Przemysł spożywczy
Przemysł farmaceutyczny
Przemysł kosmetyczny

Wybór właściwego rozwiązania
ma znaczenie
Przemysł spożywczy, farmaceutyczny i kosmetyczny
ze swej natury wymagają zachowania absolutnej czystości i higieny. Dbanie o czystość dłoni, stanowisk pracy, blatów roboczych, sprzętów oraz linii produkcyjnych
jest kluczowe, by zapewnić bezpieczeństwo i najwyższą
jakość artykułów spożywczych, leków czy kosmetyków.
Aby zachować odpowiedni poziom czystości, potrzebne
są profesjonalne rozwiązania higieniczne. Czyściwa
Tork pomagają utrzymać optymalny poziom higieny
i zmniejszyć ryzyko zakażenia mikrobiologicznego.
Stosowanie szczególnie chłonnych, wytrzymałych
i niskopylnych czyściw Tork pozwala skutecznie usuwać
wszelkie zabrudzenia organicznie czy spożywcze z linii
produkcyjnej oraz utrzymać w czystości blaty robocze
i sprzęt pomiarowy w działach jakości.
Kluczowym elementem zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych produkcji jest utrzymanie higieny
osobistej przez pracowników. W tym celu zlewy i umywalki na hali produkcyjnej przeznaczone do mycia rąk powinny być odpowiednio wyposażone. Stosowanie w tych miejscach systemów higienicznych Tork do mycia rąk
oraz jednorazowych papierowych ręczników Tork do osuszania dłoni pomaga wytwarzać produkty w bezpieczny
sposób i chroni przed uchybieniami w utrzymaniu higieny.
Zaufaj rozwiązaniom Tork zaprojektowanym jako profesjonalne narzędzie do użycia w przemyśle, aby ułatwić
Ci pracę!

Wyższa jakość, niższe koszty
Wysokiej jakości czyściwa Tork nie tylko ułatwiają wykonanie pracy, ale także przyczyniają się do zwiększenia efektywności
i obniżenia kosztów. Poznaj wszystkie zalety rozwiązań Tork:

Mniejsze zużycie

Ekologia

Potrzebujesz mniej czyściw do osiągnięcia pożądanego
rezultatu.

Czyściwa Tork są stworzone tak, by mieć najlżejszy wpływ
na środowisko naturalne. Wydajne produkty Tork oraz dopasowane systemy dozowania przyczyniają się do zmniejszenia zużycia, co redukuje ilość odpadów i obniża koszty
transportu, energii i surowców.

Niższe koszty obsługi
Rzadsza potrzeba wymiany wkładów prowadzi do obniżenia kosztów obsługi.

Różnorodność

Średnie
zużycie

Koszt w użyciu

Oferta czyściw Tork obejmuje rozwiązania stworzone do
specyficznych wymagań klientów, od lekkiego wycierania
po ciężkie zadania czyszczące, oraz wybór opcji dozowania dopasowanych do różnorodnych środowisk pracy.

Jakość i higiena
Czyściwa Tork są wolne od wszelkich substancji zanieczyszczających, mają stałą jakość, a dzięki jednorazowemu zastosowaniu ułatwiają utrzymanie maksymalnego poziomu higieny.
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Jakość

Czyściwa o wyższej jakości są bardziej ekonomiczne w użyciu!

Rozwiązanie skrojone
do Twoich potrzeb
Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie oraz uwzględniając
specyfikę każdego zadania dopasowujemy rozwiązania Tork tak,
aby idealnie pasowały do Twoich indywidualnych potrzeb.

Tak, abyś z każdego odcinka czyściwa Tork
zyskał jak najwięcej.

Przemysł spożywczy
Wydział

Produkcja

Laboratoria i działy jakości

Utrzymanie ruchu

Zastosowanie

Rekomendowane rozwiązanie Alternatywne rozwiązanie

Osuszanie dłoni po umyciu przy
każdorazowym wejściu na halę produkcyjną, osuszanie dłoni po umyciu
w kącikach czystości

Ręcznik Tork Advanced Hand Towel
Blue Roll (H1 system)

Tork Advanced Wiper 420 Performance, Tork Advanced Wiper 415

Utrzymanie czystości na stanowiskach
pracy i taśmie produkcyjnej - usuwanie wody oraz zabrudzeń organicznych i spożywczych (np. z krwi,
czekolady itp)

Tork Premium Specialist Cloth
Sensitive Cleaning,
Tork Premium Multipurpose Cloth
530

Tork Advanced Wiper 430
Performance

Czyszczenie i dezynfekcja hali produkcyjnej przez służby porządkowe

Tork Premium Specialist Cloth
Sensitive Cleaning

Wycieranie i czyszczenie blatów
roboczych, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń pomiarowych

Tork Premium Specialist Cloth
Precision Cleaning,
Tork Premium Specialist Cloth
Sensitive Cleaning

Tork Advanced Wiper 440
Performance

Konserwacja maszyn, czyszczenie
elementów maszyn z oleju

Tork Premium Multipurpose Cloth 520

Tork Advanced Wiper 440
Performance

Przemysł farmaceutyczny
Przemysł kosmetyczny
Wydział

Produkcja

Laboratoria i działy jakości

Zastosowanie

Rekomendowane rozwiązanie Alternatywne rozwiązanie

Osuszanie dłoni po umyciu
w kącikach czystości

Ręcznik Tork Advanced
Hand Towel Blue Roll (H1 system)

Tork Advanced Wiper 420
Performance

Wycieranie linii produkcyjnej
z zabrudzeń powstałych w procesie
technologicznym (np. rozlane
produkty płynne)

Tork Premium Specialist Cloth
Precision Cleaning,
Tork Premium Specialist Cloth
Sensitive Cleaning

Tork Premium Multipurpose Cloth 510

Dezynfekowanie linii produkcyjnej
przy zmianie specyfiki produkcji

Tork Premium Specialist Cloth
Precision Cleaning,
Tork Premium Specialist Cloth
Sensitive Cleaning

Tork Premium Multipurpose Cloth 510

Wycieranie opakowań produktów
finalnych z zabrudzeń powstałych
w procesie technologicznym

Tork Premium Specialist Cloth
Sensitive Cleaning

Tork Premium Multipurpose Cloth 510

Wycieranie i czyszczenie blatów
roboczych, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń pomiarowych

Tork Premium Specialist Cloth
Sensitive Cleaning

Tork Advanced Wiper 430
Performance,
ręcznik Tork Advanced Hand Towel
Blue Roll (H1 system)

Tork sprawia,
że wybór jest prosty
Oferta czyściw Tork obejmuje rozwiązania o różnych poziomach jakości oraz systemach dozowania tak, by idealnie dopasować się do Twoich codziennych zadań.
Biorąc to pod uwagę, Tork pozwala Ci na dokonanie przemyślanej decyzji związanej z wyborem optymalnego rozwiązania czyszczącego. Musisz wykonać tylko
2 kroki, by uzyskać niezwykle skuteczne i wydajne środowisko, które pracuje dla
Ciebie. Dlatego wybór właściwego rozwiązania czyszczącego Tork jest taki prosty.

KROK 1

Korzystając z naszych rekomendacji wybierz czyściwo Tork, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Poniżej znajdziesz więcej informacji o produktach Tork.

Tork Premium
Multipurpose Cloth 530

Tork Premium
Multipurpose Cloth 510

Tork Premium Specialist
Cloth Sensitive Cleaning

Tork Premium Specialist
Cloth Precision Cleaning

Niezwykle mocne i grube czyściwo wielozadaniowe non-woven.
Niskopylne i bardzo chłonne.
Doskonałe do czyszczenia powierzchni
roboczych, urządzeń i linii produkcyjnych. Chropowata struktura ułatwia
usuwanie trudnych (np. tłustych) zabrudzeń. Współpracuje z detergentami.
Posiada atest ISEGA.

Miękkie, elastyczne czyściwo wielozadaniowe non-woven. Chłonne
i wytrzymałe, doskonale nadaje się do
utrzymania czystości na linii produkcyjnej czy wycierania produktów finalnych
z zabrudzeń powstałych w procesie
technologicznym. Współpracuje z
detergentami. Posiada atest ISEGA.

Miękkie, niskopylne czyściwo specjalistyczne non-woven, o bardzo
dużej chłonności. Idealne do utrzymania czystości na linii produkcyjnej,
a także czyszczenia blatów roboczych
i urządzeń laboratoryjnych. Specjalna
porowata struktura pozwala na szybkie
i dokładne zbieranie i usuwanie zabrudzeń. Współpracuje z detergentami.
Posiada atest ISEGA.

Najwyższej jakości czyściwo specjalistyczne non-woven. Mocne, niskopylne, miękkie i elastyczne. Dostępne
m.in. w wiaderku do nasączenia środkiem czyszczącym czy dezynfekującym
– doskonale nadaje się do utrzymania
czystości i dezynfekcji linii produkcyjnej
i blatów roboczych. Współpracuje z detergentami. Posiada atest ISEGA.

Tork Premium Specialist
Cloth Colour Coded

Tork Advanced Wiper
440/430/420 Performance

Tork Advanced Wiper 415

Tork Advanced Hand Towel
Blue Roll (H1 System)

Miękkie, chłonne ściereczki non-woven
w systemie 4 kolorów. Pozwalają na
ograniczenie ryzyka przenoszenia
zakażeń, dzięki przeznaczeniu każdego koloru czyściwa do czyszczenia
innych powierzchni czy stref czystości.
Polecane do utrzymania czystości na
linii produkcyjnej. Współpracują z detergentami. Posiadają atest ISEGA.

Uniwersalne czyściwa papierowe,
2- lub 3-warstwowe, wykonane z celulozy TAD lub Hybrid. Mocne i bardzo
chłonne. Idealne do czyszczenia blatów
roboczych i urządzeń pomiarowych
w laboratoriach, a także do osuszania
dłoni w kącikach czystości. Dostępne
w kolorze białym i niebieskim - polecanym zwłaszcza do przemysłu spożywczego. Posiadają atest ISEGA.

Uniwersalne 1-warstwowe czyściwo
celulozowo-makulaturowe jednorazowego użytku przeznaczone do podstawowych zadań związanych z ogólnym
utrzymaniem czystości na hali produkcyjnej. Polecane do osuszania dłoni po
umyciu w kącikach czystości. Posiada
atest ISEGA.

Wysokiej jakości 2-warstwowy ręcznik
do rąk wykonany z celulozy Hybrid.
Bardzo chłonny, miękki i wytrzymały
po zmoczeniu. Dostępny w kolorze
niebieskim – polecanym zwłaszcza do
przemysłu spożywczego. Doskonały do
osuszania dłoni po umyciu w kącikach
czystości. Posiada atest ISEGA.

Czy wiesz, że...
… produkty Tork dedykowane do środowisk wrażliwych
na higienę, takich jak np. przemysł spożywczy, są certyfikowane przez niezależny Instytut ISEGA? Oznacza
to, że nie przenoszą one niczego, co mogłoby wpłynąć
negatywnie na bezpieczeństwo produktów finalnych.

… dokładne osuszanie dłoni po umyciu za pomocą
jednorazowego, papierowego ręcznika redukuje ilość
bakteri na skórze o średnio 48%, podczas gdy stosowanie suszarek do rąk zwiększa ilość bakterii o 254%?
(Źródło: University of Westminster, London 2009)

Odkryj bogaty asortyment
czyściw Tork
KROK 2
Produkt:

System:

W1

W3

W4

Handy Box

Small pack

530

Kolor:
Warstwy:
Szer. odcinka:
Dł. ocinka:
Il. odcinków:
Il. szt./karton:
Nr artykułu:

biały
1
43 cm
38 cm
710
1
530104

biały / niebieski
1
32 cm
38 cm
280
1
530137 / 530237

biały / niebieski
1
38,5 cm
42,8 cm
100
5
530178 / 530278

biały / niebieski
1
38,5 cm
42,8 cm
200
1
530171 / 530271

biały
1
38,5 cm
32 cm
45
8
530150

520

Kolor:
Warstwy:
Szer. odcinka:
Dł. ocinka:
Il. odcinków:
Il. szt./karton:
Nr artykułu:

szary
1
43 cm
38 cm
950
1
520304

szary
1
32 cm
38 cm
390
1
520337

szary
1
38,5 cm
42,8 cm
140
5
520378

szary
1
38,5 cm
42,8 cm
280
1
520371

szary
1
38,5 cm
32 cm
55
8
520350

510

Kolor:
Warstwy:
Szer. odcinka:
Dł. ocinka:
Il. odcinków:
Il. szt./karton:
Nr artykułu:

biały / niebieski
1
43 cm
38 cm
1000
1
510104 / 510204

biały / niebieski
1
32 cm
38 cm
400
1
510137 / 510237

biały
1
38,5 cm
42,8 cm
100
5
510178

Precision
Cleaning

Kolor:
Warstwy:
Szer. odcinka:
Dł. ocinka:
Il. odcinków:
Il. szt./karton:
Nr artykułu:

turkusowy
1
27 cm
38 cm
500
1
90494

Sensitive
Cleaning

Kolor:
Warstwy:
Szer. odcinka:
Dł. ocinka:
Il. odcinków:
Il. szt./karton:
Nr artykułu:

Tork Premium
Multipurpose
Cloth

Tork Premium
Specialist Cloth

Wybierz system dozowania, który najlepiej pasuje do Twojego środowiska pracy.

Colour Coded

Tork Advanced
Wiper 400
Performance

Tork Advanced
Wiper

W2

Handy Bucket

biały
1
38,5 cm
32 cm
55
8
510150
turkusowy
1
27 cm
38 cm
60
10
90493

biały
1
32 cm
38 cm
300
1
90537

turkusowy
1
17,5 cm
28 cm
250
4
90492

biały
1
38,5 cm
42,8 cm
100
5
90477

Kolor:
Warstwy:
Szer. odcinka:
Dł. ocinka:
Il. odcinków:
Il. szt./karton:
Nr artykułu:

niebieski/zielony/
żółty/czerwony
1
38 cm
30 cm
40
8
194450/194550/
194650/194750

440

Kolor:
Warstwy:
Szer. odcinka:
Dł. ocinka:
Il. odcinków:
Il. szt./karton:
Nr artykułu:

niebieski
3
37 cm
34 cm
750
1
130080

niebieski
3
23,5 cm
34 cm
350
2
130081

niebieski
3
38,5 cm
32,4 cm
100
5
130082*

430

Kolor:
Warstwy:
Szer. odcinka:
Dł. ocinka:
Il. odcinków:
Il. szt./karton:
Nr artykułu:

biały / niebieski
2
37 cm
34 cm
1000
1
130060 / 130070

biały / niebieski
2
23,5 cm
34 cm
500
2
130062 / 130072

biały
2
38,5 cm
32,4 cm
140
5
130063*

420

Kolor:
Warstwy:
Szer. odcinka:
Dł. ocinka:
Il. odcinków:
Il. szt./karton:
Nr artykułu:

biały / niebieski
2
23,5 cm
34 cm
1500
1
130045 / 130051

biały / niebieski
2
23,5 cm
34 cm
750
2
130041 / 130052

415

Kolor:
Warstwy:
Szer. odcinka:
Dł. ocinka:
Il. odcinków:
Il. szt./karton:
Nr artykułu:

biały
1
24,5 cm
40 cm
2500**
1
130100

biały
1
24,5 cm
40 cm
1150
2
130135

biały
2
25,8 cm
34 cm
750
1
130042*

niebieski
3
38,5 cm
32,4 cm
200
1
130083*

biały
2
38,5 cm
32,4 cm
200
5
130043*

* Produkt spoza oferty standardowej, ** Rolka nieperforowana - przyjęto długość odcinka 40 cm

ręcznik Tork Advanced Hand
Towel Roll Soft (H1 system)

Kolor:
Warstwy:
Szer. odcinka:
Dł. ocinka:
Il. odcinków:
Il. szt./karton:
Nr artykułu:

niebieski
2
21 cm
25 cm
600
6
290068

Systemy dozowania
Duże zużycie

W1

W2

Stanowisko pracy

W3

W4

Przenośne

Handy Box

Small Pack

Handy Bucket

Tork - Twój naturalny wybór

Z Torkiem, jakość produktów i środowiska zawsze idą w parze, nie ma więc
potrzeby pójścia na kompromis w żadnym z tych obszarów. Nasze wysokiej
jakości wkłady i niezawodne dozowniki aktywnie redukują zużycie i wielkość
odpadów, oszczędzając pieniądze i równocześnie pomagając Ci chronić
środowisko naturalne.
Uznanie marki Tork Twoim naturalnym wyborem, jeśli chodzi o rozwiązania
czyszczące i higieniczne, jest korzystne dla Twojego biznesu i dla środowiska.
Możesz być pewien, że zawsze, gdy widzisz logo Tork na opakowaniu,
produkt wewnątrz niego został stworzony z troską o Twoje potrzeby
i środowisko naturalne.
Dla dodatkowej pewności:
• naszym głównym surowcem jest włókno drzewne, które jest jednym
z najbardziej odnawialnych i podlegających recyklingowi surowców,
• wiele naszych produktów jest oznakowanych eko-etykietami,
jak np. Swan i Blue Angel,
• nowe produkty tworzone są z uwzględnieniem procesu LCA
(Life Cycle Analysis) w celu zminimalizowania ich wpływu na środowisko,
• stosujemy bezchlorowe metody wybielania włókien,
• polityka SCA obejmuje certyfikację zakładów produkcyjnych zgodnie z normami ekologicznymi (ISO 14001 / EMAS) i standardami zarządzania jakością
(ISO 9001).
SCA posiada wiarygodność ekologiczną, jakiej żaden inny producent nie może
dorównać. W 2007 r. zostaliśmy uznani za najbardziej przyjazną środowisku firmę papierniczą oraz drugą najbardziej „zieloną” spółkę na świecie*, a w latach
2005 i 2006 za lidera czystego świata w kategorii bibuły**. Tym usilniej dążymy
więc do najlżejszego, jak to tylko możliwe, wpływu na środowisko naturalne.

Czy wiedziałeś, że...
Zużywając 100 kartonów
produktów makulaturowych
Tork wpływasz pozytywnie
na środowisko oszczędzając:

* ranking dziennika The Independent i agencji EIRIS (The Ethical Investment Research Services)
** badanie organizacji WWF

Dystrybutor

SCA HYGIENE PRODUCTS SP. Z O.O.
ul. Puławska 435a, 02-801 Warszawa
tel.: /022/ 543 75 00, fax: /022/ 543 75 01
www.tork.pl
Dział Obsługi Klienta
tel.: /022/ 543 76 16-17,
fax: 0 800 129 111 (połączenie bezpłatne)

• 7.107 kilowatów
energii?
– to wystarcza na zasilanie średniej wielkości
domu przez prawie rok

• 2,1 tony celulozy?
– to równa się
36 drzewom

• 349,7 litrów paliwa?
– to wystarcza na przejechanie z Warszawy do
Barcelony i z powrotem

• 44.379 litrów wody?
– to wystarcza na spłukanie toalety 3.908 razy

