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Tork starostlivosť o pokožku a hygiena rúk
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Zdieľame s Vami naše 
znalosti hygieny rúk

Prečo si umývame ruky?
Správnou hygienou rúk môžeme zabrániť šíreniu vírusov a patogénnych baktérií a tým chrániť naše zdravie. 

Približne 80% infekcií je prenesených rukami. Priamy prenos sa uskutočňuje kontaktom s predmetmi alebo 

bežným podaním ruky. 

Iba oplachovanie rúk pod tečúcou vodou nestačí, aby boli všetky nečistoty a baktérie odstránené. Len kombinácia 

mydla a vody účinne rozkladá a rozpúšťa nečistoty, oleje a mastnotu. To naviac vedie v spojení s trením rúk 

k odstráneniu baktérií z pokožky.

Približne 99 % baktérií 
môže byť odstránených 
dôkladným umytím rúk a následne 
ich osušením jednorazovou 
papierovou utierkou.

10miliónov 
baktérií nosíme so sebou 
medzi špičkou prsta a lakťom. 

Až

3milióny
baktérií môžeme nájsť 
pod každým nehtom.

Vírusy môžu prežiť až

72hodín 
na povrchoch ako sú 
vodovodné kohútiky.

Naneste dostatočné 
množstvo mydla 
a umývajte ruky 
po dobu približne 

20sekúnd

Zdroj: Garbutt C., Simmons G., Patrick D., Miller T. 
The public hand hygiene practices of New Zealanders: 
a national survey. N Z Med J. 2007, 120(1265):U2810

Pre dôkladné umytie rúk je dôležité 
nezabúdať na priestor medzi prstami.
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Postačuje si umyť ruky iba mydlom?
Umytím rúk mydlom sa väčšina patogénov uľpených na povrchu kože neodstráni. Vlhké či dokonca mokré ruky totiž 

vytvárajú ideálne podmienky pre rýchle množenie patogénnych baktérií. 

Preto by sme mali venovať náležitú pozornosť následnému osušeniu rúk. 

Pokiaľ máte vlhké ruky, baktérie sa môžu šíriť veľmi rýchlo dotykom predmetov či obyčajným podaním ruky. Dôkladné 

umytie rúk mydlom a následné osušenie môže odstrániť až 99% baktérií: 

• Zdravotné ústavy odporúčajú ako najefektívnejšiu metódu použitie jednorazových papierových utierok. 

• Jednorazové papierové utierky rýchlo osušia Vaše ruky, absorbujú nadbytočnú vlhkosť a odstránia zostávajúce 

baktérie.

• Štúdie ukázali, že ostatné metódy môžu zvýšiť výskyt baktérií na Vašich rukách až o 250%.

Vo väčšine prípadov je umývanie rúk s použitím mydla a následné osušenie jednorazovou papierovou utierkou úplne 

dostačujúce. V prevádzkach, kde sa kladú prísne požiadavky na hygienu, je vhodné použiť taktiež dezinfekčný prostriedok.

Zdroj: Porovnávacia štúdia troch rôznych metód na sušenie rúk.
Redway K., Fawdar S, Univerzita Westminster, 2008
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Opláchnite si ruky

vlažnou vodou, aby

ste odstránili

nečistoty a naneste

mydlo.

Naneste dostatok

mydla na pokrytie

celého povrchu

rúk. Nezabudnite

na palce a zápästia.

Šúchajte ruky 

dlaňami o seba 

aspoň 20 sekúnd.

Šúchajte pravou 

dlaňou o chrbát 

ľavej ruky a naopak.

Šúchajte dlaňou 

o dlaň so

zakliesnenými 

prstami.

Šúchajte ruky 

dlaňou o dlaň.

Šúchajte chrbátmi 

prstov o druhú 

dlaň so 

zakliesnenými

prstami.

Prečo je pH tak dôležité?
pH zdravej pokožky sa spravidla pohybuje v rozsahu od 4,5 do 6,0, čo znamená, že je nepatrne kyselejšie aj 

v porovnaní s neutrálnym pH, ktoré sa rovná 7. 

Udržanie prirozeného pH pokožky vedie k optimálnej funkcii kožnej bariéry proti nežiadúcim baktériám. 

Celý sortiment výrobkov Tork má pH rovnaké ako normálna pokožka a pomáha tak udržiavať jej prirodzenú rovnováhu.

Produkty sú dermatologicky testované. Kvalita utierania rúk hrá taktiež dôležitú úlohu. Použitím nesprávnej utierky 

môžete na pokožke spôsobiť kožné infekcie.

Frekvencia umývania rúk
V prostrediach, kde hrajú hygienické návyky zásadný význam, sa predpokladá časté umývanie rúk. Výsledkom je 

veľmi suchá a citlivá pokožka, ktorá môže vyvolať zápal kože či atopickú dermatitídu. Preto je nesmierne dôležité 

používať kvalitné produkty určené na starostlivosť o ruky, ktoré pokožku chránia a obnovujú jej prirodzenú funkciu.

Umývanie rúk, osušenie a efektívna dezinfekcia rúk

6.1. 2. 3. 4. 5.
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Krúživým pohybom

šúchajte ľavý palec

v zovretej pravej

dlani a naopak.

Krúživo šúchajte 

článkami

prstov o dlaň

protiľahlej ruky tam

a späť a obrátene.

Opláchnite si ruky

čistou vodou.

Dôkladne osušte

ruky jednorazovou

papierovou 

utierkou.

V prípade potreby

dezinfikujte ruky

pomocou výrobku

obsahujúcom alkohol

(napr. gel) a pokiaľ je

to nutné, procedúru

opakujte.

Čo znamená “dermatologicky testované”?
Dermatologicky testované znamená, že produkty boli podrobené testom a schválené na odborných dermatologických 

pracoviskách. Výrobky značky Tork sú dermatologicky testované mezdinárodným inštitútom ProDERM. Okrem toho sú 

výrobky Tork radu Starostlivosť o ruky jedinečne testované na vlhkej pokožke.

Výsledky dermatologických testov potvrdzujú, že celé zloženie výrobkov Tork je veľmi šetrné k pokožke. 

5

7. 8. 9. 10. 11.
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Ako vybrať správny systém Tork?

Efektívne hygienické riešenie Tork
Pravidelné a dôkladné umývanie rúk by malo být každodennou súčasťou našej hygieny.

Ešte než si vyberiete správny čistiaci a dezinfekčný prostriedok, odporúčame Vám vziať do úvahy nasledujúce kritériá: 

 • Pre ktorý segment a časť prevádzky chcete vybrať hygienické riešenie?

 • Aký druh nečistôt chcete z rúk odstrániť?

 • Ako často si budete ruky umývať?

 • Koľko priestoru máte k dispozícii na umiestnenie zásobníka na toalete či v umyvárni?

 • Aká je frekvencia používania toalety či umyvárne?

 • Je možné ruky opláchnuť vodou?

Kedy a čo použiť?
 Použitie mydla:
 • Keď sú ruky viditeľne špinavé (krv, zbytky jedla, ostatné nečistoty)

 • V ostatných prípadoch (pred jedlom, po použití toalety, pred prípravou jedla)

Použitie dezinfekčného prostriedku:
•  Keď potrebujeme ruky dezinfikovať (napr. pred ošetrovaním pacientov, po dotyku/manipulácii 

s potravinami)

• Použitie po dobu 30s spoľahlivo zahubí mikroorganizmy

• Keď voda ani mydlo nie sú k dispozícii (napr. vstupné dvere, na poschodiach mimo toalety)

Vysokokapacitný systém Tork penové mydlo (S4)

QR-kód
(vnútri zásobníka)

• Inštruktážne video

výmeny batérie

• Výmena náplne

Dávkovanie
pomocou senzora:
• LED dióda informuje

o potrebe výmeny

náplne alebo stavu

batérií

• Až 90 000 dávok na

jednu sadu batérií

Bezdotykové
dávkovanie pre
lepšiu úroveň
hygieny

Ekonomické

a efektívne riešenie

Ideálna voľba pre často

navštevované toalety

a umyvárne

1 000 ml = 2 500 dávok 
(2,5x viac dávok než

u tekutého mydla)

Veľmi nízka frekvencia

výmeny náplne = šetrí

čas, energiu a náklady

Zásobníky radu Tork
Elevation ľahko dávkujú
• malé deti

• starší ľudia alebo

•  ľudia so zníženou pohyblivosťou rúk 

(napr. reuma) môžu zásobníky ľahko 

a jednoducho používať

Systém dávkovania bol vyvinutý v
spolupráci so Švédskou reumatologickou
asociáciou a v súlade so súčasnými 
odporúčaniami.

Výmena náplne
• 100% uzavretý systém (žiadne baktérie sa

nedostanú dovnútra)*, prieskum ukazuje, že 25 %

náplní doplňovaných mydlom je kontaminovaných 

• Dizajn s ohľadom na životné prostredie (obal pri

spotrebe náplne znižuje svoj objem, nízky nárok

na priestor a likvidáciu odpadu)

Zanecháva pokožku

jemnú vďaka

dermatologicky

testovanému zloženiu

a obsiahnutým 

ošetrujúcim zložkám

o
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Novinka! Tork Alcohol penový dezinfekčný prostriedok

10 sec.
Jednoduchá a rýchla výmena náplne (S4)

S4 systém penového mydla odporúčame používať v miestach: 
•  Verejné toalety a umyvárne verejných a vzdelávacích inštitúcií, úradov, kín,

divadiel a kancelárií.

Získali sme EU Ecolabel vďaka:

•   Zníženiu emisií síry a skleníkových plynov

•   Poklesu znečistenia vody znížením emisií chlóru a organického odpadu

•  Zníženiu spotreby energie

• Bezoplachová dezinfekcia pre extra hygienu

• 950 ml = 2 375 dávok (S4 systém)

• Odporúčame pre toalety a umyvárne Plus a vo fascinujúcom štýle

Na stoloch v kanceláriách,

na recepciách, na akýchkoľvek 

miestach, kde nie je možné 

nainštalovať zásobník

Náplň pro systém S4 Fľaša s pumpičkou (400 ml) Vrecková verzia (47 ml)

Dezinfekcia

stále poruke

N

na

m

na
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Nákladovo efektívny systém sprejového mydla (S1) -
Novinka!

Vysokokapacitné
sprejové mydlo
pre základné toalety
a umyvárne

1 000 ml = 3 000 dávok

Dve varianty:
• Parfumovaná
• Neparfumovaná

S1 systém sprejového mydla odporúčame používať
na miestach:
Verejné toalety a umyvárne v obchodných centrách, halách,

na športových štadiónoch atď.

Systém dávkovania bol vyvinuý

v spolupráci so Švédskou

reumatologickou asociáciou

a v súlade so súčasnými

odporúčaniami.

Prečo nahradiť zásobník a dolievané tekuté mydlo novým
systémom Tork sprejového mydla S1?
 •  3 000 dávok, nízke nároky na údržbu a náklady pod kontrolou 

(dobrý pomer cena-hodnota)

 • uzavretý systém znižuje riziko možnej kontaminácie

 • nedochádza k žiadnemu samovoľnému vytekaniu mydla

 •  zložky našich mydiel majú prvotriednu kvalitu, ktorá chráni pokožku rúk 

pred vysušením.
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X1

Jednoduchá a rýchla výmena náplne (S1/S2)
5 sec.

Spoľahlivé systémy tekutého mydla Tork (S1, S2)
Tekuté mydlá a krémy Tork pomáhajú dodržovať základné hygienické 

návyky a prispievajú k príjemnému pocitu každodennej čistoty rúk.

 •  Prémiová kvalita mydiel – efektívne odstraňuje 

nečistotu + zvlhčuje pokožku

 •  Systémy môžu byť použité do priestorov s malou, strednou 

i vysokou frekvenciou používania

   - S1 = strední / vysoká kapacita

   - S2 = malá kapacita

 • Zásobník

   -  1 ml = 1 dávka (zabraňuje nadmernej spotrebe = kontrola 

nákladov)

   - s lakťovou pákou pre oblasti mimoriadne citlivé na hygienu

Rad Tork tekuté mydlo (S1, S2) obsahuje
 •  Tekuté mydlo s rôznymi vôňami a zložením 

(luxusné, na vlasy a telo, luxusné na vlasy a telo)

 • Extra hygienické tekuté mydlo s antimikrobiálnymi účinkami

 •  Alcohol Gel - dezinfekčný prostriedok bez použitia vody určený do 

prostredí, kde se kladú vysoké nároky na hygienu

 • Krém na ruky a telo

 • Čistič WC sedadiel

CMS Purus Award 2007

S1 S1S2 S2

1 000 ml = 1 000 dávok

475 ml = 475 dávok

Systém dávkovania bol vyvinutý

v spolupráci so Švédskou

reumatologickou asociáciou

a v súlade so súčasnými

odporúčaniami.

Ocenené rady zásobníkov
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Ponuka mydiel a výrobkov pre starostlivosť o pokožku 
Odporúčané výrobky podľa segmentov

520501 
Tork jemné penové mydlo
•  parfumované mydlo

•  jemné a dermatologicky testované zloženie

•   chráni pokožku pred vysušením a znovu 

obnovuje prirodzené lipidy v pokožke

•  2 500 dávok

520101
Tork Alcohol penový dezinfekčný prostriedok
•  bez parfumov

•  bezoplachová dezinfekcia

•  950 ml = 2 375 dávok

561600, 561608, 561500, 561508
Tork zásobníky na penové mydlo

453000
Tork zásobník na penové 
mydlo – s Intuition™ senzorom

500902 
Tork luxusné penové mydlo jemné
•  luxusné, jemná parfumácia

•  2 000 dávok

VIP toalety a umyvárne

Obchod a služby – toalety a umyvárne 

S4 Systém penového mydla S3 Systém penového mydla

560000, 560008
Tork zásobníky na tekuté mydlo

Toalety a umyvárne pre zamestnancov

421501
Tork jemné tekuté mydlo 
• ideálne na bežné umývanie rúk

• čistí a aktívne hydratuje pokožku

• 1 000 dávok

420701
Tork extra jemné tekuté mydlo
• ideální na časté umývanie rúk

•  bez parfumov a farbív, minimalizuje 

riziko alergických reakcií

• čistí a aktívne hydratuje pokožku

• 1 000 dávok

420101 
Tork alcohol Gel - dezinfekčný
prostriedok 
• bezoplachová dezinfekcia

• vyhovuje európskej norme EN 1500

• obsahuje betain, ktorý zvlhčuje 

a chráni pokožku

• 1 000 dávok

620501
Tork sprejové mydlo
•  jemné a dermatologicky testované zloženie

• parfumované

620701
Tork neparfumované sprejové mydlo 
•  jemné a dermatologicky testované zloženie

• neparfumované

S1 Systém tekutého mydla

561000, 561008
Tork Mini zásobníky na tekuté mydlo

421502
Tork Mini jemné tekuté mydlo
• ideálne na bežné umývanie rúk

• čistí a aktívne hydratuje pokožku

• 475 dávok

420202
Tork neparfumovaný krém na ruky
a telo
•     chráni a obnovuje prirodzené vlastnosti 

pokožky

• bez parfumov a farbív

• 475 dávok

S2 Systém Mini tekutého mydla

NOVINKA
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560000, 560008, 452000
Tork zásobníky na tekuté mydlo

520501 
Tork jemné penové mydlo
•  parfumované mydlo

•   jemné a dermatologicky testované 

zloženie

•  chráni pokožku pred vysušením

•   a znovu obnovuje prirodzené lipidy 

v pokožke

•  2 500 dávok

520101
Tork Alcohol penový dezinfekčný
prostriedok
•  bez parfumov

•  bezoplachová dezinfekcia

•  950 ml = 2 375 dávok

420901
Tork luxusné tekuté mydlo
•   extrakt z hodvábu umocňujúci pocit 

jemných rúk a jedinečnej sviežosti

• luxusná jazmínová vôňa

• čistí a aktívne hydratuje pokožku

• 1 000 dávok

420101 
Tork Alcohol Gel - dezinfekčný
prostriedok 
• bezoplachová dezinfekcia

• vyhovuje európskej norme EN 1 500

•  obsahuje betain, ktorý zvlhčuje 

a chráni pokožku

• 1 000 dávok

S1 Systém tekutého mydla

561600, 561608, 561500, 561508
Tork zásobníky na penové mydlo

Toalety a umyvárne pre návštevníkov

S4 Systém penového mydla

NOVINKA
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421501
Tork jemné tekuté mydlo
•  ideálne na bežné umývanie rúk

•  čistí a aktívne hydratuje pokožku

•  1 000 dávok

421601
Tork tekuté mýdlo na vlasy a tělo
•  ideálne na použitie v sprchách

•  jemné zloženie pre pokožku a vlasy

•  1 000 dávok

520501 
Tork jemné penové mydlo
•  parfumované mydlo

•  jemné a dermatologicky testované zloženie

•  chráni pokožku pred vysušením a znovu obnovuje

• prirodzené lipidy v pokožke

•  2 500 dávok

520101
Tork Alcohol penový dezinfekčný prostriedok
•  bez parfumov

•  bezoplachová dezinfekcia

•  950 ml = 2 375 dávok

561600, 561608, 561500, 561508
Tork zásobníky na penové mydlo

560000, 560008
Tork zásobníky na tekuté mydlo

561000, 561008
Tork Mini zásobníky na tekuté mydlo

452000 
Tork zásobník na tekuté mydlo

421602
Tork Mini tekuté mydlo na vlasy a telo
• ideálny na použitie v sprchách

• jemné zloženie pre pokožku a vlasy

• 475 dávok

420652
Tork Mini luxusní tekuté mydlo
na vlasy a telo
• ideální na časté umývanie rúk

• čistí a aktívne hydratuje pokožku

• provitamín B5

420901
Tork luxusné tekuté mydlo jemné
•  extrakt z hodvábu umocňujúci pocit 

jemných rúk a jedinečnej sviežosti

• luxusná jazmínová vôňa

• čistí a aktívne hydratuje pokožku

• 1 000 dávok

420701
Tork extra jemné tekuté mydlo
• ideálne na časté umývanie rúk

•  bez parfumov a farbív, minimalizuje 

riziko alergických reakcií

• čistí a aktívne hydratuje pokožku

• 1 000 dávok

453000
Tork zásobník na penové
mydlo – s Intuition™ senzorom

500902 
Tork luxusné penové mydlo jemné
•  luxusné, jemná parfumácia

•  2 000 dávok

HORECA – verejné toalety a umyvárne

HORECA – hotelové izby

S4 Systém penového mydla

S1 Systém tekutého mydla

S2 Systém Mini tekutého mydla

S3 Systém penového mydla

NOVINKA
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Vo všetkých potravinárskych odboroch je zásadné nielen odstránenie nečistoty, ale tiež zabránenie krížovej 
kontaminácii. Preto značka Tork ponúka produkty starostlivosti o ruky, ktoré zodpovedajú nariadeniam HACCP.

561600, 561500
Tork zásobníky na penové mydlo
(so senzorom a manuálny)

561000
Tork Mini zásobník na tekuté mydlo

520801
Tork antimikrobiálne penové mydlo
•  čistiaca pena s dezinfekčným 

účinkom

•  antimikrobiálne spektrum: 

baktericidný, čiastočne virucidný 

účinok (BVDV, inaktivovaná vakcína)

520701 
Tork extra jemné penové mydlo
•   extra jemné a dermatologicky 

testované zloženie

•   bez parfumácie, farbív a sulfátov

•   nedráždi oči

•   obsahuje glycerín, provitamín B5 

a betain pre dokonalú starostlivosť 

o pokožku

•   2 500 dávok

560000, 560100
Tork zásobníky na tekuté mydlo

420701
Tork extra jemné tekuté mydlo
• ideálne na časté umývanie rúk

•  bez parfumov a farbív, minimalizuje 

riziko alergických reakcií

• čistí a aktívne hydratuje pokožku

• 1 000 dávok

Kuchyňa / potravinársky priemysel

S4 Systém penového mydla

S2 Systém Mini tekutého mydla

S1 Systém tekutého mydla

420202
Tork neparfumovaný krém na ruky a telo 
•    chráni a obnovuje prirodzené vlastnosti 

pokožky

• bez parfumov a farbív

• 475 dávok
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420401
Tork priemyselné tekuté mydlo
•  prísady na rozpustenie mastnoty, vysoko účinný 

čistiaci prostriedok proti špine, olejom a mazu

• bez parfumov a farbív

• 1 000 dávok

V priemyselnom prostredí je dôležité, aby sa systém zásobníka vyznačoval prvkami robustnosti a spoľahlivosti. Prostriedok 
na umývanie rúk si musí poradiť s odstránením silnej špiny, olejov a mastnoty a zároveň chrániť pokožku pred vysušením.

Priemyselná výroba

560000, 560008
Tork zásobník na tekuté mydlo

560100, 560108
Tork zásobník na tekuté mydlo
s lakťovou pákou

S1 Systém tekutého mydla

Umývacie stanice:

420652
Tork Mini luxusné tekuté mydlo
na vlasy a telo
• ideálny na časté umývanie rúk

• čistí a aktívne hydratuje pokožku

• provitamín B5

Toalety a umyvárne:

560000, 560008
Tork zásobníky na tekuté mydlo

561000, 561008
Tork Mini zásobníky na tekuté mydlo

S1 Systém tekutého mydla S2 Systém Mini tekutého mydla

620501
Tork sprejové mydlo
•  jemné a dermatologicky testované zloženie

• parfumované

620701
Tork neparfumované sprejové mydlo 
•  jemné a dermatologicky testované zloženie

• neparfumované

420101
Tork Alcohol Gel – dezinfekčný
prostriedok
• bezoplachová dezinfekcia

• vyhovuje európskej norme EN 1 500

• obsahuje betain - zvlhčuje a chráni pokožku

• 1 000 dávok

190592
Tork vlhčené utierky na ruky
•  vlhčené utierky pre pohodlné 

a efektívne čistenie rúk, keď nie je 

k dispozícii zdroj vody
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V zdravotníctve sú kladené veľmi vysoké nároky na hygienu. Množstvo baktérií a patogénov nájdených na rukách 
musí byť minimalizované, aby sa zabránilo krížovej kontaminácii. 
• nemocnice

• domy pre seniorov, ošetrovateľské domy

• laboratóriá

• zdravotnícke zariadenia

420101 
Tork Alcohol Gel – dezinfekčný
prostriedok 
•  dezinfekčný prostriedok bez použitia 

vody

• antimikrobiálne spektrum: 

baktericidný, fungicidný 

a tuberkulocidný účinok

Zdravotníctvo

560000, 560008 
Tork zásobníky na tekuté mydlo

560100, 560108 
Tork zásobník na tekuté mýdlo
s lakťovou pákou

561500, 561508 
Tork zásobníky na penové mydlo

S1 Systém tekutého mydla S4 Systém penového mydla

520801 
Tork antimikrobiálne penové mydlo 
•  čistiaca pena s dezinfekčným 

účinkom

• antimikrobiálne spektrum: 

baktericidný, čiastočne virucidný 

účinok (BVDV, inaktivovaná vakcína)
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• Jemné a luxusné penové mydlo

•  Jednoduché dávkovanie, zásobníky 

sú ideálne pre deti a staršie osoby

•  Jednorazové náplne zaručujú vysoko 

kvalitné mydlo

520701520501 520801 520101 511104

Tork penové mydlo S4, S3, S34

561608561600 561500 453000561508 470210 / 401795 470205 / 294018

Zásobníky a náplne

Zásobníky

Číslo 
výrobku Názov Dizajnový 

rad Farba Materiál Rozmery
V × Š × H (mm)

Počet 
kusov v 
kartóne

Počet 
kartónov 
na palete

Kód 
náplne

561600 Tork Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor
Tork zásobník na penové mydlo - s Intuition™ senzorom

Elevation Biela ABS 278 × 113 × 130 6 30 S4

561608 Tork Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor
Tork zásobník na penové mydlo - s Intuition™ senzorom

Elevation Čierna ABS 278 × 113 × 130 6 30 S4

561500 Tork Foam Soap Dispenser
Tork zásobník na penové mydlo

Elevation Čierna ABS 286 × 113 × 105 12 27 S4

561508 Tork Foam Soap Dispenser
Tork zásobník na penové mydlo

Elevation Čierna ABS 286 × 113 × 105 12 27 S4

453000 Tork Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor
Tork zásobník na penové mydlo - s Intuition™ senzorom

Aluminium Sivá
Aluminium/

Plast
293 × 129 × 125 1 221 S3

470210 Tork Foam Soap Dispenser
Tork zásobník na penové mydlo

Wave Modrá Plast 240 x 130 x 125 10 28 S34

470205 Tork Foam Soap Dispenser
Tork zásobník na penové mydlo

Sivá Nerez oceľ 270 x 100 x 130 1 360 S34

Náplne

Číslo 
výrobku Názov Úroveň 

kvality Farba Vlastnosti
Objem 

(ml)
Počet 
dávok

Počet 
kusov v 
kartóne

Počet 
kartónov 
na palete

Kód 
náplne

520501 Tork Mild Foam Soap
Tork jemné penové mydlo

Premium Svetlo žltá Jemná parfumácia 1000 2500 6 80 S4

520701 Tork Extra Mild Foam Soap
Tork extra jemné penové mydlo

Premium Svetlo žltá Bez parfumov a farbív 1000 2500 6 80 S4

520801 Tork Antimicrobial Foam Soap
Tork antimikrobiálne penové mydlo

Premium Číra EN1040, EN1499 1000 2500 6 80 S4

520101
Tork Alcohol Foam Hand Sanitizer 

Tork Alcohol penový dezinfekčný
prostriedok

Premium Číra EN 1500, bezoplachová dezinfekcia 950 2375 6 80 S4

511104
Tork Alcohol Foam Hand Sanitizer 

Tork Alcohol penový dezinfekčný 
prostriedok

Premium Číra EN 1500, bezoplachová dezinfekcia 400 571 12 55

590101
Tork Alcohol Foam Hand Sanitizer 

Tork Alcohol penový dezinfekčný 
prostriedok

Premium Číra EN 1500, bezoplachová dezinfekcia 47 118 12 318

500902 Tork Luxury Soft Foam Soap
Tork luxusné penové mydlo jemné

Premium Číra Luxusná, jemná parfumácia 800 2000 4 200 S3

470022 Tork Foam Soap
Tork penové mydlo

Premium Ružová Luxusná, jemná parfumácia 800 2000 6 147 S34

590101 500902 470022 / 401796

NOVINKA NOVINKA NOVINKA
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Zásobníky a náplne

Tork tekuté mydlo / Tork Mini tekuté mydlo  S1/S2

• Kompaktná veľkosť a atraktívny vzhľad

•  Zásobník, z ktorého nikdy nekvapká 

mydlo

•  Jednorazové náplne zaručujú vysoko 

kvalitné mydlo

•  Jednoduché dávkovanie, zásobníky 

sú ideálne pre deti a staršie osoby560008560000 560100 561000560108 561008452000452000

Zásobníky

Číslo 
výrobku Názov Dizajnový 

rad Farba Materiál Rozmery
V × Š × H (mm)

Počet 
kusov v 
kartóne

Počet 
kartónov 
na palete

Kód 
náplne

560000 Tork Liquid Soap Dispenser 

Tork zásobník na tekuté mydlo 
 Elevation Biela ABS 291 × 112 × 114 12 27 S1

560008 Tork Liquid Soap Dispenser

Tork zásobník na tekuté mydlo 
 Elevation Čierna ABS 291 × 112 × 114 12 27 S1

560100 Tork Liquid Soap Dispenser - Arm Lever
Tork zásobník na tekuté mydlo s lakťovou pákou

Elevation Biela ABS 291 × 112 × 114 8 24 S1

560108 Tork Liquid Soap Dispenser - Arm Lever
Tork zásobník na tekuté mydlo s lakťovou pákou

Elevation Čierna ABS 291 × 112 × 114 8 24 S1

452000 Tork Liquid Soap Dispenser
Tork zásobník na tekuté mydlo

Aluminium Sivá Aluminium/Plast 297 × 105 × 102 1 200 S1

561000 Tork Mini Liquid Soap Dispenser

Tork Mini zásobník na tekuté mydlo 
 Elevation Biela ABS 206 × 112 × 114 12 36 S2

561008 Tork Mini Liquid Soap Dispenser

Tork Mini zásobník na tekuté mydlo 
 Elevation Čierna ABS 206 × 112 × 114 12 36 S2

Náplne

Číslo 
výrobku Názov Úroveň 

kvality Farba Vlastnosti
Objem 

(ml)
Počet 
dávok

Počet 
kusov v 
kartóne

Počet 
kartónov 
na palete

Kód 
náplne

420901 Tork Luxury Soft Liquid Soap
Tork luxusné tekuté mydlo jemné

Premium Fialová Luxusná jazmínová vôňa Swan 1000 1000 6 80 S1

420810 Tork Extra Hygiene Liquid Soap
Tork extra hygienické tekuté mydlo

Premium Číra EN1499 Swan 1000 1000 6 80 S1

420701 Tork Extra Mild Liquid Soap
Tork extra jemné tekuté mydlo

Premium Biela Bez parfumov a farbív 1000 1000 6 80 S1

421601 Tork Hair & Body Liquid Soap
Tork tekuté mydlo na vlasy a telo

Premium Modrá Svieža vôňa 1000 1000 6 80 S1

421501 Tork Mild Liquid Soap
Tork jemné tekuté mydlo

Premium Biela Svieža vôňa 1000 1000 6 80 S1

420401 Tork Oil and Grease Liquid Soap
Tork priemyselné tekuté mydlo

Premium Číra Bez parfumov a farbív Swan 1000 1000 6 80 S1

420101 Tork Alcohol Gel Hand Sanitiser
Tork Alcohol Gel - dezinfekčný prostriedok

Premium Číra
EN1500, bezoplachová

dezinfekcia
1000 1000 6 80 S1

420652
Tork Luxury Hair & Body Mini Liquid Soap
Tork Mini luxusné tekuté mydlo na vlasy 
a telo

Premium Zelená Provitamín B5 Swan 475 475 8 96 S2

421602 Tork Hair & Body Mini Liquid Soap
Tork Mini tekuté mydlo na vlasy a telo

Premium Modrá Svieža vôňa 475 475 8 96 S2

421502 Tork Mild Mini Liquid Soap
Tork Mini jemné tekuté mydlo

Premium Biela Svieža vôňa 475 475 8 96 S2

420302 Tork Toilet Seat Cleaner
Tork čistič WC sedadiel

Premium Číra Rýchlo usychá 475 475 8 96 S2

420202 Tork Non perfumed Hand & Body Lotion
Tork krém bez parfemácie na ruky a telo

Premium Biela Bez parfumov a farbív Swan 475 475 8 96 S2

420901 421601420810 421501420701 420401 420101 420652 421602 420302421502 420202

Teraz s novým tlačidlom
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Zásobníky a náplne

560000 560008

620701620501

Tork sprejové mydlo S1

•  Extra vysoká kapacita, veľmi malé 

nároky na údržbu

•  Úsporné dávkovanie, zníženie 

spotreby a nákladov

•  Jednoduché dávkovanie, zásobníky 

sú ideálne pre deti a staršie osoby

Zásobníky

Číslo 
výrobku Názov Dizajnový 

rad Farba Materiál Rozmery
V × Š × H (mm)

Počet 
kusov v 
kartóne

Počet 
kartónov 
na palete

Kód 
náplne

560000 Tork Liquid Soap Dispenser 

Tork zásobník na tekuté mydlo 
 Elevation Biela ABS 291 × 112 × 114 12 27 S1

560008 Tork Liquid Soap Dispenser

Tork zásobník na tekuté mydlo 
 Elevation Čierna ABS 291 × 112 × 114 12 27 S1

NOVINKA NOVINKA

Nyní s novým tlačítkem

Náplne

Číslo 
výrobku Názov Úroveň 

kvality Farba Vlastnosti
Objem 

(ml)
Počet 
dávok

Počet 
kusov v 
kartóne

Počet 
kartónov 
na palete

Kód 
náplne

620501
Tork High Capacity Spray Soap 

Tork sprejové mydlo
Universal Svetlo žltá Svieža vôňa 1000 3000 6 80 S1

620701
Tork High Capacity Spray Soap, unperfumed 

Tork sprejové mydlo bez parfemácie
Universal Číra Bez parfumov 1000 3000 6 80 S1
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Rad výrobkov Tork pre hygienu rúk
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FSC®

FSC® ochranné známky poskytujú záruku, že výrobky 

pochádzajú z kontrolovateľných lesných zdrojov. 

www.fsc.org 

EU Eco-label 
Ofi ciálne ekologické označenie Európskej Únie, ktoré 

má najväčší geografi cký rozsah zo všetkých eko-

značiek. Je udeľované výrobkom, ktoré spĺňajú vysoké 

štandardy v oblasti účinnosti a ochrany životného 

prostredia. Hodnotenie výrobkov sa týka vplyvu na 

životné prostredie v priebehu celkového jeho životného 

cyklu (počínajúc ťažbou surovín cez výrobu a použitie 

výrobku až po jeho konečné odstránenie v podobe 

odpadu). SCA získala EU Eco-label vďaka: 

Medzinárodné ochranné známky potvrdzujú naše odhodlanie

-  zníženiu emisií do ovzdušia (napr. skleníkových plynov) 

vďaka ekologicky čistému spôsobu výroby energie

-  poklesu znečistenia vody znížením emisií chlóru 

a organického odpadu

- použitím kvalitnej technológie úpravy vody

- zníženiu spotreby energie

-  aplikuje bezpečnostné zásady s ohľadom na použitie 

chemikálií a iných potencionálne nebezpečných látok 

v našich výrobkoch, ich vplyv na zdravie zákazníkov 

a na životné prostredie.

www.ecolabel.eu

Dnešným zodpovedným konaním utvárame budúcnosť

Sme hrdí na náš záväzok k ekologicky šetrným výrobkom značky Tork 
a vážime si ocenenia organizácií zaoberajúcimi sa ekologickým značením, 
ako sú EU Ecolabel, FSC® a Blue Angel.
Naše hlavné ciele s ohľadom na prírodu sa týkajú využitia vodných zdrojov, 
emisie CO

2
 a zdrojov surovín.

-  SCA sa podarilo v rokoch 2005 až 2013 znížiť emisie 

CO
2
 o 12 %.

-  Bioenergetické zdroje z našich produktívnych lesných 

pozemkov dosiahli 909 GWh, čo vystačí na vykurovanie 

30 000 domovov.

-  5 % našich lesných pozemkov bude vyčlenených ako 

súčasť uchovania biodiverzity našich lesov.

-  Lesy vlastnené spoločnosťou SCA sú certifi kované 

podľa náročných medzinárodných smerníc Forest 

Stewardship Council® (FSC).

-  SCA je jednou z najväčších spoločností zaoberajúcich 

sa spracovaním starého papiera a využiteľného odpa-

dového materiálu v Európe.

SCA úspechy v oblasti udržateľnosti životného prostredia vo svete

20 % Plánujeme zníženie emisií CO2 
o 20 % v období rokov 2005 až 2020.

75 % všetkých náplní značky 
Tork, dostupných na európskych 
trhoch, získalo minimálne jednu eko-
logickú ochrannú známku Eco-label 
alebo majú i ďalšie.

0 % Dosiahneme a udržíme
cieľ nulového využívania materiálu
z kontroverzných zdrojov.
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Rad výrobkov Tork pre hygienu rúk
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Poznámky:



1. Navlhčite si ruky vodou.

2. Aplikujte dostatok mydla
na pokrytie celého povrchu
rúk.

3. Šúchajte ruky dlaňou 
o dlaň.

4. Šúchajte pravú dlaň o ľavý 
chrbát ruky so zakliesnenými 
prstami a naopak.

5. Šúchajte dlaňou o dlaň 
so zakliesnenými prstami.

6. Šúchajte chrbáty prstov
o druhú dlaň so
zakliesnenými prstami.

7. Krúživo šúchajte ľavú
ruku zovretou pravou dlaňou
a naopak.

8. Obojsmernými
krúživými pohybmi 
šúchajte zovretými 
prstami pravej ruky ľavú 
dlaň a naopak.

9. Opláchnite si ruky
tečúcou vodou.

10. Ruky si dôkladne osušte
jednorazovou papierovou 
utierkou.

Postup pri umývaní rúk.



Distributor:

S čím Vám môžeme ešte pomôcť? 
Spojte sa s nami a nájdeme riešenie pre Vaše 
podnikanie.

SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o.

AfH Professional Hygiene Europe

049 12 Gemerská Hôrka 

Slovenská republika

tel.: (+421) 587 860 212

fax: (+421) 587 860 333 

IČ: 36590941, DIČ: SK2021976946
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného 
súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 16322/V.

www.tork.sk, www.sca-tork.com


