Maak de veilige keuze
Stap vandaag over op papieren handdoeken om aan de
nieuwe hygiënestandaard te voldoen

75%

van de bezoekers wenst dat
meer locaties papieren
handdoeken aanbieden
als alternatief voor
luchtdrogers.3

Handen drogen met een
heteluchtdroger produceert meer
luchtverplaatsende druppels.2
Papieren handdoeken zijn de meest
hygiënische manier om handen te
drogen. Door wrijving worden de
bacteriën verwijderd en daarom
aanbevolen in hygiënekritische
omgevingen.4
Hetelucht drogers verspreiden
tot 10x meer bacteriën.1

Een meerderheid van eindklanten
geeft de voorkeur aan papieren
handdoekenboven luchtdrogers.3

Gebruikersvoorkeur is verschoven naar papieren handdoeken3

75%

43%

Ik wens dat er door meer locaties papieren
handdoeken worden aangeboden als
alternatief voor luchtdrogers.

Ik me onveilig voel bij het betreden van
een sanitaire ruimte met luchtdrogers.

is het eens of sterk eens met

is het ermee eens of is het er stark
mee eens dat

50%

is het ermee eens of is het er stark
mee eens dat

Ik minder snel naar plaatsen ga die geen
papieren handdoeken als alternatief voor
het drogen van de handen aanbieden.

Meer voordelen:
Snellere handdroging

Multifunctioneel & comfort

64%

72%

van eindgebruikers zegt te stoppen met het drogen
van hun handen voordat ze volledig droog zijn,
omdat luchtdrogers er te lang over doen om hun
handen te drogen.3

van de eindgebruikers zegt dat ze papieren handdoeken
gebruiken om te voorkomen dat ze verschillende
oppervlakken in openbare sanitaire ruimten aanraken.3

1) Best et al, J Hosp Infection, 2014 2) Margas E. et al, J Applied Microbiol, 2013 3) April 2020 Onderzoek uitgevoerd door United Minds in samenwerking met CINT. De enquête is uitgevoerd in vier landen: Duitsland, Frankrijk,
Spanje en Zweden. In totaal hebben 4035 mensen de enquête beantwoord. 4) Todd , J Food Prot, 2010 5) Vergeleken met het gebruik van Tork Advanced 1-laags gevouwen handdoeken in Inbouwmodules.

Wij helpen u bij het naleven van de
hygiënenormen en zorgen voor veilige
hygiëne op alle gebieden in uw bedrijf.
Optimale hygiënische omstandigheden zijn van cruciaal belang, vooral in ruimtes met veel bezoekers en met het
risico op kruisbesmetting, zoals sanitaire ruimtes, koffiekeukens, pauzeruimtes, kantines en ontvangstruimtes.
Maar ook in meer gescheiden ruimtes zoals kantoren of werkplekken.
Door onze goed doordachte en functionele dispenseroplossingen en vullingen (handdoeken, toiletpapier, zepen,
handdesinfectiemiddelen, enz.) zorgen onze systemen bovendien voor een aantoonbaar lager verbruik en
een vermindering van de handelings- en onderhoudskosten.
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2884005

560000

Tork Zeepdispenser voor Vloeibare Zeep,
Sprayzeep en Antibacteriële Handzeep

De reiniging en het vullen verlopen moeiteloos en zijn
gebruiksvriendelijk waardoor u tijd bespaart

1008239

420103

Tork Desinfectiegel voor de Handen*

1099425

511055

Tork Hygiene Stand

Effectief tegen een grote verscheidenheid aan probleemorganismen voldoet aan EN 1500, EN 12791 en EN 14476 alle omhulde virussen,
Rotavirus en Norovirus
Geschikt voor het uitgebreide assortiment Tork zeepdispensers en
handdesinfectieproducten. Past hierdoor in elke omgeving.

4554732

140280

Tork Extra Zachte Facial Tissues

Sterk en absorberend voor extra comfort

511060

552200

Tork Xpress® Tafeldispenser voor Multifold
Papieren Handdoeken

Vel-voor-vel-dosering voor verminderd verbruik en verhoogde
hygiëne

0297

100297

Tork Xpress® Extra Zacht Multifold
Papieren Handdoeken

QuickDry™ – ons sterkste, meest absorberende papier, voor
efficiënter drogen met minder verspilling

*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Receptie & Gemeenschappelijke ruimtes / Vergaderruimtes & Kantoren

Bedrijfsrestaurants & Kantines
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1665204

272611

Tork Xpressnap® Tabletop Servetdispenser

Vel-voor-vel-dosering voor verminderd verbruik en verhoogde
hygiëne

5830191

10840

Tork Xpressnap® Dispenserservet wit

Unieke verpakkingsoplossing: de bundels zijn beschermd door plastic
voor betere hygiëne en handling

2884005

560000

Tork Zeepdispenser voor Vloeibare Zeep,
Sprayzeep en Antibacteriële Handzeepl

De reiniging en het vullen verlopen moeiteloos en zijn
gebruiksvriendelijk waardoor u tijd bespaart

1008239

420103

Tork Desinfectiegel voor de Handen*

2883192

558000

Tork Mini Centerfeed Poetspapier
Dispenser

Effectief tegen een grote verscheidenheid aan probleemorganismen voldoet aan EN 1500, EN 12791 en EN 14476 alle omhulde virussen,
Rotavirus en Norovirus
Vrije uitgave voor meer flexibiliteit en om kruisbesmetting tegen te
gaan

5264703

101221

Tork Wiping Plus Mini Centerfeed
Poetspapier

Zacht, sterk en absorberend papier, voor efficiënter drogen met
minder verspilling

Sanitaire ruimten
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5448708

561000

Tork Mini-Zeepdispenser voor Vloeibare
Zeep en Toiletbrilreiniger

De reiniging en het vullen verlopen moeiteloos en zijn
gebruiksvriendelijk waardoor u tijd bespaart

5232375

420302

Tork Toiletbrilreiniger

4890806

680000

Tork SmartOne® Toiletpapier Dispenser

Hygiënisch: Dankzij de afgesloten vulling met doseerpomp voor
eenmalig gebruik wordt bij het vullen van de dispenser het risico op
kruisbesmetting verminderd
Door vel-voor-vel dosering vermindert het verbruik tot wel 40%

6816276

472242

Tork SmartOne® Toiletpapier

Hoge capaciteit: minder onderhoud en minder risico dat het papier
opraakt

2884005

560000

Tork Zeepdispenser voor Vloeibare Zeep,
Sprayzeep en Antibacteriële Handzeep

De reiniging en het vullen verlopen moeiteloos en zijn
gebruiksvriendelijk waardoor u tijd bespaart

4905234

420501

Tork Milde Vloeibare Zeep

Mild parfum en met hydraterende en relipiderende
ingrediënten die zorg dragen voor de huid

2882337

552000

Tork Xpress® Dispenser voor Multifold
Papieren Handdoeken

Vel-voor-vel-dosering voor verminderd verbruik en
verhoogde hygiëne

6816276

120288

Tork Xpress® Zacht Multifold Papieren
Handdoeken

Een grote, zachte handdoek die hoogwaardig aanvoelt en
een blijvende indruk maakt

*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

5448708/
561000

