
* Feedback uit het Tork chef-koks-netwerk in Europa, 2020

Tork helpt chef-koks en keukenpersoneel om voor hun handen  
te zorgen, zodat ze:
Zich kunnen focussen op veilig voedsel bereiden 
en serveren

•  Tork Geurneutraliserende Vloeibare handzeep helpt 
de overdracht van voedselresten via de handen te 
voorkomen en helpt ook om voedselgeuren zoals 
vis en knoflook te verwijderen

•  Handen wassen met water en zeep is de 
effectiefste manier voor handhygiëne en moet 
worden gevolgd door drogen met een schone 
papieren handdoek

De werkstroom en het welzijn kunnen 
verbeteren

•  Door geuren en etensresten van uw handen te 
verwijderen, kunt u doorgaan met uw volgende 
taak

•  Eenvoudige toegang tot de juiste producten 
en tools, dankzij efficiënt geplaatste 
hygiënedispensers, draagt bij aan een efficiënte 
werkstroom en een hygiënischer werkplek

•  Gezonde handen dragen bij aan het welzijn 
van het personeel, wat essentieel is voor een 
harmonieuze keukenomgeving 

Helpt 

van de handen verwijderen
voedselvetten 

Mild voor de handen, 

geschikt voor 
veelvuldig 
gebruik

“Ik kan me concentreren 
op het maken van 
heerlijk voedsel waar 
mijn gasten blij van 
worden.”*

Helpt  

voedsel- 
geuren  
van de handen verwijderen

Tork Geurneutraliserende Vloeibare Handzeep

Ontworpen voor professionele chef-koks



Tork, 
een merk van Essity
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Ontworpen voor professionele chef-koks

Art.nr. Omschrijving Systeem Kleur

424011 Tork Geurneutraliserende Vloeibare 
Handzeep

S4 Kleurloos

EU Ecolabel 
Het EU Ecolabel is het 
certificeringssysteem van de 
Europese Unie, dat certificatie 
geeft aan producten die voldoen 
aan strenge milieunormen.  
www.ecolabel.eu

 Eenvoudig te gebruiken 
Veel hygiënesystemen van 
Tork zijn gecertificeerd door 
het Zweedse Reumafonds 
(SRA), omdat bewezen is dat 
ze eenvoudig te gebruiken zijn, 
waardoor hygiëne toegankelijk 
wordt voor iedereen, zelfs voor 
kinderen, schoonmakers, 
ouderen en mensen met 
beperkte handmotoriek.

Voordelen van het Tork Vloeibare en Sprayzeep 
Dispensersysteem (S4) 

 - Het onderhoud verloopt moeiteloos – het gebruiksvriendelijke 
vulsysteem is in minder dan 10 seconden* na te vullen

 - Dispenseropties zonder aanraken zijn beschikbaar

 - Afgesloten flessen met doseerpomp voor eenmalig gebruik bieden 
hygiënisch schoon handen wassen en verminderen het risico op 
kruisbesmetting

Nieuw  
etiket- 

ontwerp!

Verwijdert  

voedsel-
geuren  
zoals vis en knoflook  
van de handen

Helpt  

voedselvetten  

van de handen
te verwijderen

geschikt voor 
veelvuldig 
gebruik

Mild voor de handen, 

Aanbevolen Tork Huidverzorgingsproducten

Professionele chef-koks die willen voorkomen 
dat geuren en voedselresten worden  
uitgewisseld tussen handen en voedsel

Professionele chef-koks die last hebben 
van droge handen en vaak hun handen 
moeten wassen

Professionele chef-koks die op zoek zijn 
naar een antimicrobiële zeep

Tork Geurneutraliserende 
Vloeibare Handzeep

Tork Extra Milde Schuim 
en Vloeibare Zeep

Tork Alcohol Gel of 
Vloeibare Alcohol voor 

Handdesinfectie

Tork Alcohol Gel of 
Vloeibare Alcohol voor 

Handdesinfectie

Tork Antimicrobiële 
Schuimzeep

Geur-
neutra-
liserend

Geur Dosis Afmeting Eenheden/
doos

Certificering(en)

Geen 1.000 1 liter 6

 

EN 1499
EN 14476

Tork Zeepdispenser - 
met Intuition™ Sensor

460009  
- Roestvrij staal

Tork Zeepdispenser - 
met Intuition™ Sensor

561600  
- Wit

561608  
- Zwart

Tork Vloeibare 
en Sprayzeep 
Dispenser

460010  
- Roestvrij staal

Tork Vloeibare 
en Sprayzeep 
Dispenser

561500  
- Wit

561508  
- Zwart

*Gebaseerd op interne paneltest naar de vultijd van zeep


