
Bescherm patiënten en personeel door 
de hygiënenormen te waarborgen in de 
gezondheidszorg
Betrouwbare hygiëne-oplossingen voor ziekenhuizen



Tork is uw vertrouwde partner bij het waarborgen van infectiepreventie en 
naleving van hygiënerichtlijnen binnen uw ziekenhuis. Tork-oplossingen 
voldoen aan strenge eisen op het gebied van de gezondheidszorg en 
passen in de workflow van zorgprofessionals en schoonmakers. Het 
ontwerp van Tork-dispensers is functioneel en aantrekkelijk en geeft aan 
bezoekers en personeel het signaal af dat hygiëne serieus wordt genomen. 
In het algemeen kunnen onze innovatieve oplossingen u helpen bij het 
voldoen aan de hygiëne- en schoonmaaknormen, en tegelijkertijd ook aan 
de verwachtingen van patiënten en uw personeel. 

Een schone en hygiënische omgeving is een prioriteit in ziekenhuizen. Tork-
oplossingen helpen ervoor te zorgen dat schoonmaaktijd productief is en wordt 
uitgevoerd waar dit het meeste nodig is.

-  Tork EasyCube® verbonden dispensers bieden realtime informatie voor schoonmakers om hen te 
helpen schoon te maken waar en wanneer dit nodig is, zodat er meer tijd is voor hygiënekritische 
taken, omdat dispensers minder vaak gecontroleerd en bijgevuld hoeven worden

-  Tork PeakServe dispensers met hoge capaciteit zorgen ervoor dat er meer tijd overblijft voor 
hygiënekritische taken, omdat ze 50% gecomprimeerde handdoeken gebruiken waardoor er 
meer handdoeken op een schoonmaaktrolley kunnen worden meegenomen, wat leidt tot minder 
bevoorrading

-  Alle Tork-dispensers zijn eenvoudig te vullen, zodat er meer tijd overblijft voor schoonmaken

- Onderhoudsarme systemen verbeteren de efficiëntie van het personeel 

De perceptie van patiënten en bezoekers wat betreft zorg wordt door vele factoren 
beïnvloed. Tork-oplossingen helpen om hygiëne een positieve factor te maken.

-  Compacte, fluisterstille handdoekdispensers zijn perfect voor gebruik in patiëntenkamers en 
rustige gebieden

-  Verbeter de toegankelijkheid met de stille en slanke Tork PeakServe handdoekdispensers die de 
laagste trekkracht bieden van alle handdoekdispensersystemen met grote capaciteit

-  Zorg ervoor dat openbare en patiëntverzorgingsgebieden schoon en gastvrij zijn met functionele 
en aantrekkelijke Tork-dispensers

Een schone en hygiënische omgeving speelt een belangrijke rol bij het bieden van 
hoogwaardige zorg en het behalen van positieve resultaten. In de gezondheidszorg 
kunt u rekenen op de hygiëne-oplossingen van Tork.

-  Tork PeakServe® handdoekdispensers helpen vultijd van dispensers te verminderen en geven 
ziekenhuispersoneel meer tijd om zich te kunnen richten op het onderhouden van een schone en 
veilige omgeving

-  Goed geplaatste handdesinfectieproducten bevorderen handhygiëne om de verspreiding van 
infecties te verminderen

-  Gladde afgeronde randen van de dispensers zijn eenvoudig af te nemen en schoon te maken 

-  Tork biedt extra ondersteuning met dispenserplaatsing, tips, Tork VR handhygiënetraining en 
handhygiëneborden

Verbeter uw 
hygiënesystemen 
en resultaten

Verbeter de 
beleving en de 
zorgervaring

Verbeter de schoon-
maakefficiëntie en 
productiviteit van 
het personeel



552500
Tork PeakServe® 

Continu™ Handdoek 
Dispenser

560000
Tork Vloeibare en  

Spray Zeep- en Huidver-
zorgingsdispenser

420115
Tork Vloeibare Alcohol 
voor Handdesinfectie

551000
Tork Matic®  

Handdoekrol Dispenser

561600
Tork Sensor 
Schuimzeep 

Skincare Dispenser

552100
Tork Xpress® Mini Multifold  

Handdoek Dispenser

682000
Tork SmartOne® Twin Mini  

Toiletpapier Dispenser

682000
Tork SmartOne Twin Mini  

Toiletpapier Dispenser

140278
Tork Extra Zachte  

Facial Tissues Kubus

Gebruiksvriendelijke systemen van Tork zorgen 
ervoor dat kruisbesmetting eenvoudig kan 

worden voorkomen, terwijl zij de uitstraling en 
de ervaring verbeteren. 

Gebruiksvriendelijke systemen van Tork zorgen 
ervoor dat kruisbesmetting eenvoudig kan 

worden voorkomen, terwijl zij de uitstraling en de 
ervaring verbeteren. Tork PeakServe-dispensers 

met hoge capaciteit maken ook meer tijd vrij voor 
hygiënekritische taken, omdat deze minder vaak 
hoeven te worden gecontroleerd en bijgevuld.

Tork biedt hoogwaardige vullingen met 
innovatieve dispensers om een veilige en 

gastvrije atmosfeer te creëren om de veiligheid 
van de patiënt en de tevredenheid van de 

bezoekers te verbeteren

420115
Tork Vloeibare Alcohol 
voor Handdesinfectie

520701
Tork Extra Mild 
Vloeibare Zeep

420103
Tork Alcohol Gel voor 

Handdesinfectie

511055
Tork Hygiëne Vloerstandaard

560000
Tork Vloeibare en Spray Zeep- en 

Huidversorgingsdispenser

Patiënten- en  
behandelkamers  

Openbare toiletten Gemeenschappelijke ruimtes

140280
Tork Extra Zachte  

Facial Tissues

140278
Tork Extra Zachte  

Facial Tissues Kubus

140280
Tork Extra Zachte  

Facial Tissues

140278
Tork Extra Zachte  

Facial Tissues Kubus

140280
Tork Extra Zachte  

Facial Tissues

Aanbevolen Tork-oplossingen



Tork, 
een merk van Essity

272611
Tork Xpressnap®  

Tabletop Servetdispenser

272901
Tork Xpressnap Fit® Counter  

Servetdispenser

530178
Tork Heavy-Duty Gevouwen Reinigingsdoek

Tork-oplossingen zorgen voor de allerbeste 
praktijken voor properheid en comfort op deze 

drukke ontmoetingsplekken. 

Tork-oplossingen ondersteunen de strengste 
hygiëneprotocollen om infecties te helpen 
voorkomen en de veiligheid te verbeteren.

654000
Tork Gevouwen Reinigingsdoek Dispenser 

Aanbevolen Tork-oplossingen

Cafetaria Schoonmaaktrolley

Hoe kunnen wij u verder 
helpen? 
Neem contact met ons op 
om over uw business te 
praten. 

www.tork.nl / www.tork.be
+31 (0)30 698 46 66 / +32 
(0)2 766 05 30
info@tork.nl / info@tork.be

Vervolg


