
 

Tork - péče o ruce

V dokonalé 
harmonii



2

NOVINKA

V souladu s vašimi 
hygienickými potřebami
Jen čisté a suché ruce jsou bezpečné
Hygiena rukou je nesmírně důležitá, pokud jde o udržování zdraví a snižování 
rizika šíření infekcí a  choroboplodných zárodků. 80  % všech infekcí se šíří 
prostřednictvím rukou, a to buď dotykem předmětů, které jsou znečištěny, 
nebo přímým kontaktem s lidmi. Čisté ruce výrazně snižují riziko šíření infekcí. 

Hygiena rukou - to je především jejich důkladné umytí a pečlivé osušení. Umývání 
tekutým mýdlem pomáhá odstraňovat nejškodlivější choroboplodné zárodky, 
nikoli však všechny. Mikroorganismům se daří na mokrých nebo vlhkých rukou, 
takže když si zapomenete usušit ruce, zbývající mikroorganismy se rychle 
rozmnožují. Důkladné umytí a usušení rukou dokáže odstranit až 99 % všech 
mikroorganismů, proto také tvrdíme, že umyté a suché ruce jsou bezpečné 
ruce. 

Komplexní řešení hygieny rukou
S  výrobky Tork pro mytí a sušení rukou dosáhnete čistých a suchých rukou 
docela snadno. Naše vylepšená řada tekutých mýdel, čisticích a dezinfekčních 
prostředků, jež jsou dodávány v novém hygienicky uzavřeném obalu, je vyvinuta 
tak, aby kromě skvělého čisticího účinku nabízela i náležitou hydrataci a ochranu 
pokožky. V sortimentu zásobníků a náplní Tork naleznete celou škálu výrobků, 
která vyhoví vašim konkrétním potřebám – ať už se jedná o mýdla určená pro 
veřejné toalety nebo čisticí prostředky na ruce, tekuté přípravky a dezinfekční 
prostředky pro průmyslová prostředí, zdravotnická zařízení či potravinářské 
závody. 

Nabízíme vám dokonalé řešení hygieny – jedinečný sortiment  
určený k mytí a čištění rukou, který nyní skvěle doplňuje naši osvědčenou 
řadu papírových ručníků.

Tork = čisté, suché a chráněné ruce

Zásobník tekutého mýdla Tork Elevation a nová náplň 
tekutého mýdla s hygienickým uzávěrem umožňují 
dokonalou hygienu rukou každý den. K účinnému 
sušení rukou napomáhá použití papírových ručníků 
Tork s jedinečnými absorpčními vlastnostmi, jež za-
jistí, že vaše ruce budou čisté, suché a bezpečné. 
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Dokonalý systém
Nový systém Tork pro mytí a čištění rukou splňuje ty nejnáročnější 
požadavky a zajišťuje dokonalou hygienu. Zásobník tekutého mýdla a 
nový design obalů mýdel a čisticích prostředků byly optimalizovány tak, 
aby fungovaly v dokonalé harmonii a aby je bylo možné snadno a rychle 
doplňovat.

Kontrola nákladů
Nová jednorázová dávkovací pumpička zaručuje, že uživateli se při 
každém použití dostane 1 ml mýdla nebo čisticího prostředku, což je 
dostatečné množství pro řádné umytí a očištění rukou. Tím se zabraňuje 
nadměrné spotřebě mýdla, což značně snižuje frekvenci doplňování a 
výměny náplně v zásobníku. 

100% hygiena, uzavřený systém
Perfektní čistota našich mýdel je zajištěna použitím nového systému  
s hygienickým uzávěrem lahve. Dávkovací pumpička a obal mýdla 
zabraňují náhodnému znečištění během výměny náplně. Nedávný 
výzkum prokázal, že 25 % otevřených doplňovacích zásobníků tekutého 
mýdla testovaných na veřejných toaletách je znečištěno bakteriemi, 
zatímco u hygienicky uzavřených systémů ke znečištění nedochází.* 
Zejména v  prostředí zdravotnických zařízení se utěsněné systémy 
s hygienickými uzávěry stávají nezbytností, jelikož tak lze snížit riziko 
přenosu znečištění či nákazy.

* Zdroj: Dr. Chales P. Gerba, University of Arizona, 2007.

Šetrné k životnímu prostředí
Mýdla, čisticí prostředky a krémy Tork nesou prestižní ekologická označení, 
což znamená, že prošly kontrolou a schvalováním dle náročných norem 
stanovených organizacemi zabývajícími se ekologickým značením, jako 
jsou EU Flower a Nordic Swan. Obal mýdla při spotřebě náplně snižuje 
(smršťuje) svůj objem až o 70 % = minimální odpad. Navíc je vyroben z 
velmi tenkého recyklovatelného plastu.
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Díky novému designu obalu s hygienickým uzávěrem 
je nyní údržba velmi snadná. K aktivaci systému stačí 
pouze jediný úkon-odlomit vrchní část uzávěru. Lahev 
je poté po vložení do zásobníku okamžitě připravena k 
použití. Skutečně je to tak jednoduché!  

Bezproblémové doplňování

Vybavení pro hygienicky náročná 
prostředí
Pro zdravotnická zařízení a závody na zpracování potravin, kde je hygiena 

vždy hlavní prioritou, zvolte zásobník s loketní pákou. Nedojde tak nikdy 

ke kontaktu rukou se zásobníkem. To minimalizuje riziko náhodného 

přenosu bakterií. 

Tork Elevation zásobník s loketní pákou »

NOVINKA
JEDNORÁZOVÁ DÁVKOVACÍ PUMPIČKA
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Tork Premium vlhčené utěrky na ruce 

– Tork Premium Wet Wipe Hand Cleaning 

Péče o pokožku

Hygienické požadavky

» Ideální do náročného průmyslového prostředí, 
na cesty a do terénu. 

» Rozpouští a absorbuje silnou špínu, oleje, 
mastnostu a barvy. 

Tork Premium průmyslové tekuté mýdlo 

– Tork Premium Industrial Hand Cleanser

Péče o pokožku

Hygienické požadavky

» Vynikající do průmyslového prostředí.   
» Přísady k rozpouštění mastnoty, vysoce účinný 

čisticí prostředek proti špíně, olejům a mazu. 
» Bez parfémů a barviv, minimalizuje riziko 

alergických reakcí.
» Šetrné k životnímu prostředí, ekologické označení 

Nordic Swan. 

Vyvinuté v souladu s vašimi 
každodenními potřebami 
Úplný sortiment nových vysoce kvalitních mýdel, čisticích a dezinfekčních prostředků  
s vylepšenými recepturami, které vám zde představujeme, uspokojí vaše každodenní potřeby, 
ať jste kdekoli. Mýdla a čisticí prostředky mají dvojí funkci: nejen kvalitně čistí a osvěžují ruce, ale 
rovněž zvlhčují pokožku a pomáhají udržovat přirozené vlastnosti kůže. Navíc byla všechna naše 
mýdla dermatologicky testována a mají pH hodnotu blízkou hodnotám pokožky. Níže uvádíme 
doporučované výrobky, které jsou uspořádány dle konkrétních prostředí a jejich potřeb.  

V  průmyslovém prostředí je důležité mít systém mytí a čištění rukou s vysokou 
efektivitou a vždy po ruce. Prostředek na mytí rukou si musí poradit s odstraněním 
silné špíny, olejů a mastnoty z  pokožky. Tam, kde není možné použít vodu,  
se k čištění rukou skvěle hodí vlhčené utěrky. 

Vysoká

VylePŠeNá
ReCePTuRa

Vysoká

Normální   Normální

Premium Premium

Vysoké Vysoké

Průmysl
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Hygiena je na prvním místě ve všech potravinářských oborech. Důležité jsou 
účinné roztoky na mytí rukou, které zaručí jejich perfektní čistotu. Všude tam, kde 
jsou velmi vysoké hygienické požadavky, je třeba používat dezinfekční prostředky 
na ruce. Časté mytí rukou může způsobit vysychání pokožky, doporučujeme 
proto ochranný krém, který pomáhá hydratovat a obnovit přirozené vlastnosti 
zdravé pokožky rukou.

Tork Premium extra hygienické tekuté mýdlo

– Tork Premium extra Hygiene HD liquid Soap

Péče o pokožku

Hygienické požadavky

» Vynikající pro prostředí citlivá na hygienu
» Vysoce účinné proti bakteriím, vyhovuje příslušným 

evropským normám (eN 1040 a eN 1499). 
» Bez parfémů a barviv, snižuje riziko alergických 

reakcí.
» Šetrné k životnímu prostředí, ekologické označení 

Nordic Swan.  

Tork Premium alcohol Gel - dezinfekční prostředek 

– Tork Premium alcohol Gel Sanitizer 

Péče o pokožku

Hygienické požadavky

» Vynikající do provozoven na zpracování potravin a tam, 
kde si nelze mýt ruce běžným způsobem. 

» Rychle dezinfikuje ruce bez použití vody.
» Vyhovuje evropské normě eN 1500, což znamená 

odstranění 99,9 % bakterií z rukou.
» Obsahuje přísady jako např. betain, který zvlhčuje 

a chrání pokožku. 

Tork Premium krém na ruce a tělo 

– Tork Premium lotion Hand & Body

Péče o pokožku

Hygienické požadavky

» Ideální pro často umývané nebo dezinfikované 
ruce. 

» Chrání a obnovuje přirozené vlastnosti pokožky 
a posiluje kůži jako přirozenou bariéru proti 
bakteriím.

» Bez parfémů a barviv, snižuje riziko alergických 
reakcí.

» Šetrný k životnímu prostředí, ekologické 
označení Nordic Swan.

Premium

Premium

Vysoké

Vysoké

VylePŠeNá
ReCePTuRa
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Příprava potravin a potravinářské služby

Vysoká Vysoká

Vysoká

Normální Normální

Normální

Premium

Vysoké

NOVINKA  

- jaro 2010
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Ve zdravotnických zařízeních je hlavní prioritou minimalizace rizika šíření bakterií. 
Patrná je rovněž snaha o zajištění hygienických, čisticích a dezinfekčních 
prostředků šetrných k lidským rukám. Důležitý je výběr mýdel a dezinfekčních 
prostředků, které maximálně sníží riziko alergických reakcí, ale zároveň pokožku 
přijatelným způsobem hydratují a obnovují její přirozenou rovnováhu. 

Zdravotnictví

Tork Premium extra jemné tekuté mýdlo  

– Tork Premium Soap liquid extra Mild

Péče o pokožku

Hygienické požadavky

» Ideální k častému mytí rukou. 
» Bez parfémů a barviv, minimalizuje riziko 

alergických reakcí.
» Čistí a aktivně hydratuje pokožku. 
» Šetrné k životnímu prostředí, ekologické 

označení Nordic Swan a eu Flower. 

Tork Premium alcohol Gel - dezinfekční prostředek 

– Tork Premium alcohol Gel Sanitizer 

Péče o pokožku

Hygienické požadavky

» Vynikající do nemocničních oddělení, stejně jako u 
potravinářství a tam, kde si nelze mýt ruce běžným 
způsobem.  

» Rychle dezinfikuje bez použití vody.
» Vyhovuje evropské normě eN 1500, 

což znamená odstranění 99,9 % bakterií.
» Obsahuje přísady jako např. betain, který zvlhčuje 

a chrání pokožku. 

Tork Premium krém na ruce a tělo 

– Tork Premium lotion Hand & Body

Péče o pokožku

Hygienické požadavky

» Ideální pro často umývané nebo dezinfikované 
ruce. 

» Chrání a obnovuje přirozené vlastnosti pokožky 
a posiluje účinek kůže jako přirozené bariéry 
proti bakteriím.

» Bez parfémů a barviv, snižuje riziko alergických 
reakcí.

» Šetrný k životnímu prostředí, ekologické 
označení Nordic Swan.

Vysoká

Vysoká

Normální

Normální

Premium Premium

Premium

 Vysoké Vysoké

Vysoké

VylePŠeNá
ReCePTuRa

VylePŠeNá
ReCePTuRa

Vysoká

Normální  

NOVINKA  

- jaro 2010
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NOVINKA

NOVINKA

Prioritou na toaletách jsou prostředky k mytí a sušení rukou, 
které podporují správnou hygienu. Mýdla Tork Premium, 
která čistí a zároveň  zvlhčují pokožku, hrají důležitou roli při 
poskytování kvalitní a moderní hygieny rukou. Toalety by měly 
nejen splňovat hygienické potřeby, ale rovněž jejich údržba by 
měla být snadná, s co nejnižšími náklady, nízkou odpadovostí 
a vysokým respektem k životnímu prostředí. 

Tork Premium čistič WC sedátek 

– Tork Premium Toilet Seat Cleaner 

» Vynikající prostředek pro dosažení 
pocitu bezpečí a pohodlí návštěvníků  
zejména veřejných toalet.

» Hygienicky čistí toaletní sedátka.
» Rychle osychá.
» Pomáhá neutralizovat pachy.

Tork Premium tekuté mýdlo luxusní 

– Tork Premium luxury liquid Soap

Péče o pokožku

Hygienické požadavky

» Ideální pro běžné mytí rukou. 
» extrakt z hedvábí umocňující pocit jemných 

rukou a jedinečné svěžesti 
» luxusní jasmínová vůně. 
» Čistí a aktivně hydratuje pokožku. 
» Šetrné k životnímu prostředí, ekologické 

označení Nordic Swan.

Tork Premium luxusní tekuté mýdlo na 

vlasy a tělo  

– Tork Premium luxury Hair & Body 

liquid Soap

Péče o pokožku a vlasy

Hygienické požadavky

» Ideální pro luxusní sprchová zařízení.  
» Čistí a aktivně pečuje o pokožku a vlasy, 

s vitaminem B5. 
» Obsahuje extrakt ze zeleného čaje a silici 

z citronové trávy. 
» Šetrné k životnímu prostředí, ekologické 

označení Nordic Swan.

Tork Premium tekuté mýdlo jemné  

– Tork Premium Mild liquid Soap

Péče o pokožku

Hygienické požadavky

» Ideální pro běžné mytí rukou. 
» Čistí a aktivně hydratuje pokožku. 
» Jemné, k pokožce šetrné složení. 
» Šetrné k životnímu prostředí, ekologické 

označení Nordic Swan a eu Flower.

Tork Premium tekuté mýdlo na vlasy a tělo 

– Tork Premium Hair & Body liquid Soap

Péče o pokožku a vlasy

Hygienické požadavky

» Ideální pro použití ve sprchách.  
» univerzální mýdlo pro vlasy a tělo. 
» Jemné složení pro pokožku a vlasy. 
» Šetrné k životnímu prostředí, ekologické 

označení Nordic Swan a eu Flower. 

Vysoká

Vysoká

Normální

Normální

Normální

PremiumPremium

Premium

Premium

VysokéVysoké

Vysoké

Vysoké

VylePŠeNá
ReCePTuRa

VylePŠeNá
ReCePTuRa

VylePŠeNá
ReCePTuRa

Vysoká

Vysoká

Normální
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Číslo 
výrobku

Název Barva
Objem

(ml)
Počet 
dávek

Počet balení  
v kartonu

ekoznačka Oblast použití

Tekutá mýdla Tork Premium (Systém S1)

420501 Tork Premium tekuté mýdlo jemné krémová 1000 1000 6 Toalety

420901 Tork Premium tekuté mýdlo luxusní fialová 1000 1000 6 Toalety

420701 Tork Premium tekuté mýdlo extra jemné bílá 1000 1000 6 Zdravotnictví

420601 Tork Premium tekuté mýdlo na vlasy a tělo modrá 1000 1000 6 Sprchy

420401 Tork Premium tekuté mýdlo průmyslové čirá 1000 1000 6 Průmysl

420810 Tork Premium tekuté mýdlo extra hygienické čirá 1000 1000 6 Potraviny

420101 Dezinfekční gel na ruce s alkoholem čirá 1000 1000 6 Potraviny, zdravotnictví

Tekutá mýdla Tork Premium a čisticí prostředky Tork Premium (Systém S2)

420652 Tork Premium tekuté mýdlo luxusní na vlasy a tělo – Mini zelená 475 475 8 Sprchy

420602 Tork Premium tekuté mýdlo na vlasy a tělo – Mini modrá 475 475 8 Sprchy

420502 Tork Premium tekuté mýdlo jemné - Mini krémová 475 475 8 Toalety

420302 Tork Premium čistič WC sedátek – Mini čirá 475 600 8 Toalety

Pěnové mýdlo (Systém S3)

500901 Tork Premium pěnové mýdlo luxusní čirá 400 1000 6 Toalety

Další výrobky Tork Premium k hygieně a k péči o ruce         

420202 Tork Premium krém na ruce a tělo – Mini bílá 475 475 8
Potraviny, zdravotnictví,

toalety

190592 Tork Premium vlhčené utěrky na ruce bílá
58 útržků  
v balení

4 Průmysl

400505 Tork Premium tekuté mýdlo jemné krémová 5000 3 Toalety

Tork - mytí rukou a péče o ruce

Náplně

Systémy zásobníků

Číslo 
výrobku

Zásobník Barva Materiál Výška (mm) Šířka (mm) Hloubka (mm)

Tork zásobníky na tekuté mýdlo (Systém S1)

560000 Tork Elevation zásobník na tekuté mýdlo bílá ABS+MABS 291 112 114

560008 Tork Elevation zásobník na tekuté mýdlo černá ABS+MABS 291 112 114

560100
Tork Elevation zásobník na tekuté mýdlo

s loketní pákou
bílá

ABS+MABS
/nerez ocel

291 112 114

560108*
Tork Elevation zásobník na tekuté mýdlo 

s loketní pákou
černá

ABS+MABS
/nerez ocel

291 112 114

452000 Tork Aluminium zásobník na tekuté mýdlo
hliník 
/šedá

aluminium+ABS 297 105 102

Tork zásobníky na tekuté mýdlo (Systém S2)

561000 Tork Elevation zásobník na tekuté mýdlo - Mini bílá ABS+MABS 206 112 114

561008 Tork Elevation zásobník na tekuté mýdlo - Mini černá ABS+MABS 206 112 114

Dávkovače pěny Tork (Systém S3)        

453000 Tork zásobník na pěnové mýdlo - bezdotykový
hliník 
/šedá

aluminium+ABS 293 129 125

Zásobníky na tekuté mýdlo - Systém S1

*Produkt dostupný od května 2010.

Zásobníky na tekuté mýdlo - Systém S2 Zásobník na pěnové mýdlo - Systém S3
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Proč je hygiena rukou tak důležitá?
Řádná hygiena působí zvlášť příznivě na naše zdraví,  
na kvalitu života a prodlužuje dobu života. Protože 80 
%* infekcí se přenáší rukama, hygiena rukou hraje 
klíčovou úlohu při uchování zdraví. Podle renomovaného 
Centra pro kontrolu a prevenci nemocí  (CDC) je mytí 
rukou nejjednodušším, nejvíce účinným a levným 
způsobem jak předcházet šíření patogenních bakterií. 
*University Michigan, Infection Control & Epidemiologi, 2009,  
www.med.umich.edu/ice/info.htm  

  

Nejčastěji kladené otázky

Proč používat mýdlo? 
Mytí rukou pouze vodou nevede k odstranění veškerých 
nečistot a bakterií, které se nacházejí na rukách. Mýdlo 
smíchané s  vodou vytváří pěnu, která účinně rozkládá  
a rozpouští nečistoty, oleje a mastnotu. To navíc ve 
spojení s třením rukou vede k  odstranění bakterií 
z  pokožky. Tyto bakterie jsou navázány na vodu,  
což umožní jejich snadné opláchnutí.

Jaký typ mýdla je nejlepší a proč?
Tekutá mýdla lze snadno dávkovat, nanášet na ruce  
a navíc jsou daleko více účinná a hygienická ve srovnání 
s  klasickým mýdlem v  kostce. Vysoce jakostní tekutá 
mýdla zlepšují stav pokožky a odstraňují nečistoty, 
zvlhčují pokožku a obnovují její přirozené vlastnosti  
a rovnováhu. Veškerá mýdla Tork získala velice dobré 
výsledky při dermatologických zkouškách.

Proč je pH mýdla tak důležité?
pH zdravé pokožky se zpravidla pohybuje v  rozsahu  
od 4,5 do 6,0, což znamená, že je nepatrně kyselejší  
ve srovnání s neutrálním pH, které se rovná 7. pH pokožky 
hraje podstatnou roli při  ochraně proti nežádoucím 
bakteriím. Udržení přirozeného pH pokožky vede k 
optimální funkci kožní bariéry. Celý nový sortiment 
výrobků Tork má pH stejné jako normální pokožka  
a pomáhá tak udržovat její přirozenou rovnováhu.

Správná hygiena rukou je snadná
1. Namočte ruce teplou vodou

2. Ruce řádně namydlete

3. Důkladně umyjte ruce (rovněž místa mezi prsty)

4. Ruce důkladně opláchněte čistou vodou

5. Osušte ruce papírovým ručníkem zcela do sucha



Tork – vaše přirozená volba
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Distributor:

Se značkou Tork jde kvalita výrobků a trvale udržitelný rozvoj ruku v ruce.

Ke každé z těchto oblastí můžeme tedy přistupovat bez kompromisu.  
Díky spolehlivému a vysoce účinnému dávkování ve spojení s vysokou kvalitou

výrobku Tork se každý uživatel aktivně podílí na snižování množství odpadu,

šetří peníze a zároveň pomáhá chránit životní prostředí.

Proč je Tork přirozenou volbou?
•	lesy	 vlastněné	 společností	 SCA	 jsou	 certifikovány	 dle	 náročných	 směrnic	 

FSC (Forest Stewardship Council)

•	výrobní	 závody	 SCA	 jsou	 certifikovány	 dle	 ekologických	 norem	 
(ISO 14001/EMAS) a norem řízení jakosti (ISO 9001)

•	hlavní	 surovinou	 při	 výrobě	 produktů	 Tork	 je	 celulóza,	 která	 je	 jedním	 
z nejlépe obnovitelných a recyklovatelných zdrojů

•	v	nabídce	naleznete	více	než	300	výrobků	opatřených	ekologickými	značkami	
např. Swan-Nordic Ecolabel, EU Flower a Blue Angel

•	nové	 výrobky	 se	 vyrábějí	 se	 zohledněním	procesu	LCA	 (Life	Cycle	Analysis)	 
s cílem minimalizovat jejich vliv na životní prostředí

•	v	 letech	 2005	 a	 2006	 označil	 výzkum	 WWF	 (World	 Wildlife	 Fund)	 SCA	 
za jasného světového vůdce v oblasti papírových hygienických výrobků

•	v	roce	2007	se	společnost	SCA	umístila	jako	druhá	„nejzelenější“	společnost	
světa (první v oblasti papírových hygienických výrobků)

Víte, že...

... při spotřebě 100 kartonů 
recyklovaných výrobků Tork 
pozitivně ovlivňujeme životní 
prostředí, neboť ušetříme:

7 107 kilowatu energie?

• toto množství vystačí 
na zásobování rodin-
ného domu průměrné 
velikosti téměř na celý 
rok 

2,1 tuny celulózy?

• toto množství se rovná 
26 stromům 

347,7 litru paliva?

• toto množství vystačí 
na cestu z Prahy  
do Madridu a zpět 

44 370 litrů vody?

• toto množství vystačí na 
3 908 spláchnutí toalety


