
Tork har lång erfarenhet av hygien och har marknadens största urval 
av produkter för toaletter, duschutrymmen, kök och restaurang. Med 
våra produkter får du fräscha, hygieniska och mer lättskötta 
utrymmen. Du får tryggare gäster och lägger mindre tid och arbete på 
att hålla rent och snyggt. 

Tork PeakServe® Mini Dispenser 
Continuous® Handduk, H5 
Dispenser med slimmad design och 
ett kontinuerligt flöde av handdukar. 
Extra hög kapacitet vilket betyder 
färre stopp och färre påfyllningar.
Art. nr. 552550 Vit, 552558 Svart

Säkra hygiensystem för 
tryggare campinggäster

Tork Dispenser Flytande tvål, S1
System med hög kapacitet och 
kontrollerad förbrukning. Lätthanterligt, 
rekommenderat av Svenska 
Reumatikerförbundet. Enkel att fylla på 
och lätt att hålla ren. En flaska ger 1000 
doser. För både tvål och handdesinfektion.
Art. nr. 560000 Vit, 560008 Svart

Tork Dispenser Skumtvål, S4 
Ett lätthanterligt system rekommenderat av 
Svenska Reumatikerförbundet. Endast lätt 
tryck-kraft behövs. Enkel att fylla på och lätt 
att hålla ren. En flaska ger 2500 doseringar, 
vilket innebär färre byten. För både tvål och 
handdesinfektion. 
Art. nr. 561500 Vit, 561508 Svart

Tork SmartOne® Dispenser  
Toalettpapper T9 Twin 
System med arkad dispensering - mer 
hygieniskt och minskar konsumtionen med upp 
till 40%. 2 kompakta rullar – färre påfyllningar, 
effektivare transporter och mindre plats på 
lager. Papper med snabb upplösningstid som 
minskar risken för stopp i avloppet.
Art. nr. 682000 Vit, 682008 Svart

Tork Reflex® Dispenser Centrummatad 
med arkmatning, M4
Robust dispenser som ger ett ark i taget 
för kontrollerad förbrukning. Roterbart 
munstycke gör det enkelt att dra av 
pappret var du än står. Perfekt för köket 
och i servicehuset.
M4: Art. nr. 473190 Vit

81%
förväntar sig att publika 
toalettutrymmen ska vara 
mer hygiensäkra nu än 
innan Covid-19*
*2020 United Minds undersökning för Essity i Sverige, 
UK, Tyskland, Frankrike, Spanien, Kina och USA. 
Resultat från totalt 7067 respondenter.

Kontakta oss för mer information
www.tork.se, 031-746 17 00, information.tork@essity.com

Erbjudandet gäller t.o.m. 31/8 2021

Tork Salubrin Gel Handdesinfektion, S1
Effektiv handdesinfektionsgel med 70% 
denaturerad alkohol (v/v). Perfekt när 
tvål och vatten inte finns tillgängligt, eller 
som komplement för extra säker hygien. 
Uppfyller kraven i EN1500, EN1276 och 
EN1650. Art. nr. 910106: 1000 ml/flaska. 
6 flaskor/fp. För Dispenser S1.
Art. nr. 911103: 500 ml pumpflaska

Tork Hygienställ för handdesinfektion
Stabilt och praktiskt hygienställ att 
placera där många rör sig. Gör det enkelt 
att desinficera händerna och visar att man 
bryr sig om de anställdas och besökarnas 
trygghet. Passar i många olika 
sammanhang och offentliga utrymmen. 
Art. nr. 511060

Erbjudande!
Köp ett Hygien-
ställ och få en 
dispenser för 
handdesinfek-
tion på köpet!

På
köpet

På
köpet


