
Tork mýdla a dezinfekční prostředky

Splňte vysoká očekávání v oblasti hygieny 
s mýdly a dezinfekčními prostředky Tork
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Tork jako přední světová značka na poli 
profesionální hygieny má k dispozici řešení 
a inovace, kterým společnosti důvěřují, že jim 
pomohou zajistit nový standard v oblasti hygieny.

Kromě inovativního portfolia máme široký a účinný 
sortiment mýdel, dezinfekčních prostředků 
a zásobníků.

Řešení v oblasti mýdel a dezinfekčních prostředků 
Tork jsou nejen účinná, ale zásobníky s oceňovaným 
designem vhodně vzhledově doplňují systémy 
papírových ručníků a toaletního papíru, které již 
zákazníci používají. 

A co víc, zásobníky na mýdla a dezinfekční 
prostředky Tork mají certifikát snadného použití,1 
dělají na hosty pozitivní dojem, podporují dodržování 
hygieny rukou a omezují křížovou kontaminaci.

Zákazníci, kteří již používají papírové ručníky 
a hygienický papír Tork, hledají u Tork kvalitní 
a účinná řešení mýdel a dezinfekčních prostředků, 
jež splňují jak nová očekávání v oblasti hygieny, tak 
aktuální obchodní výzvy.

Díky sortimentu mýdel a dezinfekčních prostředků 
Tork nemusí zaměstnanci řešit problémy na 
toaletách a v umývárnách a mohou se soustředit na 
poskytování špičkových služeb zákazníkům.

1  Certifikováno Švédskou revmatologickou asociací, testováno na základě testu „design pro každého“ (The Design for All Test), publikovaného ve švédském Design 
Research Journal 20. května 2011

Máme 50 let zkušeností
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Vysoce kvalitní řešení pro hygienu rukou

44 %
lidí se vyhýbá toaletám 
a umývárnám kvůli obavám 
z nedostatečné hygieny2

Kompletní řada účinných dezinfekčních 
prostředků a mýdel s pečlivě vybranými složkami.

Flexibilní manuální nebo senzorové zásobníky 
pomáhají zajistit vyšší standard v oblasti hygieny.

Tork dezinfekční stojany připomínají 
zaměstnancům i zákazníkům důležitost hygieny 
rukou a umožňují jim ji dodržovat, když není 
k dispozici mýdlo a voda.

Ucelený výběr produktů: 

2 Na základě výsledků průzkumu Hygiene Matters z roku 2018, kterého se zúčastnilo 15 530 respondentů na 15 trzích.
3  Certifikováno Švédskou revmatologickou asociací, testováno na základě testu „design pro každého“ (The Design for All Test), publikovaného ve švédském Design Research Journal 20. května 2011.
4 Studie kontaminace dolévaných mýdel, Dr. Charles P. Gerba, University of Arizona, 2007.

Splnění vysokých standardů efektivity: 
se širokou nabídkou antimikrobiálních mýdel 
a dezinfekčních prostředků Tork v tekuté, gelové 
a pěnové formě, které jsou všechny testovány 
podle norem EN 1499 nebo EN 1500.

Hygiena pro všechny: Měkká tlačítka 
zásobníků Tork na mýdla a dezinfekční 
prostředky mají certifikát „Snadné použití“ 

Švédské revmatologické asociace3 a mohou je 
bez problémů používat i děti a starší lidé.

Hygienický systém: Hermeticky uzavřené 
láhve s novou pumpičkou pro každou náplň 
pomáhají snižovat riziko kontaminace 
v porovnání s otevřenými systémy dolévaných 
mýdel a dezinfekčních prostředků, kde může být 
až 25 % otevřených zásobníků kontaminováno.4

Zajištění prvotřídní hygieny rukou
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Maximalizujte účinnost mytí rukou
Zaměstnanci si musí často a účinně mýt nebo dezinfikovat ruce, aby předešli šíření mikroorganismů, 
omezili křížovou kontaminaci, a mohli tak co nejvíce času věnovat své práci.

Aby byl na toaletách zajištěn efektivní provoz a mytí rukou bylo účinné, musí pracovníci úklidu umět rychle 
a správně doplnit zásobníky, aby se mohli soustředit na další důležité úkoly v oblasti čištění a úklidu.

5 Na základě zdokumentovaných výsledků dosažených třemi zákazníky Tork EasyCube, měřeno před a po zavedení Tork EasyCube®.
6 Certifikováno Švédskou revmatologickou asociací, testováno na základě testu „design pro každého“ (The Design for All Test), publikovaného ve švédském Design Research Journal 20. května 2011.
7 Na základě interního panelového testu sledujícího dobu doplňování mýdla.
8 Studie využitelnosti společnosti Essity provedená na základě 20 000 umytí rukou, která porovnávala různá tekutá mýdla (včetně dolévaných mýdel) se systémy Tork na pěnová a sprejová mýdla.
9 Spotřebitelská studie TMTC Essity zahrnující 20 000 umytí rukou, která porovnávala různá tekutá mýdla (včetně dolévaných mýdel) se systémy Tork na pěnová a sprejová mýdla.

Snadné použití: Zásobníky Tork se snadno 
používají6 a jejich doplnění zabere méně než 
10 sekund,7 což šetří úklidovému personálu čas 
a energii. Tork nabízí také řadu hygienických 
produktů pro toalety a umývárny, včetně 
hygienického papíru, papírových ručníků, produktů 
pro péči o vlasy, mýdel a dezinfekčních prostředků. 
Každý zásobník je dodáván s jedním univerzálním 
klíčem Tork, a díky tomu je doplňování efektivnější.

Nižší spotřeba: Výdej přesně odměřených dávek 
ve stále stejném množství snižuje spotřebu až 
o 50 %,8 což znamená méně doplňování a lepší 
dostupnost mýdla.9

Vysoká kapacita: Náplně Tork pěnového mýdla 
obslouží až 1 650 návštěvníků, takže je stačí 
doplňovat méně často.9
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Funkční a intuitivní zásobníky na mýdla 
a dezinfekční prostředky Tork znamenají 
méně nepříjemností

Robustní zásobníky s bezproblémovým 
fungováním: Je prokázáno, že Tork zásobníky 
zvládnou bez jakýchkoli problémů až 1 milion 
stlačení.10

Mytí a dezinfekce rukou, kdekoli: Zásobníky 
Tork na mýdla a dezinfekční prostředky jsou 
k dispozici s různými mechanismy výdeje. Lze tak 
vyhovět potřebám každého zařízení a dodržování 
hygieny rukou nemusí být nikde problém.

Hygiena pro všechny: Měkká tlačítka 
zásobníků na mýdla a dezinfekční prostředky 
Tork mají certifikát „Snadného použití“11 Švédské 
revmatologické asociace, což znamená 
snadnější výdej a podporu dodržování hygieny 
rukou.

10 Na základě testu společnosti Essity.
11 Certifikováno Švédskou revmatologickou asociací, testováno na základě testu „design pro každého“ (The Design for All Test), publikovaného ve švédském Design Research Journal v roce 2011.
12 Na základě interního panelového testu sledujícího dobu doplňování mýdla.
13 Spotřebitelská studie TMTC Essity zahrnující 20 000 umytí rukou, která porovnávala různá tekutá mýdla (včetně dolévaných mýdel) se systémy Tork na pěnová a sprejová mýdla.

• Doplnění zásobníků Tork zabere méně než 10 sekund, což šetří úklidovému personálu čas a energii.12

• Tork nabízí řadu hygienických produktů pro toalety a umývárny, včetně hygienického papíru, 
papírových ručníků, produktů pro péči o vlasy, mýdel a dezinfekčních prostředků. Každý zásobník je 
dodáván s jedním univerzálním klíčem Tork, a díky tomu je doplňování efektivnější.

Snadná údržba:

Certifikát „Snadné použití“:11 

pro snadnější výdej

Bezdotykový výdej:  
dávky o stejné, přesně odměřené 
velikosti

Hermeticky uzavřená láhev: v porovnání 
s otevřenými systémy dolévaných mýdel 
a dezinfekčních prostředků pomáhá 
snižovat riziko křížové kontaminace

Smršťovací láhev: o 70 % menší 
objem odpadu10

Vysoká kapacita: obslouží 
až 1 650 návštěvníků13



Tork mýdla a dezinfekční prostředky  |  6

Tork mýdla a dezinfekční prostředky nabízejí 
prvotřídní dojem z mytí rukou již více než 50 let

Příjemný vzhled toalet 
a umýváren je pro osoby 
s rozhodovací pravomocí 
důležitým faktorem. 

Vytvořením pěkného 
prostředí můžete 
na hosty i zaměstnance 
udělat trvale pozitivní 
dojem.

Zásobníky Tork, které dvakrát získaly cenu Red 
Dot Design, jsou uznávány pro svůj elegantní 
vzhled.

Zásobníky Tork jsou navrhovány s ohledem 
na celkový vzhled toalet a umýváren, dělají 
na hosty prvotřídní dojem a všechny typy 
zásobníků jsou designově sladěné (provedení 
Elevation a Image).

Oceňované systémy:

Přípravky Tork se špičkovým složením nabízí návštěvníkům extra nádech luxusu. 
Celkový dojem doplňují mýdla a krémy: 
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Tork mýdla a dezinfekční prostředky 
nabízejí účinnost a podporují udržitelnost
Společnosti oceňují udržitelné produkty a řešení, s nimiž se jim daří plnit podnikové cíle v oblasti 
udržitelnosti. Když se na pracovišti používají udržitelné produkty, zaměstnanci vnímají pracoviště 
pozitivněji.

Díky mýdlům a dezinfekčním prostředkům Tork nemusí pracovníci s rozhodovací pravomocí slevovat 
z kvality, aby splnili své cíle v oblasti udržitelnosti.

14 Na základě testu společnosti Essity.
15 Prokázáno v rámci laboratorního testu třetí strany podle OECD301B.
16 Studie využitelnosti společnosti Essity provedená na základě 20 000 umytí rukou, která porovnávala různá tekutá mýdla (včetně základních mýdel) se systémy Tork na pěnová a sprejová mýdla.
17 Na základě interního panelového testu porovnávajícího Tork jemné pěnové mýdlo.

Vyrobené na podporu udržitelnosti
Láhve na mýdla a dezinfekční 
prostředky Tork jsou smršťovací,  
což vede ke snížení množství  
odpadu o 70 %.14

Zajištěná akreditace
S udržitelnými řešeními Tork 
mohou podniky pro své provozní 
postupy snáze získat certifikáty 
udržitelnosti.

Složení podporující udržitelnost
99 % složek Tork čirého pěnového 
mýdla je přírodního původu a jsou 
snadno biologicky rozložitelné.15

Omezení objemu odpadu
Zásobníky Tork vydávají pouze takové 
množství produktů, které je zapotřebí, 
což snižuje spotřebu až o 50 %.16 
A co víc, při používání Tork čirého 
pěnového mýdla, které se snadno 
oplachuje, se snižuje spotřeba vody 
až o 35 %.17

Téměř všechny náplně mýdel 
a dezinfekčních prostředků 
Tork získaly od třetí strany 
ekologickou značku EU, 
neboť pomáhají snižovat dopad 
na životní prostředí.
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Elliino dobrodružství při mytí 
rukou učí děti správné hygieně 
rukou a upevňuje u nich důležité 
návyky.

Speciální školení v oblasti hygieny rukou:

Oceňovaná vzdělávací aplikace 
Tork VR Clean Hands Training, 
která je k dispozici také pro stolní 
počítače, podporuje dodržování 
hygieny rukou v zařízeních akutní 
a dlouhodobé péče. Tato nová 
metoda školení je výsledkem 
spolupráce mezi značkou Tork, 
univerzitními nemocnicemi 
a předními světovými odborníky 
na hygienu rukou.
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Tork mýdla a dezinfekční prostředky, 
vyvinuté pro téměř každou situaci

Když je správná dezinfekce 
rukou mimořádně důležitá

Tork Alcohol 
tekutý dezinfekční 
prostředek na ruce

SKU: 420114

Do těch nejnáročnějších 
podmínek

Tork průmyslové tekuté 
mýdlo 

SKU: 420401

Pro profesionální kuchyně
Tork mýdlo na ruce 

neutralizující zápach
SKU: 424011

Pro čisté a jemné 
vlasy a pokožku

Tork sprchový gel
SKU: 420601

Pro osoby s citlivou 
pokožkou

Tork extra jemné 
tekuté mýdlo

SKU: 420701

Pro prvotřídní dojem 
z mytí rukou 

Tork luxusní tekuté 
mýdlo jemné

SKU: 420901

Nelítostný vůči 
choroboplodným zárodkům, 
k pokožce naprosto šetrný

Tork Alcohol gelový 
dezinfekční prostředek 

na ruce 
SKU: 424105

Přispívá k cílům 
v oblasti udržitelnosti

Tork čiré pěnové mýdlo
SKU: 520201

Nelítostný bojovník s viry 
a bakteriemi. Jinak naprosto 
mírumilovný.

Tork antimikrobiální tekuté 
mýdlo a pěnový dezinfekční 

prostředek bez alkoholu
SKU: 424709-520202
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Kompletní nabídka mýdel a dezinfekčních 
prostředků Tork pro účinné mytí rukou
S naší pomocí si snadno vyberete z naší ucelené řady přípravků a zásobníků to správné 
řešení hygieny rukou pro vaše toalety a umývárny.

Tork pěnové a tekuté mýdlo    S4, S3

Zásobníky

Číslo  
výr.

Název Designová 
řada

Kód 
náplně

Barva Materiál Rozměry  
V×Š×H (mm)

Počet 
balení 

v kartonu

561600 Tork zásobník na mýdlo a dezinfekční prostředky 
s Intuition™ senzorem

Elevation S4 Bílá ABS 278×112×128 6 • •
561608 Tork zásobník na mýdlo a dezinfekční prostředky 

s Intuition™ senzorem
Elevation S4 Černá ABS 278×112×128 6 • •

561500 Tork zásobník na mýdlo a dezinfekční prostředky Elevation S4 Bílá ABS 292×113×114 12 •
561508 Tork zásobník na mýdlo a dezinfekční prostředky Elevation S4 Černá ABS 292×113×114 12 •
460009 Tork zásobník na mýdlo a dezinfekční prostředky 

s Intuition™ senzorem
Image Design S4 Metalická/černá Nerezová ocel / ABS 278×116×130 1 • •

460010 Tork zásobník na mýdlo a dezinfekční prostředky Image Design S4 Metalická/černá Nerezová ocel / ABS 289×106×107 1 •

Kosmetické náplně

Číslo 
výr.

Název Kód 
náplně

Kvalita Parfemace Barva Přínos Obsah/
láhev 
(ml)

Počet 
dávek

Počet 
balení 

v kartonu

520901 Tork luxusní pěnové mýdlo 
jemné

S4 Premium Sofistikovaná 
květinová vůně

Bez 
barviv

Bohaté a krémové 
pěnové mýdlo na ruce

1 000 2 500 6 •
520201 Tork čiré pěnové mýdlo na ruce S4 Premium Bez parfemace Bez 

barviv
99 % složek je 

přírodního původu
1 000 2 500 6 • •

520701 Tork extra jemné pěnové mýdlo S4 Premium Bez parfemace Bez 
barviv

Mýdlo pro časté mytí 
rukou

1 000 2 500 6 • • •
520501 Tork jemné pěnové mýdlo S4 Premium Svěží vůně Bez 

barviv
Mýdlo pro běžné mytí 

rukou
1 000 2 500 6 • •

Antimikrobiální (biocidní) náplně1

Číslo  
výr.

Název Kód 
náplně

Kvalita Parfemace Barva Účinnost Normy účinnosti Obsah/
láhev (ml)

Velikost 
dávky (ml)

Počet 
balení 

v kartonu

520800 Tork antimikrobiální 
pěnové mýdlo 
Vylepšené složení 

S4 Premium Bez 
parfemace

Bez 
barviv

Bakterie
Kvasinky a houby

Viry (obalené)

EN 1499, EN 13727
EN 13624, EN 14476 

(všechny obalené viry)

1 000 0,6 6 •

- systém výdeje, který mohou snadno 
používat děti a starší osoby

- hygienicky uzavřený systém se smršťovací 
láhví zajišťuje lepší hygienu a snižuje 
objem odpadu

561608561600 561500 460009561508 460010

520701520901 520201 520800520501

1 Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

No-
vinka
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Tork mini tekuté mýdlo pro péči o pokožku    S2

Zásobníky

Číslo  
výr.

Název Designová 
řada

Kód 
náplně

Barva Materiál Rozměry V×Š×H 
(mm)

Počet 
balení 

v kartonu

561000 Tork mini zásobník na tekuté mýdlo a dezinfekční prostředky  Elevation S2 Bílá ABS 206×112×114 12 •
561008 Tork mini zásobník na tekuté mýdlo a dezinfekční prostředky  Elevation S2 Černá ABS 206×112×114 12 •

- zásobník kompaktní velikosti je vhodný 
i pro ty nejmenší toalety a umývárny

- systém výdeje, který mohou snadno 
používat děti a starší osoby

- hermeticky uzavřený systém se smršťovací 
láhví zajišťuje náležitou hygienu rukou

420602 420202420502

Kosmetické náplně

Číslo  
výr.

Název Kód 
náplně

Kvalita Parfemace Barva Přínos Obsah/
láhev (ml)

Počet 
dávek

Počet 
balení 

v kartonu

Jiné 
ekol. 

značky

420502 Tork mini jemné 
tekuté mýdlo

S2 Premium Svěží vůně Perleťově bílá Mýdlo pro 
běžné mytí 

rukou

475 475 8 • •
420602 Tork mini tekuté 

mýdlo na vlasy a tělo
S2 Premium Svěží unisex 

vůně
Modrá Vlasy a tělo 475 475 8 • •

420202 Tork neparfémovaný 
krém na ruce a tělo

S2 Premium Bez 
parfemace

Bílá Rehydratační 
krém

475 475 8 Swan •
420702 Tork mini extra jemné 

tekuté mýdlo
S2 Premium Svěží unisex 

vůně
Bez barviv Mýdlo pro časté 

mytí rukou
475 475 8 • • •

561008561000

420702

424011

Kosmetické náplně

Číslo  
výr.

Název Kód 
náplně

Kvalita Parfemace Barva Přínos Obsah/
láhev (ml)

Počet 
dávek

Počet 
balení 

v kartonu

Jiné 
ekol. 

značky

424011 Tork tekuté mýdlo 
na ruce 
neutralizující 
zápach

S4 Premium Bez 
parfemace

Bez 
barviv

Odstranění zápachu, 
mytí rukou

při zpracování
potravin

1 000 1 000 6 • •
424709 Tork antimikrobiální 

tekuté mýdlo
S4 Premium Bez 

parfemace
Bez 

barviv
Nelítostný bojovník 
s viry a bakteriemi. 

Jinak naprosto 
mírumilovný.

1 000 1 000 6 •

424709

No-
vinka

No-
vinka
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420302

Tork tekuté mýdlo pro péči o pokožku    S1/S11

Zásobníky

Číslo  
výr.

Název Designová 
řada

Kód 
náplně

Barva Materiál Rozměry V×Š×H 
(mm)

Počet 
balení 

v kartonu

560000 Tork zásobník na tekutá a sprejová mýdla a dezinfekční prostředky Elevation S1/S11 Bílá ABS 296×112×114 12 •
560008 Tork zásobník na tekutá a sprejová mýdla a dezinfekční prostředky  Elevation S1/S11 Černá ABS 296×112×114 12 •
560101 Tork zásobník na tekutá mýdla a dezinfekční prostředky s loketní pákou Elevation S1 Bílá ABS 296×112×114 8

560109 Tork zásobník na tekutá mýdla a dezinfekční prostředky s loketní pákou Elevation S1 Černá ABS 296×112×114 8

Kosmetické náplně

Číslo  
výr.

Název Kód 
náplně

Kvalita Parfemace Barva Přínos Obsah/
láhev 
(ml)

Počet 
dávek

Počet 
balení 

v kartonu

Jiné 
ekol. 

značky

420901 Tork luxusní tekuté mýdlo 
jemné

S1 Premium Luxusní 
jasmínový 

parfém

Lila Bohaté a krémové 
mýdlo na ruce

1 000 1 000 6 Swan •
420701 Tork extra jemné tekuté 

mýdlo 
S1 Premium Bez 

parfemace
Bez 

barviv
Mýdlo pro časté 

mytí rukou
1 000 1 000 6 • • •

420501 Tork jemné tekuté mýdlo S1 Premium Svěží vůně Perleťově 
bílá

Mýdlo pro běžné 
mytí rukou

1 000 1 000 6 • •
420601 Tork sprchový gel S1 Premium Svěží 

unisex vůně
Modrá Vlasy a tělo 1 000 1 000 6 • •

420810 Tork tekuté mýdlo na ruce S1 Premium Bez 
parfemace

Bez 
barviv

Mytí rukou při 
zpracování 

potravin

1 000 1 000 6 •
420401 Tork průmyslové tekuté 

mýdlo
S1 Premium Bez 

parfemace
Bez 

barviv
Průmyslové mýdlo 

na ruce
1 000 1 000 6 Swan •

560008560000 560101 560109

420501420701420901 420601 420810 420401

- nabízí velkou dávku čisticích přísad
- hygienicky uzavřený systém se smršťovací 

láhví zajišťuje lepší hygienu a snižuje 
objem odpadu

- systém výdeje, který mohou snadno 
používat děti a starší osoby

Číslo 
výr.

Název Kód náplně Kvalita Barva Typ Přínos Obsah/láhev (ml) Počet dávek Počet 
balení 

v kartonu

420302 Tork čistič WC sedátek S2 Premium Transparentní Detergentní 
přípravek

Extra hygiena 
WC sedátka

475 475 8 •

Tork čistič WC sedátek S2

- pro extra hygienu a komfort v kabince
- čištění pro extra hygienu sedátka na toaletě
- hermeticky uzavřený obal s jednorázovou 

dávkovací pumpičkou snižuje riziko křížové 
kontaminace

420709



Tork mýdla a dezinfekční prostředky  |  13

409840

Kosmetické náplně 5 l 
Číslo  
výr.

Název Kód náplně Kvalita Parfemace Barva Přínos Obsah/
láhev (ml)

Počet 
dávek

Počet 
balení 

v kartonu

409840 Tork tekuté mýdlo Dolévané 
mýdlo 5 l

Universal Parfemované Bílá Mýdlo pro 
základní 
potřeby

5 000 1 •

Tork dolévané tekuté mýdlo pro péči o pokožku

Pokyny pro hygienické doplňování:
- U plnitelných zásobníků snadno dojde 

k mikrobiální kontaminaci. Hygienicky 
uzavřené systémy nabízejí tu nejlepší hygienu.

- Plnitelné zásobníky a pumpičky by se měly 
před plněním dezinfikovat. 

- Doplnění mýdla do částečně plných zásobníků 
může vést k bakteriální kontaminaci.

620701 620501

- funkčnost, vysoká kapacita s prvotřídními 
provozními náklady

- snižuje spotřebu mýdla až o 50 %1

1 Studie využitelnosti společnosti Essity provedená na základě 20 000 umytí rukou, která porovnávala různá tekutá mýdla (včetně dolévaných mýdel) se systémy Tork na pěnová a sprejová mýdla.

Náplně se sprejovým mýdlem pro péči o pokožku

Číslo  
výr.

Název Kód 
náplně

Kvalita Parfemace Barva Přínos Obsah/
láhev (ml)

Počet 
dávek

Počet 
balení 

v kartonu

620701 Tork neparfemované sprejové mýdlo S11 Universal Bez 
parfemace

Bez barviv Mýdlo pro časté 
mytí rukou

1 000 3 300 6 • •
620501 Tork sprejové mýdlo S11 Universal Svěží vůně Bez barviv Mýdlo pro 

běžné mytí 
rukou

1 000 3 300 6 • •



Tork mýdla a dezinfekční prostředky  |  14

 Tork Alcohol dezinfekční prostředky na ruce

Náplně – gelové přípravky1

Číslo 
výrobku

Název Kód náplně Kvalita Parfemace Barva Účinnost Normy účinnosti Obsah/
láhev 
(ml)

Velikost 
dávky 
(ml)

Počet 
balení 

v kartonu

420105 Tork 
Alcohol gelový 
dezinfekční 
prostředek na 
ruce 

S1 Premium Bez 
parfemace

Bez 
barviv

Bakterie
Kvasinky 
a houby

Mykobakterie
Virus

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

EN 14476 (všechny obalené 
viry, rotavirus a norovirus)

1 000 1 6 • •

424105 Tork 
Alcohol gelový 
dezinfekční 
prostředek na 
ruce

S4 Premium Bez 
parfemace

Bez 
barviv

Bakterie
Kvasinky 
a houby

Mykobakterie
Virus

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

EN 14476 (všechny obalené 
viry, rotavirus a norovirus)

1 000 1 6 • •

511103 Tork 
Alcohol gelový 
dezinfekční 
prostředek na 
ruce 

Volně stojící 
láhev 

s pumpičkou

Premium Bez 
parfemace

Bez 
barviv

Bakterie
Kvasinky 
a houby

Mykobakterie
Virus

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

EN 14476 (všechny obalené 
viry, rotavirus a norovirus)

500 2 12 •

590103 Tork 
Alcohol gelový 
dezinfekční 
prostředek na 
ruce 

Kapesní  
lahvička

Premium Bez 
parfemace

Bez 
barviv

Bakterie
Kvasinky 
a houby

Mykobakterie
Virus

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

EN 14476 (všechny obalené 
viry, rotavirus a norovirus)

80 24 •

S1/S2/S4, volně stojící láhve

590103420105 511103424105

1 Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

No-
vinka



Tork mýdla a dezinfekční prostředky  |  15

Příslušenství

Číslo výrobku Název Kód náplně Barva Materiál Rozměry V×Š×H (mm) Počet balení v kartonu

511050 Tork držák dezinfekce rukou 500 ml na lůžko Kovová Kov 110×79×114 20

511051 Tork spona na dezinfekci rukou 80 ml Bílá Plast 75×35×5 50

511052 Tork chránič podlahy pro zásobník na přípravky pro péči o pokožku S1/S2/S4/S11 Bílá Kov 70×120×130 6

511058 Tork chránič podlahy pro zásobník na přípravky pro péči o pokožku S1/S2/S4/S11 Černá Kov 70×120×130 6

511055 Tork hygienický stojan S1/S2/S4/F1 Antracitová Kov 1676×470×365 1

511054 AD-A-Glance® pro Tork hygienický stojan Černá Aluminium 400×125×125 1

511060 Tork dezinfekční stojan na jeden zásobník S1/S2/S4 Černá Kov 1321×500×500 1

511080 Tork konzola pro zásobník s loketní pákou S1 Bílá Plast 200×120 8

511055511058 511054 511080511060511051511050 511052

Náplně – tekuté přípravky1

Číslo 
výrobku

Název Kód náplně Kvalita Parfemace Barva Účinnost Normy účinnosti Obsah/
láhev 
(ml)

Velikost 
dávky 
(ml)

Počet 
balení 

v kartonu

420114 Tork Alcohol 
tekutý 
dezinfekční 
prostředek na 
ruce

S1 Premium Bez 
parfemace

Bez 
barviv

Bakterie
Kvasinky 
a houby

Mykobakterie
Virus

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 
dezinfekční 
prostředek na 
ruce

S4 Premium Bez 
parfemace

Bez 
barviv

Bakterie
Kvasinky 
a houby

Mykobakterie
Virus

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 
dezinfekční 
prostředek na 
ruce

Volně stojící
láhev

s pumpičkou

Premium Bez 
parfemace

Bez 
barviv

Bakterie
Kvasinky 
a houby

Mykobakterie
Virus

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 
dezinfekční 
prostředek na 
ruce

Kapesní
lahvička

Premium Bez 
parfemace

Bez 
barviv

Bakterie
Kvasinky 
a houby

Mykobakterie
Virus

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

EN 14476

80 24 •

1 Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

420114 424114 511110 590110

Tork dezinfekční prostředky na ruce na bázi alkoholu S1/S4, volně stojící láhve, příslušenství

 Tork dezinfekční prostředky na ruce bez alkoholu

Náplně – pěnové přípravky1

Číslo 
výrobku

Název Kód 
náplně

Kvalita Parfemace Barva Účinnost Normy účinnosti Obsah/
láhev (ml)

Velikost 
dávky (ml)

Počet 
balení 

v kartonu

520202 Tork pěnový 
dezinfekční prostředek 
na ruce bez alkoholu

S4 Premium Bez 
parfemace

Bez 
barviv

Bakterie 
Kvasinky a plísně 

Virus

EN1500, EN1276, EN13727
EN EN1650, EN13624

EN 14476

1 000 1 6

520202

No-
vinka


