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TORK TEKUTÉ MYDLÁ + ZÁSOBNÍK LEN ZA 2€ 
 Tork dezinfekčný gél na ruky na báze alkoholu - 1.000ml 

Nezmývateľná vysokoúčinná Tork gélová dezinfekcia rúk s 80% denaturovaným liehom 
pomáha zabraňovať infekciám. Rýchlo dezinfikuje a čistí ruky. Špeciálne zloženie na 
časté používanie bez zanechania lepivého pocitu, pričom je bezpečný k pokožke.  
TORK/420103 
 

 Tork jemné tekuté mydlo - 1.000ml 

Poskytnite návštevníkom viacúčelové mydlo s čerstvou vôňou, ktoré je vhodné pre 
normálnu a suchú pokožku. Tork jemné tekuté mydlo má vyživujúce a obnovujúce 
prísady, ktoré sú šetrné k pokožke. 
TORK/420501 
 

 Tork tekuté mydlo na vlasy a telo - 1.000ml 

Tork tekuté mydlo na vlasy a telo ponúka hotelom, školám a športovým zariadeniam 
pohodlie sprchovacieho gélu a šampónu v jednom efektívnom balení. Obsahuje jemné 
zloženie s osviežujúcou vôňou unisex, ktorá zanecháva pokožku a vlasy mäkké.  
TORK/420601 

 

Získajte pri odbere 3ktn Tork mydiel z tejto strany ZÁSOBNÍK  

na tekuté mydlo len za 2€. 

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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TORK PENOVÉ MYDLÁ + ZÁSOBNÍK LEN ZA 12€ 
  Tork jemné penové mydlo - 1.000ml 

Poskytuje starostlivosť pre normálnu a suchú pokožku. Tork jemné penové mydlo má 
príjemnú vôňu vrátane vyživujúcich a obnovujúcich prísad a jemnú a krémovú penu  
na šetrné umytie rúk.  
TORK/520501 
 

 

 

 Tork antimikrobiálne penové mydlo - 1.000ml 

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. 
TORK/520800 
 

 

Získajte pri odbere 3ktn Tork mydiel z tejto strany ZÁSOBNÍK  

na penové mydlo so senzorom len za 12€. 

Akcia platí aj pri odbere mixu penových mydiel. 

 

 Zásobník na prípravky na starostlivosť o pokožku  
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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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. 
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PONUKA DEZINFEKČNÝCH  

A OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV 
 

  100ml hygienický gél  
 s antibakteriálnou a virucídnou prísadou  

Hygienický gél s antibakteriálnou prísadou na čistenie rúk, bez použitia vody 
alebo mydla a bez potreby ďalšieho oplachovania. Cestovné balenie, ktoré 
budete mať vždy po ruke! 
100ml - CN/VKHGR001099/PC 
* možný len odber nad 1.000ks 

 

 

  500ml hygienický gél s antibakteriálnou a virucídnou prísadou  
Hygienický gél s antibakteriálnou prísadou na čistenie rúk, bez použitia vody alebo 
mydla a bez potreby ďalšieho oplachovania.  
Výhody 500ml gélu oproti 5L roztoku: 
- jednoduchšie a praktickejšie dolievanie  
do dávkovača  
- väčšia obľuba u spotrebiteľov ako roztok 
500ml - CN/VKHGR005099/PC 
 
 

 
 Latexové rukavice - 100ks/bal.  
Jednorazové biele ochranné rukavice vyrobené z prírodného 
latexu s vysokým stupňom kvality bez pridania púdru. 
Balenie obsahuje 100ks.  
K dispozícií veľkosti  
M: LYN/W68106  
L: LYN/W68107 

 

- pri odbere do 100ks 

1,59€/ks 
- pri odbere nad 100ks 

1,29€/ks 
 

 

9,79€/bal
 

0,39€/ks*
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  Hygienický roztok Anti-Covid 5L 
 

Hygienický roztok Anti-Covid obsahuje aktívne dezinfekčné látky  
a odstraňuje 99% baktérií, plesní a vírusov. Univerzálna dezinfekcia 
vhodná na ruky aj povrchy.  
Na vyžiadanie k dispozícii KBU. 
DFP/1814350/PC   

 
 

  Krystal univerzálna dezinfekcia na povrchy - 750ml  
 

Tekutý čistiaci a dezinfekčný prostriedok pre priamu aplikáciu, na dezinfekciu plôch, 
predmetov a nástrojov. Prostriedok vyniká širokým spektrom účinkov (baktericidnym, 
fungicidnym, mykobaktericidnym, tuberkulocidnym, virucidnym) a dobou pôsobenia 
už od 1 minúty. Neobsahuje chlór, je príjemnej vône  
a odstraňuje viac ako 99,99% vitálnych foriem mikroorganizmov  
(baktérie, kvasinky, plesne vrátane TBC a vírusov).  
CN/VBUDD007599/PC 

 

  Krystal dezinfekcia na podlahy - 750ml, 5L 

Tekutý prostriedok na dezinfekciu a umývanie podláh bez 
obsahu chlóru určený na likvidáciu baktérií, plesní a 
nežiadúcich zápachov. Prostriedok je určený na bežné 
upratovanie a dezinfekciu umývateľných povrchov v 
domácnosti.  
750ml - CN/VBUDP007599/PC 
5L - CN/VBUDP050099/PC 

 

 

       Fine antiseptický roztok na ruky - 500ml 

Antiseptický roztok je ideálna voľba pre rýchlu dezinfekciu rúk.  
Používa sa bez riedenia. Je to prostriedok s kombinovaným účinkom,  
čistí a dezinfikuje ruky v jednom. Je vhodný pre použitie v domácnosti  
a na pracovisku (potravinárstvo, kuchyne, pohostinstvo).  
Je potrebný oplach vodou.  
LYN/12041 

  

 

2,54€/ks 

1,49€/ks 

- 750ml - 1,75€/ks 
- 5 litrov - 8,07€/ks 

19,99€/ks 


