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TORK MYDLÁ A DEZINFEKCIE + ZÁSOBNÍK  
 NOVINKA - Tork číre penové mydlo 

Špeciálne navrhnuté na podporu vašich cieľov v oblasti udržateľnosti! Tork číre penové 
mydlo je až v 99 % prírodného pôvodu, pričom účinnosť čistenia zostáva zachovaná  
s rovnakou veľkosťou dávky. Objem: 1.000ml, počet dávok: 2.500 

       TORK/520201 
 

 NOVINKA - Tork tekuté mydlo neutralizujúce zápach  
Špeciálne navrhnuté pre profesionálnych šéfkuchárov. Pomáha odstrániť mastnotu  

z rúk, ideálne na použitie v profesionálnej kuchyni. Pomáha odstrániť z rúk bežné 
zápachy z jedla, ako je zápach z mastnej ryby či z cesnaku. Je šetrné k rukám  
a vhodné na časté používanie. Objem: 1.000ml, počet dávok: 1.000 
TORK/424011 
 

 Tork gélový dezinfekčný prostriedok na ruky 
Tork alkoholový gélový dezinfekčný prostriedok na ruky s 80% denaturovaným alkoholom 
účinne ničí mikroorganizmy, aby zabránil šíreniu infekcií. Účinný proti rôznym baktériám 
a vírusom. Objem: 1.000ml, počet dávok: 1.000 
TORK/424105 

 
 Tork antimikrobiálne penové mydlo  

Dôkladne si umývajte ruky s Tork antimikrobiálnym penovým mydlom s certifikátom EN 
1499. Jeho nízkoalkoholová receptúra je vysoko účinná proti baktériám, vírusom a 
kvasinkám. Je kombináciou bežného mydla na ruky a dezinfekcie v jednom umývacom 
prostriedku. Je tiež bez pridaných vôní a farbív, čo znižuje alergické reakcie. 
Objem: 1.000ml, počet dávok: 1.000 
TORK/520800 
 

 

 

Získajte pri odbere 1ktn TORK mydiel z tejto strany  

manuálny ZÁSOBNÍK len za 1€ alebo  
pri odbere 2ktn TORK mydiel z tejto strany  

senzorový ZÁSOBNÍK za 12€. 

Akcia platí aj pri odbere mixu mydiel. 
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Manuálny zásobník na mydlo a dezinfekčné prostriedky 
Tork zásobník na penové mydlo v dizajne Elevation je vhodný do všetkých toaliet  
a umyvární, kde je efektívnosť kľúčová a možno ju použiť so širokou škálou mydiel  
a dezinfekčných produktov Tork v uzavretých fľašiach. Zásobník je schválený ako 
jednoducho použiteľný a poskytuje dobrú hygienu rúk pre všetkých používateľov. 
Zásobníky Elevation majú praktický a moderný dizajn, ktorý zanecháva v hosťoch 
dlhodobý dojem. Rozmery šxvxd: 11,3 x 29,2 x 11,4cm 
TORK/561500 
 

Zásobník na mydlo s Intuition™ senzorom  
Tork zásobník na penové mydlo s Intuition™ senzorom v dizajne Elevation vám umožňuje 
zanechať dobrý dojem u hostí a možno ho používať so širokou škálou mydiel  
a dezinfekčných produktov v uzavretých fľašiach. Jeho bezdotykové dávkovanie 
zabezpečuje dobrú hygienu rúk u všetkých používateľov. Zásobníky Elevation majú 
praktický a moderný dizajn, ktorý zanecháva v hosťoch dlhodobý dojem. 
Rozmery šxvxd: 11,2 x 27,8 x 12,8cm 
TORK/561600 
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 Tork dezinfekčný gél na ruky na báze alkoholu  
Nezmývateľná vysokoúčinná Tork gélová dezinfekcia rúk s 80% denaturovaným liehom 
pomáha zabraňovať infekciám. Rýchlo dezinfikuje a čistí ruky bez zanechania lepivého 
pocitu. Objem: 1.000ml, počet dávok: 1.000 
TORK/420103 

 
 

 Tork jemné tekuté mydlo  
Poskytnite návštevníkom viacúčelové mydlo s čerstvou vôňou. Tork jemné tekuté mydlo má 
vyživujúce a obnovujúce prísady, ktoré sú šetrné k pokožke.  
Objem: 1.000ml, počet dávok: 1.000 
TORK/420501 
 

 Tork tekuté mydlo na vlasy a telo - 1.000ml 
Tork tekuté mydlo na vlasy a telo ponúka pohodlie sprchovacieho gélu a šampónu v 
jednom efektívnom balení. Obsahuje jemné zloženie s osviežujúcou vôňou unisex.  
Objem: 1.000ml, počet dávok: 1.000 
TORK/420601 
 

 

Získajte pri odbere 1ktn Tork mydiel z tejto strany  

ZÁSOBNÍK len za 1€. 

Akcia platí aj pri odbere mixu mydiel. 

 

 

Zásobník Tork na tekuté mydlo a mydlo v spreji  
Tork zásobníky na mydlá a dezinfekčné prostriedky sa hodia do všetkých druhov toaliet a 
umyvární, a to vrátane drsných a náročných prostredí. Tento zásobník je k dispozícii s 
ručnou páčkou na použitie na miestach, kde je extra hygiena mimoriadne dôležitá. 
Systém ponúka rýchle a jednoduché dopĺňanie dokázané osvedčením o jednoduchom 
používaní od Švédskej reumatickej asociácie. 
Rozmery šxvxd: 11,2 x 29,6 x 11,4cm 
TORK/560000 
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PAPIEROVÝ PROGRAM S DARČEKOM pri odbere 5ks zásobníkov 

 
         ³  V porovnaní s použitím skladanej jednovrstvovej utierky Tork Advanced v zabudovaných skrinkách 

 
Prenajmite si zásobník na papierové utierky Tork a ako DARČEK od nás získate 
prvé doplnenie! 
 

Naši obchodní zástupcovia vám ochotne predstavia aj ďalšiu ponuku zásobníkov a náplní a vyberú tie, 
ktoré sú na vaše toalety alebo umyvární najvhodnejšie. Cena za prenájom zásobníka je už od 2,50€/ks. 
 

Vďaka riešeniam Tork sa toalety a umyvárne stanú najlepšou vizitkou vašej spoločnosti. 


