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könnyed, légies és 
hatékonyan tisztít
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Könnyű használat 
A Tork habszappan gyorsan és könnyen eloszlatható a kezeken, még a nehezen 
hozzáférhető helyekről is hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket. Adagolása 
nagyon egyszerű, még a kisgyermekek és az ízületi bántalmaktól szenvedő 
idősebbek is egyszerűen hozzájuthatnak a megfelelő hab mennyiséghez.

Bőrbarát formula
A Tork habszappan kíméletes a bőrhöz, dermatológiailag tesztelt formulája 
kézápoló összetevőket tartalmaz, mely segít megóvni kezét a kiszáradástól még 
akkor is, ha gyakori kézmosás szükséges.

Extra nagy kapacitás
A Tork habszappan rendszer ideális választás a nagy forgalmú mosdókban, 
mivel egy flakon 1000 ml-es habszappan 2500 adagot tartalmaz, így sokkal 
tovább tart, mint egy ugyanilyen térfogatú folyékony szappan. A nagy kapa-
citásnak köszönhetően ritkábban kell utántölteni az adagolókat, ezzel időt és 
energiát, ezáltal pénzt takaríthat meg az üzemeltető.

 Tork habszappannal 
a tiszta kezekért
Megérkezett a Tork habszappan, mely hosszan tartó 
megoldást kínál a kéztisztítás terén.
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Védett, higiénikus rendszer
A Tork habszappanok egyedi technológiával előállított 
zárt flakonban kerülnek forgalomba. Ennek a védett 
rendszernek köszönhetően semmilyen fertőzés, bakté-
rium nem kerülhet a flakonba, mely egyébként gyakori 
a hagyományos utántölthető folyékony szappanoknál. 
A környezetvédelmi szempontok figyelembevételével 
kialakított, újrahasznosítható műanyagból készült flakon 
70 %-kal összezsugorodik ha kiürült, így kis helyet 
foglal hulladékként. 

Könnyen és gyorsan cserélhető a kiürült flakon 
A kiürült flakon helyére 3 másodperc alatt behelyezhető az új flakon, 

mely nagyban leegyszerűsíti a karbantartást. Első lépésben nyissa ki 

az adagolót, vegye ki az üres flakont és helyezze a szelektív hulladék-

gyűjtőbe. Fordítsa el az új flakon tetején található adagolópumpát a nyíl 

irányába, helyezze be az adagolóba, zárja vissza az adagolót és máris 

használható. Ellenőrzésképpen minden esetben próbálja ki az adagolót 

feltöltés után! 

N
OR

DIC ECOLABEL

            

A Tork kézkímélő habszappan eleget 
tesz az EU-ökocímke és a Nordic 
Swan ökocímke szigorú kritériumainak.

Reumatikusok által végzett vizsgálatok 
alapján az adagoló bizonyítottan könnyen 
működtethető.
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Mosdók
Tork habszappan rendszerünk kifejezetten ajánlott nagy for-
galmú helyekre, ahol fokozott igénybevételnek vannak kitéve 
adagolóink. Habgenerátorának köszönhetően 2500 adag 
habszappan nyerhető ki egy flakonból. 

Javasolt termékek:

Tork kézkímélő habszappan 
•	 kellemes	illat

•	 dermatológiailag	tesztelt	

•	 megóvja	kezét	a	kiszáradástól

•	 öko-címkével	rendelkezik

•	 nagy	kapacitású

Javasolt termékek: 

Tork kézkímélő habszappan 
•	 kellemes	illat

•	 dermatológiailag	tesztelt	

•	 megóvja	kezét	a	kiszáradástól

•	 öko-címkével	rendelkezik

•	 nagy	kapacitású

Közoktatás: óvodák, iskolák
A Tork habszappan gyorsan és könnyen eloszlatható a kezeken, 
adagoló berendezése egyszerűen használható, még a gyerme-
kek is könnyen tudják kezelni nyomógombját. Kézkímélő hab-
szappanunk gyengéd a gyermekek érzékeny bőréhez, gyakori 
kézmosáshoz is ajánlott.  

Tork habszappan 
minden téren
Minden szegmensnek megvan a saját igénye a kézhigiénia terén. Az alapvető 
elvárás egy szappantól, hogy gyengéden mégis hatékonyan tisztítsa a kezeket, 
ugyanakkor ápolja és óvja meg a kiszáradástól. A Tork habszappan ezeken az 
alap funkciókon felül az egyedi igényeknek megfelelően különféle termékeket fej-
lesztett ki a következő területekre:
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Javasolt termékek:

Tork fertőtlenítő habszappan
•	 tisztít	és	fertőtlenít

•	 dermatológiailag	tesztelt

•	 bőrvédő	összetétel

•	 alacsony	ethanol	tartalommal

Javasolt termékek: 

Tork fertőtlenítő habszappan
•	 tisztít	és	fertőtlenít

•	 dermatológiailag	tesztelt

•	 bőrvédő	összetétel

•	 alacsony	ethanol	tartalommal

Élelmiszeripar, vendéglátás, közétkeztetés 
Az élelmiszerrel érintkező területeken kiemelten fontos a kézhigié-
nia. A Tork fertőtlenítő habszappan tisztít és fertőtlenít egy lépés-
ben, nem marad szennyeződés, vagy akár kellemetlen illat a kézen 
ami átvihető az ételre. Új termékünk segít megfelelni a magas 
szintű higiéniai előírásoknak, többek között a HACCP szabvány-
nak.

Egészségügy, ápolás
Egészségügyi környezetben különösen fontos a higiénia, a 
felülfertőződés esélyét a minimumra kell csökkenteni. Ugyanak-
kor arra is figyelni kell, hogy a gyakori kézmosás ne tegye tönkre 
kezünket. Tork Premium Fertőtlenítő habszappanunk kíméletes 
a bőrhöz mégis hatékony a vírusok, baktériumok ellen.  

Tork habszappan 
minden téren
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A Tork kíméletes, mégis hatékony habszappanjai, valamint 
egyszerűen karbantartható és könnyen használható ada-
golói lehetővé teszik, hogy hosszú időre biztosítsuk a meg-
felelő kézhigiéniát.

•		könnyen	szétoszlatható	hab	a	kényelmes	
és gyors kéztisztításért

•	kézkímélő,	dermatológiailag	tesztelt	
bőrbarát formula

•	megóvja	a	kezet	a	kiszáradástól

•	megfelel	az	EU-ökocímke	és	a	Nordic	
Swan ökocímke előírásainak

•	nagy	kapacitás,	2500	adag	1	flakonban

Tork Premium kézkímélő folyékony szappan

•	tisztít	és	fertőtlenít	egy	lépésben

•	könnyen	szétoszlatható	hab,	mely	a	nehe-
zen hozzáférhető helyeken is hatékonyan 
tisztít

•	baktérium,	részlegesen	vírusölő	hatású

•	EN	1040,	EN	1499,	EN	1276	nemzetközi	
szabványoknak megfelelő összetétel

•	a	bőr	megóvása	érdekében	glicerint	és	
betaint tartalmaz

•	dermatológiailag	tesztelt	bőrbarát	formula

•	alacsony	ethanol	tartalommal

•	nagy	kapacitás,	2500	adag	1	flakonban

Tork kézfertőtlenítő habszappan
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Cikkszám Termék neve Szín Rendszer Anyag
Magasság 

(mm)

Szélesség 

(mm)

Mélység 

(mm)

Db/

karton

561500 Tork Elevation  
habszappan adagoló fehér S4

ABS 
műanyag

286 113 105 12

561508 Tork Elevation  
habszappan adagoló fekete S4

ABS 
műanyag

286 113 105 12

adagolók

töltőanyagok

Cikkszám Termék neve Szín
Térfogat

(ml)
Adag Darab/karton Ökocimke

520501 Tork kézkímélő 
folyékony szappan gyöngyház 1000 2500 6

520801 Tork kézfertőtlenítő 
folyékony szappan áttetsző 1000 2500 6
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Better for the environment …

• Minimal impact on aquatic ecosystems
• Fulfils strict biodegradability requirements
• Limits packaging waste

  ... better for you.



 
 
 

a Tork-ról
A Tork teljeskörű higiéniai berendezéseket és szolgál-
tatásokat kínál mosdóhigiéniai, egészségügyi, élelmi-
szeripari és egyéb ipari területekre. A Tork márka 
több, mint 90 országban áll partnerei rendelkezésére 
és több szegmensben is piacvezető szerepet tölt be. 
A Tork világmárka az SCA portfóliójában.

Újdonságainkról, legfrissebb híreinkről tájékozódjon 
weboldalunkon: 
www.tork.hu
www.sca-tork.com

az SCA-ról
Közel 10,5 milliárd eurós forgalmával az SCA 
teljeskörű higiéniai megoldásokat fejleszt, gyárt és 
forgalmaz a személyi higiénia, a tissue termékek, 
csomagolóanyagok, nyomdai papír-, és nyersfa 
termékek területén. Közel 50.000 embert foglalkoztat 
és mintegy 100 országban tölt be fontos piaci pozíciót.

A higiéniai portfólió olyan világmárkákat, mint a TENA 
és a TORK, és regionális márkákat, mint a Tempo, 
Zewa, Velvet, Libero, Edet, Nosotras, Familia, és 
Drypers foglal magában.
Az SCA higiéniai megoldásai világszerte megtalálha-
tóak akár otthoni felhasználásban, akár nagyfelhasz-
nálói körökben.  

Az SCA világvezető a fenntartható fejlődésben és 
2006-ban a világ legzöldebb papírvállalatának minősí-
tette a The Independent és az EIRIS.

További információkért látogassa meg weboldalun-
kat: www.sca.com 

SCA Hygiene Products Kft./AfH Tissue
H-1021 Budapest
Budakeszi út 51.
Telefon: +36 1 392 21 00
Fax: +36 1 392 21 60 

Mert termékeink az Ön számára és a világ 
különböző helyein  élő sok millió ember számára 
könnyebbé teszik az életet. Mert mind 

erőforrásaink, mind az a mód, ahogyan dolgozunk, a globális 
életciklus természetes részét képezi. És azért, mert törődünk 
egymással.


