektach. Gdy produkty są łatwe w użyciu, więcej osób zachowuje odpowiednią higienę, co przynosi 
korzyści Twoim pracownikom, klientom, całej firmie i Twojej reputacji.

1  Łatwość użytkowania potwierdzona certyfikatem wydanym przez Szwedzkie Towarzystwo Reumatyczne, w badaniu zgodnym z testem „Zaprojektowane z myślą o wszystkich”, którego wyniki 
opublikowano w Swedish Design Research Journal w 2011 r.

2 W oparciu o badanie przeprowadzone przez wewnętrzny zespół, w którym mierzono czas uzupełniania wkładów
3 W oparciu o badanie Essity

Promują higienę: 

• Mydła antybakteryjne i środki dezynfekujące 
do rąk w płynie, żelu i pianie pomagają 
wyeliminować szeroką gamę zarazków.

• Delikatne formuły mydła zachęcają do 
prawidłowej higieny rąk.

• Tork dozowniki z sensorem pozwalają na 
bezdotykowe pobieranie produktu.

Są wydajne: 

• Napełnianie dozowników jest intuicyjne 
i zajmuje mniej niż 10 sekund, dzięki czemu 
personel sprzątający minimalizuje czas 
poświęcany na ich obsługę.2

• Dozowniki do mydła i preparatów do dezynfekcji 
Tork są niezawodne i bezproblemowe, a ich 
wytrzymałość wynosi do miliona naciśnięć.3

Są łatwe w użytkowaniu:

• Dzięki certyfikacji Easy-to-use1, Tork dozowniki 
do mydła i preparatów do dezynfekcji zachęcają 
wszystkich do higieny rąk – nawet dzieci  
i osoby starsze.

Aplikacja Szkoła mycia rąk 
Elli uczy dzieci higieny rąk, 
wprowadzając dobre nawyki  
od najmłodszych lat.

Produkty do higieny rąk Tork:

Starannie dobrane 
składniki sprawiają, 
że skóra jest zdrowa 
i gładka
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Zaspokajanie wysokich standardów 
higienicznych firm i obiektów
Tork odpowiada na rosnące oczekiwania w zakresie higieny i bieżące wyzwania biznesowe, zapewniając 
bezpieczne i zrównoważone rozwiązania przy jednoczesnym zwiększaniu wydajności.

4 W oparciu o badanie przeprowadzone przez wewnętrzny zespół, w którym mierzono czas uzupełniania wkładów

Nagradzane Szkolenie Tork 
„Czyste ręce” jest dostępne 
w wirtualnej rzeczywistości oraz 
w wersji na komputer promując 
zachowanie zasad higieny rąk 
w krótko- i długoterminowych 
placówkach ochrony zdrowia. 
Ta nowa metoda szkolenia jest 
efektem współpracy Tork, szpitali 
uniwersyteckich i światowej sławy 
ekspertów.

Elastyczny system dozowania odpowiedni dla każdego 
miejsca i różnych potrzeb:

• Jeden system dozowników, manualnych lub 
z sensorem, zapewnia najwyższy poziom komfortu 
i higieny użytkownika.

• Uzupełnienie wkładów w dozownikach Tork 
zajmuje mniej niż 10 sekund4, co przekłada 
się na oszczędność czasu i energii personelu 
sprzątającego. 

•    Dozowniki są kompatybilne z usługą Tork 
Vision Sprzątanie, rozwiązaniem wykorzystującym 
dane i łączność Wi-Fi.

Dozowniki Tork zwiększają atrakcyjność Twojego 
obiektu: 

• Nagradzane projekty dozowników pasują do 
każdego otoczenia.

• W ofercie znajdują się dozowniki manualne lub 
z sensorem z linii Elevation lub Image Design.

Ciągłe doskonalenie i innowacje:

• Wybierając produkty do higieny rąk Tork możesz 
mieć pewność, że stawiasz na rozwiązania 
najwyższej jakości.
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5 Essity Hygiene Matters, 2020
6  Badanie Essity: porównano Tork mydło w pianie (dawka 0,5 ml) z Tork mydłem w płynie (dawka 1,0 ml) we wkładzie o pojemności 1000 ml w dozowniku Elevation
7 W oparciu o badanie Essity
8 W oparciu o badanie przeprowadzone przez wewnętrzny zespół, w którym porównano Tork mydło w piance delikatne
9  Na podstawie oceny cyklu życia zweryfikowanego przez stronę trzecią w 2021 r., w której zmniejszenie zużycia wody skutkujące ograniczeniem podgrzewania stanowiło znaczący czynnik.
10 Potwierdzone przez niezależne badanie laboratoryjne zgodnie z OECD301B

Rozwiązania, które pomagają wspierać Twoje 
cele w zakresie zrównoważonego rozwoju
Zrównoważony rozwój w coraz większym stopniu wpływa na wybory konsumentów. Obecnie podczas 
zakupu artykułów higienicznych 46% osób bierze pod uwagę wpływ produktu na środowisko5.

Zrównoważone korzyści płynące ze stosowania 
produktów do higieny rąk Tork: 

Tork czyste mydło w pianie 
zapewnia o 35% niższy ślad 
węglowy w porównaniu z Tork 
delikatnym mydłem w pianie9.

Ograniczenie zużycia i ilości odpadów:

Wsparcie w uzyskaniu akredytacji 
zrównoważonego rozwoju:

Wkład w poprawę kondycji planety:

• Dozowniki do mydła i preparatów do 
dezynfekcji Tork (S4) z mydłem w pianie 
pomagają zmniejszyć zużycie nawet 
o 50%6.

• Dozowniki są niezawodne i sprawdzone 
w działaniu do miliona naciśnięć7, co 
oznacza, że wymagają rzadszej wymiany, 
a dzięki temu zmniejsza się ilość 
odpadów. 

• Butelki z mydłem same się zassysają, 
co zmniejsza objętość odpadów o 70%8. 

• Większość mydeł i środków do 
higieny rąk Tork posiada certyfikat 
zrównoważonego rozwoju EU Ecolabel 
lub Nordic Swan, co pomaga klientom 
w realizacji ich celów w zakresie 
zrównoważonego rozwoju.

• 99% składników Tork czystego mydła 
w pianie to składniki pochodzenia 
naturalnego, które łatwo ulegają 
biodegradacji10.

5



Tork i higiena rąk  |  6

Produkty Tork do higieny rąk opracowano 
z myślą o prawie każdej sytuacji

Dla osób skupiających 
się na zrównoważonym 
rozwoju

Do skóry wrażliwej 
i delikatnej

Do profesjonalnych 
kuchni

Tork mydło w płynie 
do rąk neutralizujące 

zapachy
NR PRODUKTU: 424011

Tork czyste mydło 
w pianie

NR PRODUKTU: 520201

Tork ekstradelikatne  
mydło w pianie 

NR PRODUKTU: 520701

Do prawidłowej higieny 
rąk w każdym miejscu

Tork preparat w żelu 
do higienicznej  
i chirurgicznej 
dezynfekcji rąk

NR PRODUKTU: 424108

Dla wspaniałych wrażeń 
pod prysznicem

Tork kremowy żel 
pod prysznic

NR PRODUKTU: 424601
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Produkty Tork do higieny rąk opracowano 
z myślą o prawie każdej sytuacji

Do higieny rąk w miejscach 
o podwyższonym rygorze 
sanitarnym

Dla osób z bardzo suchą 
lub podrażnioną skórą

Do intensywnego 
mycia rąk

Tork alkoholowy preparat  
w płynie do higienicznej  

i chirurgicznej  
dezynfekcji rąk

NR PRODUKTU: 424118

By zadbać o doskonałe 
wrażenia podczas 
mycia rąk

Dla osób  
o podwyższonych 
wymaganiach  
w zakresie higieny rąk

Tork luksusowe mydło  
w pianie i płynie

NR PRODUKTU: 520901 i 424901

Tork nawilżający 
krem do rąk

NR PRODUKTU: 590210

Tork przemysłowe 
mydło w płynie

NR PRODUKTU: 424401

Tork antybakteryjne 
mydło w płynie do rąk

NR PRODUKTU: 424709
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Dozowniki S4, S1, S2

Tork dozowniki do mydła i środka dezynfekującego 

Dozowniki S4     
Nr art. Nazwa Linia 

produktów
Identyfikator 
systemowy

Kolor Materiał Rozmiar 
wys.×szer.×gł. 

(mm)

Liczba szt. / 
jedn. transp.

561600 Tork bezdotykowy dozownik do mydła i preparatów 
do dezynfekcji - z sensorem Intuition™

Elevation S4 Biały ABS 278×112×128 6 • •
561608 Tork bezdotykowy dozownik do mydła i preparatów 

do dezynfekcji - z sensorem Intuition™
Elevation S4 Czarny ABS 278×112×128 6 • •

561500 Tork dozownik do mydła i preparatów do dezynfekcji Elevation S4 Biały ABS 292×113×114 12 •
561508 Tork dozownik do mydła i preparatów do dezynfekcji Elevation S4 Czarny ABS 292×113×114 12 •
460009 Tork bezdotykowy dozownik do mydła i preparatów 

do dezynfekcji - z sensorem Intuition™
Image Design S4 Metaliczny/Czarny Stal nierdzewna/ABS 278×116×130 1 • •

460010 Tork dozownik do mydła i preparatów do dezynfekcji Image Design S4 Metaliczny/Czarny Stal nierdzewna/ABS 289x106x107 1 •

- Jeden uniwersalny system dozowania mydeł i środków 
dezynfekujących w pianie, płynie i żelu

- Dla wszystkich: sprawdzona konstrukcja 
potwierdzona certyfikatem Easy-to-use1 – zapewnia 
wysoki poziom higieny rąk wszystkim użytkownikom, 
w tym najmłodszym i osobom starszym

- Pomaga zapewnić prawidłową higienę rąk: 
uzupełnianie dozownika każdorazowo za pomocą 
fabrycznie szczelnej butelki z nową jednorazową 
pompką pomaga zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia 
i chroni formuły przez cały czas, aż do ich 
zaaplikowania na ręce 

Dozowniki S2     
Nr art. Nazwa Linia 

produktów
Identyfikator 
systemowy

Kolor Materiał Rozmiary 
wys.×szer.×głęb. 

(mm)

Liczba szt. / 
jedn. transp.

561000 Tork mini dozownik do mydła w płynie  Elevation S2 Biały ABS 206×112×114 12 •
561008 Tork mini dozownik do mydła w płynie  Elevation S2 Czarny ABS 206×112×114 12 •

- Niewielki dozownik zmieści się w nawet 
najmniejszej łazience

- Dla wszystkich: sprawdzona konstrukcja 
potwierdzona certyfikatem Easy-to-use1 – zapewnia 
wysoki poziom higieny rąk wszystkim użytkownikom, 
w tym najmłodszym i osobom starszym

- Pomaga zapewnić prawidłową higienę rąk: 
uzupełnianie dozownika każdorazowo za pomocą 
fabrycznie szczelnej butelki z nową jednorazową 
pompką pomaga zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia 
i chroni formuły przez cały czas, aż do ich 
zaaplikowania na ręce

561608561600 561500 460009561508 460010

561008561000

Dozowniki S1/S11    
Nr art. Nazwa Linia 

produktów
Identyfikator 
systemowy

Kolor Materiał Rozmiary 
wys.×szer.×głęb. 

(mm)

Liczba szt. / 
jedn. transp.

560000 Tork dozownik do mydła w płynie i sprayu Elevation S1/S11 Biały ABS 296×112×114 12 •
560008 Tork dozownik do mydła w płynie i sprayu  Elevation S1/S11 Czarny ABS 296×112×114 12 •
560101 Tork dozownik do mydła w płynie z ramieniem dozującym Elevation S1 Biały ABS 296×112×114 8

560109 Tork dozownik do mydła w płynie z ramieniem dozującym Elevation S1 Czarny ABS 296×112×114 8

560008560000 560101 560109

- Dla wszystkich: sprawdzona konstrukcja 
potwierdzona certyfikatem Easy-to-use1 – zapewnia 
wysoki poziom higieny rąk wszystkim użytkownikom, 
w tym najmłodszym i osobom starszym

- Pomaga zapewnić prawidłową higienę rąk: 
uzupełnianie dozownika każdorazowo za pomocą 
fabrycznie szczelnej butelki z nową jednorazową 
pompką pomaga zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia 
i chroni formuły przez cały czas, aż do ich 
zaaplikowania na ręce

1	 	Łatwość	użytkowania	potwierdzona	certyfikatem	wydanym	przez	Szwedzkie	Towarzystwo	Reumatyczne,	w	badaniu	zgodnym	z testem	„Zaprojektowane	z myślą	o wszystkich”,	którego	
wyniki	opublikowano	w Swedish	Design	Research	Journal	2011 r.
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Zestawy startowe S4     
Nr art. Nazwa Linia 

produktów
Identyfikator 
systemowy

Kolor Materiał Rozmiar 
wys.×szer.×gł. 

(mm)

Liczba szt. / 
jedn. transp.

960201 Zestaw startowy z Tork czystym mydłem w pianie do rąk  
(dozownik 561500, wkład 520201)

Elevation S4 Biały ABS 292×113×114 1 •
960202 Zestaw startowy z Tork bezalkoholowym preparatem w pianie 

do dezynfekcji rąk (dozownik 561500, wkład 520202)
Elevation S4 Biały ABS 292×113×114 1 •

Zestawy startowe / Mydła do rąk S4, S1

Tork zestawy startowe produktów do higieny rąk   

960201

- Jeszcze łatwiejsze dbanie o higienę rąk dzięki 
rozwiązaniom 2 w 1

- Zestawy startowe do pielęgnacji skóry 
zawierają 1 dozownik i 1 wkład 

960202

Tork mydła do rąk

Produkty kosmetyczne w pianie S4

Nr art. Nazwa Identyfikator 
systemowy

Jakość Zapach Kolor Atuty Zawartość/
butelka (ml)

Butelki / 
jedn. transp.

520201 Tork czyste mydło w pianie S4 Premium Bezzapachowe Bezbarwne 99% składników 
pochodzenia 
naturalnego

1000 6 • •
520901 Tork luksusowe mydło w pianie S4 Premium Luksusowe mydło 

o zapachu 
kwiatowym

Bezbarwne Gęste, kremowe 
mydło w pianie

1000 6 •
520701 Tork łagodne mydło w pianie  

do skóry wrażliwej
S4 Premium Bezzapachowe Bezbarwne Do częstego 

mycia rąk
1000 6 • • •

520501 Tork delikatnie perfumowane  
mydło w pianie

S4 Premium Świeży zapach Bezbarwne Do regularnego 
mycia rąk

1000 6 • •

520701520901520201 520501

Produkty kosmetyczne w pianie

- Wysoce skuteczne formuły, ze starannie 
dobranymi składnikami

- Zrównoważone formuły, takie jak Tork 
czyste mydło w pianie, składają się w 99% 
ze składników pochodzenia naturalnego 
i pomagają wspierać cele klientów w zakresie 
zrównoważonego rozwoju
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Mydła do rąk w płynie S4

Nr art. Nazwa System Jakość Zapach Kolor Atuty Zawartość/
butelka (ml)

Butelki / 
jedn.  

transp.

424901 Tork luksusowe mydło w 
płynie 

S4 Premium Luksusowy 
zapach jaśminu

Liliowy Gęste, kremowe 
mydło

1000 6 • •
424701 Tork łagodne mydło  

w płynie do skóry 
wrażliwej

S4 Premium Bezzapachowy Bez 
barwników

Do częstego mycia 
rąk

1000 6 • • •
424501 Tork delikatnie 

perfumowane mydło  
w płynie

S4 Premium Świeży zapach Perłowobiały Codziennie mycie 
rąk

1000 6 • •
424011 Tork neutralizujące 

zapachy mydło w płynie
S4 Premium Bezzapachowy Bez 

barwników
Kontrola zapachu, 
przygotowywanie 
żywności, mycie 

rąk

1000 6 • •

424401 Tork przemysłowe mydło 
w płynie

S4 Premium Bezzapachowy Bez 
barwników

Mydło 
przemysłowe 

usuwające oleje i 
smary

1000 6 • •

424501424701424901 424401 420501420701420901 420401 420502420702424011 420810

Mydła do rąk w płynie

Mydła do rąk w płynie S1

Nr art. Nazwa System Jakość Zapach Kolor Atuty Zawartość/
butelka (ml)

Butelki / 
jedn.  

transp.

420901 Tork luksusowe mydło w 
płynie

S1 Premium Luksusowy 
zapach jaśminu

Liliowy Gęste, kremowe 
mydło

1000 6 • •
420701 Tork łagodne mydło w 

płynie do skóry wrażliwej
S1 Premium Bezzapachowy Bez 

barwników
Do częstego mycia 1000 6 • • •

420501 Tork delikatnie 
perfumowane mydło  
w płynie

S1 Premium Świeży zapach Perłowobiały Do regularnego 
mycia rąk

1000 6 • •
420401 Tork przemysłowe mydło 

w płynie
S1 Premium Bezzapachowy Bez 

barwników
Mydło usuwające 

oleje i smary
1000 6 • •

420810 Tork mydło w płynie S1 Premium Bezzapachowy Bez 
barwników

Odpowiednie  
do miejsc 

przygotowywania 
posiłków

1000 6 •

Mydła do rąk w płynie S2

Nr art. Nazwa System Jakość Zapach Kolor Atuty Zawartość/
butelka (ml)

Butelki /  
jedn.  

transp.

420702 Tork łagodne mydło  
w płynie do rąk mini  
do skóry wrażliwej

S2 Premium Bezzapachowy Bez 
barwników

Do częstego mycia 475 8 • • •
420502 Tork delikatnie 

perfumowane mydło  
w płynie mini

S2 Premium Świeży zapach Perłowobiały Do regularnego 
mycia rąk

475 8 • •

Mydła do rąk

- Wysoce skuteczne formuły mydeł, 
ze starannie dobranymi składnikami
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Mydła do rąk

Mydła do rąk w sprayu

620701

620501

- Funkcjonalne i wysoko wydajne, zapewniają 
najniższe koszty użytkowania w swojej klasie

Wkłady mydła w sprayu S11

Nr art. Nazwa Identyfikator 
systemowy

Jakość Zapach Kolor Atuty Zawartość/
butelka (ml)

Butelki / 
jedn. transp.

620501 Tork mydło w sprayu S11 Universal Świeży zapach Bezbarwne Do codziennego 
mycia rąk

1000 6 • •
Mydło dolewane

Mydło w płynie - duże pojemniki

Nr art. Nazwa Identyfikator systemowy Jakość Zapach Kolor Atuty Zawartość/
butelka (ml)

Butelki / 
jedn. transp.

409840 Tork mydło w płynie Duże opakowanie mydła, 5l Universal Zapachowe Białe Podstawowe 
mycie rąk

5000 1

Instrukcja higienicznego uzupełniania:
- Dozowniki z wkładami wymiennymi są narażone 

na zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Szczelne 
systemy gwarantują najlepszą higienę

- Dozowniki z wkładami wymiennymi oraz 
pompki powinny być dezynfekowane przed 
wymianą wkładów

- Dolewanie mydła do częściowo opróżnionego 
dozownika zwiększa ryzyko namnażania się bakterii409840

- Skuteczne zgodnie z normami EN 1499 i EN 
14476 (wszystkie wirusy otoczkowe, takie jak 
m.in.: HIV, SARS, koronawirusy, HBV, HVC,  
wirus grypy H1N1 i H5N1)

Antybakteryjne mydła w pianie1

Antybakteryjne mydła w płynie1

520800

424709

Antybakteryjne mydła w pianie S4

Nr art. Nazwa System Jakość Zapach Kolor Skuteczność Normy skuteczności Zawartość/
butelka (ml)

Butelki / 
jedn. transp.

520800 Tork antybakteryjne 
mydło w pianie

S4 Premium Bezzapachowy Bez 
barwników

Bakterie, drożdże 
i grzyby, prątki, 

wirusy (otoczkowe)

EN 1499, EN 13727,
EN 13624, EN 14476 

(wszystkie wirusy osłonkowe)

1000 6 •

Antybakteryjne mydła w płynie S4

Nr art. Nazwa System Jakość Zapach Kolor Skuteczność Normy skuteczności Zawartość/
butelka (ml)

Butelki / 
jedn. transp.

424709 Tork antybakteryjne 
mydło w płynie

S4 Premium Bezzapachowy Bez 
barwników

Bakterie, drożdże 
i grzyby, prątki, 

wirusy (otoczkowe)

EN 1499, EN 13727,
EN 13624, EN 14476 

(wszystkie wirusy osłonkowe)

1000 6 •

- Skuteczne zgodnie z normami EN 1499 i EN 
14476 (wszystkie wirusy otoczkowe, takie jak 
m.in.: HIV, SARS, koronawirusy, HBV, HVC,  
wirus grypy H1N1 i H5N1)

- Składniki aktywne w 100% pochodzenia 
roślinnego i w 100% biodegradowalne
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Preparaty dezynfekujące do rąk

Zachowaj	bezpieczeństwo	przy	korzystaniu	ze	środków	biobójczych.	Przed	użyciem	zawsze	czytaj	etykietę	i informacje	o produkcie.

Wkłady alkoholowego preparatu w żelu do dezynfekcji rąk S4

Nr art. Nazwa Identyfikator 
systemowy

Jakość Zapach Kolor Skuteczność Normy skuteczności Zawartość/
butelka (ml)

Rozmiar 
dawki (ml)

Butelki / 
jedn. transp.

4241081 Tork alkoholowy 
preparat w żelu  
do higienicznej  
i chirurgicznej 
dezynfekcji rąk 

S4 Premium Bezzapachowe Bezbarwne Bakterie, 
drożdże 

i grzyby, prątki, 
wirusy

EN 1500, EN 12791, 
EN 13727, EN 1276, 
EN 1275, EN 13624, 
EN 1650, EN 14348, 
EN 14476 (wszystkie 

wirusy osłonkowe, 
rotawirusy i norowirusy)

1000 1 6 •

Alkoholowe preparaty w żelu do dezynfekcji rąk1

Tork preparaty dezynfekujące do rąk i akcesoria

Wkłady alkoholowego preparatu w żelu do dezynfekcji rąk S1

Nr art. Nazwa Identyfikator 
systemowy

Jakość Zapach Kolor Skuteczność Normy skuteczności Zawartość/
butelka (ml)

Rozmiar 
dawki (ml)

Butelki / 
jedn. transp.

420108 Tork alkoholowy 
preparat w żelu  
do higienicznej
i chirurgicznej
dezynfekcji rąk

S1 Premium Bezzapachowe Bezbarwne Bakterie, 
drożdże 

i grzyby, prątki, 
wirusy

EN 1500, EN 12791, 
EN 13727, EN 1276, 
EN 1275, EN 13624, 
EN 1650, EN 14348, 
EN 14476 (wszystkie 

wirusy osłonkowe, 
rotawirusy i norowirusy)

1000 1 6 •

420108424108 590103511103

Butelki wolnostojące 500 ml, alkoholowy preparat w żelu do dezynfekcji rąk

Nr art. Nazwa Identyfikator 
systemowy

Jakość Zapach Kolor Skuteczność Normy skuteczności Zawartość/
butelka (ml)

Rozmiar 
dawki (ml)

Butelki / 
jedn. transp.

511103 Tork alkoholowy 
preparat w żelu  
do higienicznej
i chirurgicznej
dezynfekcji rąk

Butelka 
wolnostojąca 

z pompką

Premium Bezzapachowe Bezbarwne Bakterie, 
drożdże 

i grzyby, prątki, 
wirusy

EN 1500, EN 12791, 
EN 13727, EN 1276, 
EN 1275, EN 13624, 
EN 1650, EN 14348, 
EN 14476 (wszystkie 

wirusy osłonkowe, 
rotawirusy i norowirusy)

500 2 12

Kieszonkowe butelki 80 ml, alkoholowy preparat w żelu do dezynfekcji rąk

Nr art. Nazwa Identyfikator 
systemowy

Jakość Zapach Kolor Skuteczność Normy skuteczności Zawartość/
butelka (ml)

Rozmiar 
dawki (ml)

Butelki / 
jedn. transp.

590103 Tork alkoholowy 
preparat w żelu  
do higienicznej
i chirurgicznej
dezynfekcji rąk

Butelka 
kieszonkowa

Premium Bezzapachowy Bezbarwny Bakterie, 
drożdże 

i grzyby, prątki, 
wirusy

EN 1500, EN 12791, 
EN 13727, EN 1276, 
EN 1275, EN 13624, 
EN 1650, EN 14348, 
EN 14476 (wszystkie 

wirusy osłonkowe, 
rotawirusy i norowirusy)

80 24

- Skutecznie zwalczają wiele typów 
problematycznych mikroorganizmów – zgodne 
z normami EN1500, EN 12791 i EN14476 
(wszystkie wirusy osłonkowe, takie jak: HIV, 
SARS, koronawirusy, HBV, HCV, wirus grypy, 
H1N1, H5N1 itp.)

- Składniki nawilżające zachęcają do dbania 
o higienę rąk
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Preparaty dezynfekujące do rąk

1	 Zachowaj	bezpieczeństwo	przy	korzystaniu	ze	środków	biobójczych.	Przed	użyciem	zawsze	czytaj	etykietę	i informacje	o produkcie.

Wkłady alkoholowego preparatu w płynie do dezynfekcji rąk S4

Nr art. Nazwa System Jakość Zapach Kolor Skuteczność Normy skuteczności Zawartość/
butelka (ml)

Butelki / 
jedn.  

transp.

424118 Tork alkoholowy 
preparat w płynie  
do higienicznej 
i chirurgicznej 
dezynfekcji rąk

S4 Premium Bezzapachowy Bez 
barwników

Bakterie
Drożdże i grzyby

Prątki Wirusy

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

EN 14476

1000 6 •

590110420118

- Skutecznie zwalcza wiele typów 
problematycznych mikroorganizmów – zgodność 
z normą EN 1500, EN 12791  
i EN 14476 (w pełni wirusobójczy)

- Spełnia wymagania dotyczące sali operacyjnej

424118

Wkłady alkoholowego preparatu w płynie do dezynfekcji rąk S1

Nr art. Nazwa System Jakość Zapach Kolor Skuteczność Normy skuteczności Zawartość/
butelka (ml)

Butelki / 
jedn.  

transp.

420118 Tork alkoholowy 
preparat w płynie  
do higienicznej 
i chirurgicznej 
dezynfekcji rąk

S1 Premium Bezzapachowy Bez 
barwników

Bakterie
Drożdże i grzyby

Prątki Wirusy

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

EN 14476

1000 6 •

Butelki wolnostojące 500 ml, alkoholowy preparat w płynie do dezynfekcji rąk

Nr art. Nazwa System Jakość Zapach Kolor Skuteczność Normy skuteczności Zawartość/
butelka (ml)

Butelki / 
jedn.  

transp.

511110 Tork alkoholowy 
preparat w płynie  
do higienicznej 
i chirurgicznej 
dezynfekcji rąk

Butelka 
wolnostojąca 

z pompką

Premium Bezzapachowy Bez 
barwników

Bakterie
Drożdże i grzyby

Prątki Wirusy

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

EN 14476

500 12

Kieszonkowe butelki 80 ml, alkoholowy preparat w płynie do dezynfekcji rąk

Nr art. Nazwa System Jakość Zapach Kolor Skuteczność Normy skuteczności Zawartość/
butelka (ml)

Butelki / 
jedn.  

transp.

590110 Tork alkoholowy 
preparat w płynie  
do higienicznej 
i chirurgicznej 
dezynfekcji rąk

Butelka  
kieszonkowa

Premium Bezzapachowy Bez 
barwników

Bakterie
Drożdże i grzyby

Prątki Wirusy

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

EN 14476

80 24

Alkoholowe preparaty w płynie do dezynfekcji rąk1

511110
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Preparaty dezynfekujące do rąk

Preparaty w pianie do dezynfekcji rąk bez alkoholu1

Wkłady preparatu w pianie do dezynfekcji rąk bez alkoholu S4

Nr art. Nazwa Identyfikator 
systemowy

Jakość Zapach Kolor Skuteczność Normy 
skuteczności

Zawartość/
butelka (ml)

Rozmiar 
dawki (ml)

Butelki / 
jedn. transp.

520202 Tork 
bezalkoholowy 
preparat w pianie 
do dezynfekcji rąk

S4 Premium Bezzapachowe Bezbarwne Bakterie, 
drożdże 

i grzyby, prątki, 
wirusy 

(osłonkowe)

EN 1500, EN 13727 
EN 13624, 
EN 14476 

(wszystkie wirusy 
osłonkowe)

1000 1 6 •

520202

- Skutecznie zwalcza wiele typów problematycznych 
mikroorganizmów – zgodne z normami EN1500, 
EN 12791 i EN14476 (wszystkie wirusy osłonkowe, 
takie jak: HIV, SARS, koronawirusy, HBV, HCV, 
wirus grypy, H1N1, H5N1 itp.)

- Składniki czynne w 100% pochodzenia roślinnego 
i całkowicie biodegradowalne

Akcesoria

Stojaki

Nr art. Nazwa Kolor Material Rozmiar wys. × szer. × głęb. (mm) Liczba szt. / 
jedn. transp.

511055 Tork stojak do dezynfekcji Antracytowy Metal 1676 × 470 × 365 1

511060 Tork stojak do dezynfekcji - na 1 dozownik Czarny Metal 1321 × 500 × 500 1

511055 511058511054 511060 511051511050511052511029

Akcesoria do stojaków

Nr art. Nazwa Kolor Material Rozmiar wys. × szer. × głęb. (mm) Liczba szt. / 
jedn. transp.

511054 Panel AD-a-Glance® na Tork stojak do dezynfekcji 511055 Czarny Aluminium 400 × 125 × 125 1

511029 Panel AD-a-Glance® na Tork stojak do dezynfekcji 511060 Czarny Metal/Plastik 364 × 148 × 20 10

Osłony przeciw kapaniu

Nr art. Nazwa Kolor Material Rozmiar wys. × szer. × głęb. (mm) Liczba szt. / 
jedn. transp.

511052 Tork osłona przeciw kapaniu Biały Metal 70 × 120 × 130 6

511058 Tork osłona przeciw kapaniu Czarny Metal 70 × 120 × 130 6

Zaczepy na łóżko

Nr art. Nazwa Kolor Material Rozmiar wys. × szer. × głęb. (mm) Liczba szt. / 
jedn. transp.

511050 Tork zaczep na łóżko do butelki z preparatem do dezynfekcji (500 ml) Metal Metal 110 × 79 × 114 20

Klipsy

Art. No Nazwa Kolor Material Rozmiar wys. × szer. × głęb. (mm) Liczba szt. / 
jedn. transp.

511051 Tork klips do butelki z preparatem do dezynfekcji (80 ml) Biały Plastik 75 × 35 × 5 50
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Krem w kieszonkowym rozmiarze

Nr art. Nazwa Identyfikator 
systemowy

Jakość Zapach Kolor Atuty Zawartość/
butelka (ml)

Liczba szt. / 
jedn. transp.

Inne 
ekocertyfikaty

590210 Tork nawilżający krem   
do rąk

Poręczna 
butelka

Premium Bezzapachowy Biały Nawilżenie 
dla bardzo 

suchej skóry

75 10 Nordic Swan

Krem

- Nawilża wyjątkowo suchą skórę
- Zawiera naturalny olej, witaminę E i panthenol 

590210

Pielęgnacja dłoni

Balsam

Pielęgnacja dłoni

420202

Balsam S2

Nr art. Nazwa Identyfikator 
systemowy

Jakość Zapach Kolor Atuty Zawartość/
butelka (ml)

Butelki / 
jedn. transp.

Inne 
ekocertyfikaty

420202 Tork bezzapachowy
balsam do rąk i ciała

S2 Premium Bezzapachowy Biały Balsam  
nawilżający

475 8 Nordic Swan •

- Nawilża suchą skórę
- Zawiera olej rzepakowy, glicerynę i panthenol 
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Produkty pod prysznic

Kremowy żel pod prysznic

Produkty pod prysznic

Luksusowy kremowy żel pod prysznic

420652

- Odświeżający kremowy żel pod prysznic 
o perłowym kolorze i uniwersalnym zapachu

- Luksusowy szampon, odżywka i żel  
pod prysznic 3 w 1

Kremowy żel pod prysznic S4

Nr art. Nazwa System Jakość Zapach Kolor Skuteczność Zawartość/
butelka  

(ml)

Butelki /  
jedn.  

transp.

424601 Tork kremowy żel pod prysznic S4 Premium Świeży zapach unisex Niebieski Odświeżający kremowy 
żel pod prysznic

1000 6 • •

420601 420602424601

Kremowy żel pod prysznic S2

Nr art. Nazwa System Jakość Zapach Kolor Skuteczność Zawartość/
butelka  

(ml)

Butelki / 
jedn.  

transp.

420602 Tork żel pod prysznic mini S2 Premium Świeży zapach unisex Niebieski Odświeżający kremowy 
żel pod prysznica

475 8 • •

Kremowy żel pod prysznic S1

Nr art. Nazwa System Jakość Zapach Kolor Skuteczność Zawartość/
butelka  

(ml)

Butelki /
jedn.  

transp.

420601 Tork kremowy żel pod prysznic S1 Premium Świeży zapach unisex Niebieski Odświeżający kremowy 
żel pod prysznic

1000 6 • •

Luksusowy kremowy żel pod prysznic S2

Nr art. Nazwa System Jakość Zapach Kolor Skuteczność Zawartość/
butelka (ml)

Butelki / 
jedn. transp.

424652 Tork luksusowy żel pod prysznic 
do włosów i ciała mini

S2 Premium Luksusowy 
kwiatowy zapach

Zielony Kremowy żel do 
ciała, szampon 
i odżywka 3 w 1

475 8 • •


