
Tork mydlá a dezinfekčné prostriedky

Splňte vysoké hygienické očakávania 
s Tork riešeniami mydiel a dezinfekčných 
prostriedkov
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Ako globálna vedúca značka profesionálnej hygieny 
má Tork k dispozícii riešenia a inovácie, ktorým 
spoločnosti dôverujú a ktoré im pomáhajú zaistiť 
nový hygienický štandard.

Okrem nášho inovatívneho portfólia máme aj 
široký a účinný sortiment mydiel, dezinfekčných 
prostriedkov a zásobníkov.

Tork riešenia mydiel a dezinfekčných prostriedkov 
sú účinné a cenami ovenčené dizajny zásobníkov 
esteticky zosúladené so systémami na utierky 
na ruky a toaletným papierom, ktoré už zákazníci 
používajú. 

Tork zásobníky na mydlá a dezinfekčné prostriedky 
sú navyše certifikované ako ľahko použiteľné,1 
zanechávajú v hosťoch pozitívny dojem, podporujú 
dodržiavanie hygieny rúk a obmedzujú krížovú 
kontamináciu.

Zákazníci sa už na značku Tork spoliehajú 
v oblasti papierových utierok na ruky a toaletného 
hygienického papiera a očakávajú kvalitné 
a efektívne riešenia mydiel a dezinfekčných 
prostriedkov, ktoré reagujú na nové hygienické 
očakávania a pretrvávajúce obchodné výzvy.

So sortimentom Tork mydiel a dezinfekčných 
prostriedkov sa pracovníci môžu zamerať na 
poskytovanie skvelých zákazníckych služieb – nie na 
riešenie problémov v toaletách a umyvárňach.

1 Certifikované Švédskou reumatologickou asociáciou, testované v súlade s Návrhom pre všetky testy, uverejnené v časopise Swedish Design Research Journal, 20.5.2011

Máme 50 rokov skúseností
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Vysokokvalitné riešenia hygieny rúk

44 %
ľudí sa vyhýba toaletám 
a umyvárňam pre obavy z hygieny2

Kompletný rad účinných dezinfekčných 
prostriedkov a mydiel so starostlivo vybranými 
prísadami.

Flexibilné ručné alebo senzorové zásobníky 
pomáhajú zaistiť vyšší hygienický štandard.

Vďaka Tork hygienickým stojanom budete 
mať hygienu rúk vždy na pamäti a dostupnú  
pre zamestnancov a zákazníkov, keď nie je 
k dispozícii voda.

Rozsiahly výber produktov: 

2 Na základe výsledkov prieskumu Hygiene Matters 2018 na 15 530 respondentoch z 15 trhov
3  Certifikované Švédskou reumatologickou asociáciou, testované v súlade s Návrhom pre všetky testy, uverejnené v časopise Swedish Design Research Journal, 20.5.2011
4 Štúdia kontaminácie pri hromadnom balení mydla, Dr. Charles P. Gerba, University of Arizona, 2007

Splnenie vysokých štandardov účinnosti: 
S rôznymi antimikrobiálnymi mydlami 
a dezinfekciami na ruky v tekutej, gélovej 
a penovej forme – všetky testované minimálne 
podľa normy EN 1499 alebo EN 1500.

Hygiena pre všetkých: Mäkké tlačidlá Tork 
zásobníkov na mydlá a dezinfekčné prostriedky 
sú certifikované na „jednoduché použitie“ 

Švédskou reumatickou asociáciou,3 čo 
vedie k jednoduchšiemu dávkovaniu pre deti 
a starších ľudí.

Hygienický systém: Z výroby hermeticky 
uzavreté fľaše s novou pumpičkou pri každej 
náplni pomáhajú znižovať riziko kontaminácie 
v porovnaní s otvorenými systémami 
veľkoobjemových náplní, pri ktorých môže 
byť až 25 % otvorených zásobníkov mydla 
kontaminovaných.4

Zabezpečenie najlepšej hygieny rúk 
v danej triede
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Maximalizujte účinnosť umývania rúk
Zamestnanci musia vykonávať hygienu rúk často a efektívne, aby zabránili šíreniu baktérií a znížili 
krížovú kontamináciu, vďaka čomu môžu maximalizovať čas strávený prácou.

Aby bola zaistená efektívnosť toaliet a umyvární, ako aj umývania rúk, musí byť upratovací personál 
schopný rýchlo a správne dopĺňať zásobníky, aby sa mohol sústrediť na ďalšie naliehavé úlohy.

5 Na základe zdokumentovaných výsledkov dosiahnutých tromi zákazníkmi používajúcimi systém Tork EasyCube, meraných pred a po implementácii riešenia Tork EasyCube®
6 Certifikované Švédskou reumatologickou asociáciou, testované v súlade s Návrhom pre všetky testy, uverejnené v časopise Swedish Design Research Journal, 20.5.2011
7 Na základe času dopĺňania náplne získaného v internom panelovom teste
8  Používateľské štúdie spoločnosti Essity uskutočnené s 20 000 umytiami rúk, porovnávajúce rôzne tekuté mydlá (vrátane veľkokapacitných náplní) s Tork systémami penových mydiel a mydiel v spreji
9  Používateľské štúdie TMTC spoločnosti Essity uskutočnené s 20 000 umytiami rúk, porovnávajúce rôzne tekuté mydlá (vrátane veľkokapacitných náplní) s Tork systémami penových mydiel a mydiel v spreji

Jednoduché používanie: Tork zásobníky 
sú „ľahko použiteľné“6 a ich naplnenie trvá 
menej ako 10 sekúnd,7 čo šetrí upratovaciemu 
personálu čas a energiu. Značka Tork tiež 
ponúka rad hygienických potrieb pre toalety 
a umyvárne vrátane toaletného hygienického 
papiera, utierok na ruky, produktov na 
starostlivosť o vlasy a mydiel a dezinfekčných 
prostriedkov. Každý zásobník sa dodáva 
s jedným spoločným Tork kľúčom, vďaka 
ktorému je dopĺňanie efektívnejšie.

Znižuje spotrebu: Konzistentné dávkovanie 
v určenom objeme znižuje spotrebu až 
o 50 %,8 čo znamená menej dopĺňania a väčšiu 
dostupnosť mydla.9

Vysoká kapacita: Tork náplne penového mydla 
dokážu obslúžiť až 1 650 návštevníkov, vďaka 
čomu je potrebné menej časté dopĺňanie.9
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Funkčné a intuitívne Tork zásobníky na mydlá 
a dezinfekčné prostriedky obmedzujú problémy

Robustné, ľahko použiteľné zásobníky: Tork 
zásobníky preukázateľne fungujú bez problémov 
až 1 milión stlačení.10

Mydlá a dezinfekčné prostriedky kdekoľvek: 
Tork zásobníky na mydlá a dezinfekčné 
prostriedky sa dodávajú s rôznymi dávkovacími 
mechanizmami, ktoré najlepšie vyhovujú 
potrebám konkrétneho zariadenia, takže hygiena 
rúk sa môže vykonávať kdekoľvek.

Inklúzia v oblasti hygieny pre všetkých: 
Mäkké tlačidlá Tork zásobníkov na mydlá 
a dezinfekčné prostriedky sú certifikované na 
„jednoduché použitie“11 Švédskou reumatickou 
asociáciou, čo vedie k ľahšiemu dávkovaniu 
a podporuje dodržiavanie hygieny rúk.

10 Na základe testov spoločnosti Essity.
11 Certifikované Švédskou reumatologickou asociáciou, testované v súlade s Návrhom pre všetky testy, uverejnené v časopise Swedish Design Research Journal, 2011
12 Na základe času dopĺňania náplne získaného v internom panelovom teste
13  Používateľské štúdie TMTC spoločnosti Essity uskutočnené s 20 000 umytiami rúk, porovnávajúce rôzne tekuté mydlá (vrátane veľkokapacitných náplní) s Tork systémami penových mydiel a mydiel 

v spreji

• Tork zásobníky možno doplniť za menej ako 10 sekúnd, čo šetrí upratovaciemu personálu čas a energiu.12

• Značka Tork ponúka rad hygienických potrieb pre toalety a umyvárne vrátane toaletného hygienického 
papiera, utierok na ruky, produktov na starostlivosť o vlasy a mydiel a dezinfekčných prostriedkov. Každý 
zásobník sa dodáva s jedným spoločným Tork kľúčom, vďaka ktorému je dopĺňanie efektívnejšie.

Jednoduchá údržba:

Certifikácia „jednoduché 
použitie“:11 vedie 
k jednoduchšiemu dávkovaniu

Bezdotykové  
používanie: zabezpečí konzistentné 
dávkovanie v určenom objeme

Z výroby hermeticky uzavretá 
fľaša: pomáha znižovať riziko 
krížovej kontaminácie v porovnaní 
s otvorenými veľkoobjemovými 
systémami
Stlačiteľná fľaša: znamená 
o 70 % menší objem odpadu10

Vysoká kapacita: obslúži 
až 1 650 návštevníkov13
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Tork mydlá a dezinfekčné prostriedky prinášajú 
prémiové zážitky z umývania rúk viac ako 50 rokov

Estetika toaliet a umyvární 
je dôležitým faktorom pre 
osoby s rozhodovacou 
právomocou. 

Vytvorením príjemného 
prostredia môžete 
zanechať trvalý 
a pozitívny dojem pre 
hostí aj zamestnancov.

Tork zásobníky boli ocenené dvomi cenami 
Red Dot Design za svoj elegantný vzhľad 
a používanie.

Tork zásobníky, ktoré sú navrhnuté s ohľadom na 
celé toalety a umyvárne, poskytujú prvotriedny 
zážitok pre hostí a majú koordinovaný dizajn 
(dizajn radov Elevation a Image) pre všetky typy 
zásobníkov.

Cenami ovenčené:

Špičkové zloženia produktov značky Tork poskytujú návštevníkom extra nádych luxusu. 
Mydlo a krém na starostlivosť o pleť dopĺňa skvelý zážitok: 
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Tork mydlá a dezinfekčné prostriedky 
prinášajú účinnosť a udržateľnosť
Spoločnosti oceňujú udržateľné produkty a riešenia, aby splnili obchodné ciele v oblasti udržateľnosti. 
Keď sa implementujú udržateľné produkty, zamestnanci zas vnímajú svoje pracovisko pozitívnejšie.

Vďaka zloženiam Tork mydiel a dezinfekčných prostriedkov nemusia osoby s rozhodovacou právomocou 
robiť kompromisy v oblasti kvality, aby splnili svoje ciele v oblasti udržateľnosti.

14 Na základe testov spoločnosti Essity
15 Na základe testov laboratória tretej strany podľa OECD301B
16  Používateľské štúdie spoločnosti Essity uskutočnené s 20 000 umytiami rúk, porovnávajúce rôzne tekuté mydlá (vrátane základného mydla) s Tork systémami penových mydiel a mydiel v spreji
17 Na základe interného panelového testu v porovnaní s Tork jemným penovým mydlom

Udržateľnosť ako  
súčasť dizajnu
Fľaše Tork mydiel a dezinfekčných 
prostriedkov sú stlačiteľné, čo znamená 
o 70  % menší objem odpadu.14

Zaistenie akreditácie
Udržateľné riešenia značky Tork 
môžu spoločnostiam pomôcť 
zaistiť certifikácie udržateľnosti 
pre svoje prevádzkové postupy.

Udržateľné zloženia
99 % prísad v Tork čírom penovom 
mydle je prírodného pôvodu a sú ľahko 
biologicky odbúrateľné.15

Zníženie odpadu
Tork zásobníky dávkujú len potrebné 
množstvo, čím znižujú spotrebu 
až o 50 %.16 Pri použití Tork číreho 
penového mydla, ktoré sa ľahko 
oplachuje, sa spotreba vody navyše 
zníži o 35 %.17

Takmer všetky náplne Tork mydiel 
a dezinfekčných prostriedkov majú 
certifikáciu environmentálnej 
značky EÚ od tretej strany, ktorá 
pomáha znižovať vplyv na životné 
prostredie.
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Ellino dobrodružstvo pri 
umývaní rúk učí deti hygienu 
rúk a buduje dôležité návyky 
v mladom veku.

Špecializované školenie o hygiene rúk:

Cenami ovenčené školenie 
Tork VR Clean Hands, ktoré 
je k dispozícii aj pre stolné 
počítače, podporuje dodržiavanie 
hygieny rúk v zariadeniach 
akútnej a dlhodobej starostlivosti. 
Táto nová metóda školenia je 
výsledkom spolupráce medzi 
značkou Tork, univerzitnými 
nemocnicami a poprednými 
svetovými odborníkmi na 
hygienu rúk.
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Tork mydlá a dezinfekčné prostriedky 
vyvinuté s ohľadom na takmer každú situáciu

Keď je správna dezinfekcia 
rúk nevyhnutná

Tork Alcohol tekutý 
dezinfekčný prostriedok

SKU: 420114

Pre najnáročnejšie prostredia
Tork priemyselné tekuté 

mydlo 
SKU: 420401

Pre profesionálne kuchyne

Tork tekuté mydlo na 
ruky neutralizujúce 

zápach
SKU: 424011

Na čistenie a zjemnenie 
vlasov a pokožky

Tork sprchový gél
SKU: 420601

Pre osoby s citlivou 
pokožkou

Tork extra jemné 
tekuté mydlo

SKU: 420701

Pre prvotriedny zážitok 
z umývania rúk 

Tork luxusné tekuté 
mydlo jemné

SKU: 420901

Na boj proti baktériám pri 
zachovaní jemnosti k pokožke

Tork Alcohol gélový 
dezinfekčný prostriedok 

SKU: 424105

Na splnenie cieľov 
udržateľnosti

Tork číre penové mydlo
SKU: 520201

Nekompromisné k vírusom 
a baktériám. Šetrné ku 
všetkému ostatnému

Tork antimikrobiálne tekuté 
mydlo a penový dezinfekčný 

prostriedok bez alkoholu
SKU: 424709 – 520202
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Kompletná ponuka Tork mydiel a dezinfekčných 
prostriedkov pre efektívny zážitok z umývania rúk
S naším kompletným sortimentom zložení a zásobníkov pre všetky potreby toaliet a umyvární vám 
môžeme pomôcť pri výbere správneho riešenia na hygienu rúk pre vašu toaletu alebo umyváreň.

Tork penové mydlá a tekuté mydlá    S4, S3

Zásobníky

Číslo 
výrobku

Názov Dizajnový 
rad

Kód 
náplne

Farba Materiál Veľkosť 
V × Š × H (mm)

Bal./
KAR.

561600 Tork zásobník na mydlo a dezinfekčné prostriedky 
s Intuition™ senzorom

Elevation S4 Biela ABS 278 × 112 × 128 6 • •
561608 Tork zásobník na mydlo a dezinfekčné prostriedky 

s Intuition™ senzorom
Elevation S4 Čierna ABS 278 × 112 × 128 6 • •

561500 Tork zásobník na mydlo a dezinfekčné prostriedky Elevation S4 Biela ABS 292 × 113 × 114 12 •
561508 Tork zásobník na mydlo a dezinfekčné prostriedky Elevation S4 Čierna ABS 292 × 113 × 114 12 •
460009 Tork zásobník na mydlo a dezinfekčné prostriedky 

s Intuition™ senzorom
Image Design S4 Kovový/čierny Nehrdzavejúca oceľ/ABS 278 × 116 × 130 1 • •

460010 Tork zásobník na mydlo a dezinfekčné prostriedky Image Design S4 Kovový/čierny Nehrdzavejúca oceľ/ABS 289 × 106 × 107 1 •

Náplne kozmetických produktov

Číslo 
výrobku

Názov Kód 
náplne

Kvalita Vôňa Farba Výhoda Obsah/
balenie 

(ml)

Počet 
dávok

Bal./
KAR.

520901 Tork luxusné penové mydlo jemné  S4 Premium Sofistikovaná 
kvetinová vôňa

Bez 
farbív

Bohaté, krémové 
penové mydlo

1 000 2 500 6 •
520201 Tork číre penové mydlo na ruky S4 Premium Bez parfumu Bez 

farbív
99 % zložiek je 

prírodného pôvodu
1 000 2 500 6 • •

520701 Tork extra jemné penové mydlo S4 Premium Bez parfumu Bez 
farbív

Časté umývanie rúk 1 000 2 500 6 • • •
520501 Tork jemné penové mydlo S4 Premium Svieža vôňa Bez 

farbív
Bežné umývanie rúk 1 000 2 500 6 • •

Antimikrobiálne (biocídne) náplne1

Číslo 
výrob-
ku

Názov Kód 
náplne

Kvalita Vôňa Farba Účinnosť Normy účinnosti Obsah/
balenie 

(ml)

Veľkosť 
dávky (ml)

Bal./
KAR.

520800 Tork antimikrobiálne 
penové mydlo 
Vylepšené zloženie 

S4 Premium Bez parfumu Bez 
farbív

Baktérie
Kvasinky a huby
Vírusy (obalené)

EN 1499, EN 13727
EN 13624, EN 14476 

(všetky obalené vírusy)

1 000 0,6 6 •

- Systém dávkovania ľahko použiteľný pre deti aj 
staršie osoby

- Uzavretý systém so stlačiteľnou fľašou zlepšuje 
hygienu a znižuje odpad

561608561600 561500 460009561508 460010

520701520901 520201 520800520501

Novinka

1 Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.
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Tork mini tekuté mydlo    S2

Zásobníky

Číslo 
výrobku

Názov Dizajnový 
rad

Kód 
náplne

Farba Materiál Veľkosť 
V × Š × H (mm)

Bal./
KAR.

561000 Tork mini zásobník na tekuté mydlo a dezinfekčné prostriedky  Elevation S2 Biela ABS 206 × 112 × 114 12 •
561008 Tork mini zásobník na tekuté mydlo a dezinfekčné prostriedky  Elevation S2 Čierna ABS 206 × 112 × 114 12 •

- Kompaktná veľkosť zásobníka je vhodná aj do tej 
najmenšej toalety či umyvárne

- Systém dávkovania ľahko použiteľný pre deti aj 
staršie osoby

- Uzatvorený systém so stlačiteľnou fľašou 
zabezpečuje dobrú hygienu rúk

420602 420202420502

Náplne kozmetických produktov

Číslo 
výrobku

Názov Kód 
náplne

Kvalita Vôňa Farba Výhoda Obsah/
balenie 

(ml)

Počet 
dávok

Bal./
KAR.

Iné s 
označením 

Eco

420502 Tork mini jemné tekuté 
mydlo

S2 Premium Svieža vôňa Perleťovo 
biele

Bežné umývanie 
rúk

475 475 8 • •
420602 Tork mini sprchový gél S2 Premium Svieža 

unisex vôňa
Modrá Vlasy a telo 475 475 8 • •

420202 Tork krém bez parfumácie 
na ruky a telo

S2 Premium Bez 
parfumu

Biela Krém na obnovu 
hydratácie

475 475 8 Swan •
420702 Tork mini extra jemné 

tekuté mydlo
S2 Premium Svieža 

unisex vôňa
Bez farbív Časté umývanie 

rúk
475 475 8 • • •

561008561000

420702

424011

Náplne kozmetických produktov

Číslo 
výrobku

Názov Kód 
náplne

Kvalita Vôňa Farba Výhoda Obsah/
balenie 

(ml)

Počet 
dávok

Bal./
KAR.

Iné s 
označením 

Eco

424011 Tork tekuté mydlo na ruky 
neutralizujúce zápach

S4 Premium Bez parfumu Bez 
farbív

Neutralizácia 
zápachu, príprava

potravín,
umývanie rúk

1 000 1 000 6 • •
424709 Tork antimikrobiálne tekuté 

mydlo
S4 Premium Bez parfumu Bez 

farbív
Nekompromisné 

k vírusom 
a baktériám. Šetrné 

ku všetkému 
ostatnému.

1 000 1 000 6 •

424709

Novinka

Novinka
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420302

Tork tekuté mydlá    S1/S11

Zásobníky

Číslo 
výrobku

Názov Dizajnový 
rad

Kód 
náplne

Farba Materiál Veľkosť V × Š × H 
(mm)

Bal./
KAR.

560000 Tork zásobník na tekuté mydlo a mydlo v spreji Elevation S1/S11 Biela ABS 296 × 112 × 114 12 •
560008 Tork zásobník na tekuté mydlo a mydlo v spreji  Elevation S1/S11 Čierna ABS 296 × 112 × 114 12 •
560101 Tork zásobník na tekuté mydlo s lakťovou pákou Elevation S1 Biela ABS 296 × 112 × 114 8

560109 Tork zásobník na tekuté mydlo s lakťovou pákou Elevation S1 Čierna ABS 296 × 112 × 114 8

Náplne kozmetických produktov

Číslo 
výrobku

Názov Kód 
náplne

Kvalita Vôňa Farba Výhoda Obsah/
balenie 

(ml)

Počet 
dávok

Bal./
KAR.

Iné s 
označením 

Eco

420901 Tork luxusné tekuté mydlo 
jemné

S1 Premium Luxusná 
jazmínová 

vôňa

Orgov-
ánová

Bohaté krémové 
mydlo na ruky

1 000 1 000 6 Swan •
420701 Tork extra jemné tekuté mydlo S1 Premium Bez 

parfumu
Bez 

farbív
Časté umývanie rúk 1 000 1 000 6 • • •

420501 Tork jemné tekuté mydlo S1 Premium Svieža vôňa Perleťo-
vo biele

Bežné umývanie 
rúk

1 000 1 000 6 • •
420601 Tork sprchový gél S1 Premium Svieža 

unisex vôňa
Modrá Vlasy a telo 1 000 1 000 6 • •

420810 Tork tekuté mydlo na ruky S1 Premium Bez 
parfumu

Bez 
farbív

Umývanie rúk pri 
príprave jedla

1 000 1 000 6 •
420401 Tork priemyselné tekuté mydlo S1 Premium Bez 

parfumu
Bez 

farbív
Umývanie rúk od 
oleja a mastnoty

1 000 1 000 6 Swan •

560008560000 560101 560109

- Poskytuje bohatú dávku čistiacich zložiek
- Uzavretý systém so stlačiteľnou fľašou zlepšuje 

hygienu a znižuje odpad
- Systém dávkovania ľahko použiteľný pre deti aj 

staršie osoby

Číslo 
výrobku

Názov Kód náplne Kvalita Farba Typ Výhoda Obsah/balenie 
(ml)

Počet dávok Bal./KAR.

420302 Tork čistič WC sedadiel S2 Premium Transpar-
entná

Čistiaci 
prostriedok

Extra hygienické 
WC sedadlo

475 475 8 •

Tork čistič WC sedadiel S2

- Pre extra hygienu a pohodlie v kabínke
- Čistenie pre extra hygienické WC sedadlo
- Hermeticky uzavretá nádoba s jednorazovou 

pumpou znižuje riziko krížovej kontaminácie

420501420701420901 420601 420810 420401
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409840

Náplne kozmetických produktov 5 l 

Číslo 
výrobku

Názov Kód náplne Kvalita Vôňa Farba Výhoda Obsah/
balenie 

(ml)

Počet 
dávok

Bal./
KAR.

409840 Tork tekuté mydlo Veľkoob-
jemové 

mydlo 5 l

Universal Parfumo-
vané

Biela Základný 
prípravok na 
umývanie rúk

5 000 1 •

Dolievané tekuté mydlo
Pokyny na hygienické napĺňanie:
- Plniteľné zásobníky sú náchylné na mikrobiálnu 

kontamináciu. Uzavreté systémy poskytujú 
najlepšiu hygienu.

- Plniteľné zásobníky a pumpy by sa mali pred 
naplnením dezinfikovať. 

- Pridanie mydla do čiastočne plných zásobníkov 
môže spôsobiť bakteriálnu kontamináciu

620701 620501

- Funkčné, vysokokapacitné pre najlepší pomer ceny 
a kvality vo svojej triede

- Zníženie spotreby mydla až o 50 %1

1  Používateľské štúdie spoločnosti Essity uskutočnené s 20 000 umytiami rúk, porovnávajúce rôzne tekuté mydlá (vrátane veľkokapacitných náplní) s Tork systémami penových mydiel 
a mydiel v spreji.

Náplne pre mydlo v spreji

Číslo 
výrobku

Názov Kód 
náplne

Kvalita Vôňa Farba Výhoda Obsah/
balenie 

(ml)

Počet 
dávok

Bal./
KAR.

620701 Tork sprejové mydlo bez parfumácie S11 Universal Bez parfumu Bez farbív Časté 
umývanie rúk

1 000 3 300 6 • •
620501 Tork sprejové mydlo S11 Universal Svieža vôňa Bez farbív Bežné 

umývanie rúk
1 000 3 300 6 • •
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 Tork dezinfekcia na ruky na báze alkoholu

Náplne – Gély1

Číslo 
výrobku

Názov Kód náplne Kvalita Vôňa Farba Účinnosť Normy účinnosti Obsah/
balenie 

(ml)

Veľkosť 
dávky 
(ml)

Bal./
KAR.

420105 Tork Alcohol 
gélový 
dezinfekčný 
prostriedok 

S1 Premium Bez 
parfumu

Bez 
farbív

Baktérie
Kvasinky a huby

Mykobaktérie
Vírus

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

EN 14476 (všetky obalené 
vírusy, rotavírus a norovírus)

1 000 1 6 • •

424105 Tork Alcohol 
gélový 
dezinfekčný 
prostriedok

S4 Premium Bez 
parfumu

Bez 
farbív

Baktérie
Kvasinky a huby

Mykobaktérie
Vírus

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

EN 14476 (všetky obalené 
vírusy, rotavírus a norovírus)

1 000 1 6 • •

511103 Tork Alcohol 
gélový 
dezinfekčný 
prostriedok 

Samostojaca 
fľaša 

s pumpičkou

Premium Bez 
parfumu

Bez 
farbív

Baktérie
Kvasinky a huby

Mykobaktérie
Vírus

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

EN 14476 (všetky obalené 
vírusy, rotavírus a norovírus)

500 2 12 •

590103 Tork Alcohol 
gélový 
dezinfekčný 
prostriedok 

Vrecková 
fľaštička

Premium Bez 
parfumu

Bez 
farbív

Baktérie
Kvasinky a huby

Mykobaktérie
Vírus

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

EN 14476 (všetky obalené 
vírusy, rotavírus a norovírus)

80 24 •

S1/S2/S4, samostojace fľaše

420105

1 Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

Novinka

590103511103424105
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Príslušenstvo

Číslo výrobku Názov Kód náplne Farba Materiál Veľkosť V × Š × H (mm) Bal./KAR.

511050 Tork držiak dezinfekcie rúk 500 ml na lôžko Kov Kov 110 × 79 × 114 20

511051 Tork spona dezinfekcie rúk 80 ml Biela Plast 75 × 35 × 5 50

511052 Tork chránič podlahy pre zásobník na prípravky na starostlivosť o pokožku S1/S2/S4/S11 Biela Kov 70 × 120 × 130 6

511058 Tork chránič podlahy pre zásobník na prípravky na starostlivosť o pokožku S1/S2/S4/S11 Čierna Kov 70 × 120 × 130 6

511055 Tork hygienický stojan S1/S2/S4/F1 Antracitová Kov 1 676 × 470 × 365 1

511054 AD-A-Glance® pre Tork hygienický stojan Čierna Hliník 400 × 125 × 125 1

511060 Tork dezinfekčný stojan S1/S2/S4 Čierna Kov 1 321 × 500 × 500 1

511080 Tork držiak na zásobník s pákou S1 Biela Plast 200 × 120 8

511055511058 511054 511080511060511051511050 511052

Náplne – Tekuté1

Číslo 
výrobku

Názov Kód náplne Kvalita Vôňa Farba Účinnosť Normy účinnosti Obsah/
balenie 

(ml)

Veľkosť 
dávky 
(ml)

Bal./
KAR.

420114 Tork Alcohol 
tekutý 
dezinfekčný 
prostriedok

S1 Premium Bez 
parfumu

Bez 
farbív

Baktérie
Kvasinky a 

huby
Mykobaktérie

Vírus

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

EN 14476

1 000 1 6 • •

424114 Tork Alcohol 
tekutý 
dezinfekčný 
prostriedok

S4 Premium Bez 
parfumu

Bez 
farbív

Baktérie
Kvasinky a 

huby
Mykobaktérie

Vírus

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

EN 14476

1 000 1 6 • •

511110 Tork Alcohol 
tekutý 
dezinfekčný 
prostriedok

Voľne stojace
fľaše

s pumpičkou

Premium Bez 
parfumu

Bez 
farbív

Baktérie
Kvasinky a 

huby
Mykobaktérie

Vírus

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

EN 14476

500 2 12 •

590110 Tork Alcohol 
tekutý 
dezinfekčný 
prostriedok

Vrecková
fľaštička

Premium Bez 
parfumu

Bez 
farbív

Baktérie
Kvasinky a 

huby
Mykobaktérie

Vírus

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

EN 14476

80 24 •

1 Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

420114 424114 511110 590110

 Tork dezinfekcia na ruky na báze alkoholu S1/S4, samostojace fľaše, doplnky

 Tork dezinfekcia na ruky bez alkoholu

Náplne – Pena1

Číslo 
výrobku

Názov Kód 
náplne

Kvalita Vôňa Farba Účinnosť Normy účinnosti Obsah/
balenie (ml)

Veľkosť 
dávky (ml)

Bal./
KAR.

520202 Tork penový 
dezinfekčný 
prostriedok na 
ruky bez alkoholu

S4 Premium Bez 
parfumu

Bez 
farbív

Baktérie 
Kvasinky a plesne 

Vírus

EN 1500, EN 1276, EN 13727
EN 1650, EN 13624

EN 14476

1 000 0.6 6

520202

Novinka


