
 

Is de hygiëne in uw toilet op 
orde? 

 

 

 
 
Hygiëne op het toilet is essentieel om besmetting met ziekteverwekkende 
micro-organismen te beperken. Dat blijkt maar weer sinds de uitbraak van 
het nieuwe coronavirus: het nummer één advies van het RIVM is om je 
handen te wassen met zeep en te drogen met papier.  
 

Profiteer nu van het totale hygiënepakket en ontvang  
de installatie en uw afvalbakken  

gratis. 
 

. 

 

 



                                                                                                                   
 

    
 
  
   

Ons actie aanbod 
 

Gratis installatie en afvalbakken 
 
 
 
Voorwaarden 
 

• Het actie aanbod betreft uitsluitend onderstaande producten en is geldig tot 31 december 2021 
• Het actie aanbod is geldig bij afname van minimaal 20 dispensers per locatie 
• De installatie is kosteloos en wordt door ons verzorgd 
• U ontvangt voor ieder afgenomen handdroog dispenser een afvalbak gratis 
• U verbindt zich om voor de betreffende dispensers uitsluitend de aangegeven verbruiksartikelen af te nemen  
• U tekent een bruikleenovereenkomst voor 36 maanden ingaande op de montagedatum 
• Na 36 maanden wordt u eigenaar van de dispensers. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

551000 € 105,61

120069 € 76,31

552000 € 48,78

100289 € 69,96

HANDDROGING 

Tork Matic® Handdoekrol Dispenser	 	
De Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser uit de Tork Elevation-lijn biedt
eenvoudig onderhoud zodat drukke sanitaire ruimten goed blijven 
functioneren en vermindert het verbruik door de vel-voor-vel-dosering. Tork 
Elevationdispensers hebben een functioneel, modern ontwerp dat een 
blijvende indruk maakt op uw bezoekers. Systeem H1
- Eenvoudig onderhoud dankzij de LED-vulindicator die aangeeft wanneer 
er bijna bijgevuld moet worden
- Dankzij rollen die lang meegaan, kunnen de onderhoudskosten 
geminimaliseerd en de gebruikstijd gemaximaliseerd worden.
- Moeiteloze reiniging en intuïtief vullen bespaart tijd
- Eenvoudig onderhoud

Tork Matic® Handdoekrol Universal 	
De Universal Tork Matic®-handdoekrollen zijn dik en absorberend om extra
efficiënt de handen te drogen. De rollen zijn geschikt voor de Tork Matic®
Handdoekrol Dispenser, ontwikkeld voor eenvoudig onderhoud in drukke
sanitaire ruimten. De dispenser bespaart tijd en controleert het verbruik 
door een vel-voor-vel-dosering. Systeem H1. 150m, 2 laags, 6 rollen in doos 
- Handdoeken met een goede prijs-kwaliteitverhouding, geschikt om aan
basiswensen te voldoen
- Vel-voor-vel-dosering voor verminderd verbruik en verhoogde hygiëne
- Ecolabel, FSC en Food gecertificeerd 

Tork Xpress® Zachte Multifold Handdoekjes
Bied uw gasten superieure handdroging en optimaal comfort met de grote,
zachte Premium Tork Xpress® Zachte Multifold Handdoeken, die 
hoogwaardig aanvoelen en zacht zijn voor de huid. Deze handdoeken zijn 
geschikt voor de Tork Xpress® Multifold Handdoek Dispenser, voor sanitaire 
ruimten met een gemiddeld aantal bezoekers. Deze past in kleine ruimten 
en biedt uw gasten zowel comfort als hygiëne. Systeem H2. Z vouw, 2 laags, 
21 bundels van 150 =3.150 st per doos
- Aantrekkelijk Tork bladontwerp: maakt een geweldige indruk
- Een grote, zachte handdoek die hoogwaardig aanvoelt en een blijvende 
indruk maakt
- QuickDry™ – ons sterkste, meest absorberende papier, voor efficiënter 
drogen met minder verspilling
- Vel-voor-vel-dosering voor verminderd verbruik en verhoogde hygiëne
- Ecolabel, FSC en Food gecertificeerd 

Tork Xpress® Multifold Handdoek Dispenser
De Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser uit de Tork Elevation-lijn 
is geschikt voor omgevingen die zowel comfort als hygiëne vereisen. Deze 
smalle, mooie dispenser vermindert het verbruik en afval met vel-voor-vel-
dosering. Tork Xpress dispensers hebben een functioneel, modern ontwerp 
dat een blijvende indruk maakt op uw bezoekers. bSysteem H2 
- Vel-voor-vel-dosering voor verminderd verbruik en verhoogde hygiëne
- Hygiënische drukknop: Alleen zichtbaar tijdens het vullen of wanneer er 
geen papier binnen bereik is
- Bundels kunnen heel eenvoudig worden aangevuld om te voorkomen dat 
papier opraakt



                                                                                                                   
 

    
 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

560000 € 29,40

420501 € 55,82

557500 € 40,59

127520 € 59,86

HANDVERZORGING

TOILETPAPIER

Tork Vloeibare- en Sprayzeep Dispenser 
De Tork dispensers voor zeep en handdesinfectie zijn geschikt voor alle 
soorten sanitaire ruimten – zelfs in lastige en veel vragende omgevingen. De 
dispenser is beschikbaar met elleboogbediening voor gebruik in gebieden 
waar extra hygiëne van essentieel belang is. Snel en gemakkelijk te vullen, 
zoals bewezen door de ‘eenvoudig in gebruik’-certificering van het Zweedse 
Reumafonds (SRA). Systeem S11/S1
- Gebruiksvriendelijk design zoals bewezen door de externe ‘eenvoudig in
gebruik’-certificering, bevordert een goede handhygiëne voor alle 
gebruikers, ook kinderen en senioren
- De reiniging en het vullen verlopen moeiteloos en zijn gebruiksvriendelijk 
waardoor u tijd bespaart

Tork Milde Vloeibare Zeep 
Bied uw bezoekers een fris geurende alles-in-een-zeep die perfect is voor 
alle huidsoorten. Tork Mild Mini Liquid Soap bevat hydraterende en 
verzorgende ingrediënten waarvan bewezen is dat ze zacht zijn voor de 
huid. Geschikt voor de Tork Liquid Soap Dispensers, die eenvoudig in 
gebruik zijn en aan alle gebruikers goede handhygiëne bieden. Systeem 
S11/S1. Doos 6x1l. Ecolabel gecertificeerd.
- Mild parfum en met hydraterende en relipiderende ingrediënten die zorg 
dragen voor de huid.
- Het onderhoud verloopt moeiteloos en het gebruiksvriendelijke 
vulsysteem is in minder dan 10 seconden na te vullen
- Hygiënisch: Dankzij de afgesloten vulling met doseerpomp voor eenmalig 
gebruik wordt het risico op kruisbesmetting verminderd
- De fles is recyclebaar en trekt vacuüm naarmate de inhoud wordt gebruikt,
waardoor afval wordt verminderd

Tork Twin Mid-size Toiletpapier Dispenser
De Tork Twin Midi Toiletpapier Dispenser uit de Elevation-lijn is ideaal voor
sanitaire ruimten met een middelgroot tot groot aantal gebruikers, waar de
tevredenheid van de gast vooropstaat. Hij biedt hoge efficiëntie en zorgt 
ervoor dat toiletpapier altijd beschikbaar is, doordat het zes keer zoveel 
papier bevat als twee traditionele rollen toiletpapier. Tork Elevation-
dispensers hebben een functioneel, modern design dat een blijvende indruk 
maakt op uw gasten. Systeem T6
- Automatische rolwisseling die het gemakkelijk maakt voor bezoekers om 
de reserverol te gebruiken
- Compact en ruimtebesparend ontwerp dat in kleinere sanitaire ruimten 
past
- Eenvoudig te vullen: minder onderhoud
- Hoge capaciteit: minder onderhoud en minder risico dat het papier 
opraakt

Tork Zacht Mid-size Toiletpapier 
De Tork Twin Midi Toiletpapier Dispenser is een modern, efficiënt systeem, 
ideaal voor sanitaire ruimten met een klein tot middelgroot aantal 
gebruikers, waar de tevredenheid van de gast vooropstaat. De dispenser 
biedt hoge efficiëntie en garandeert dat er altijd toiletpapier beschikbaar is 
voor de gasten. Het Premium Tork Zacht Midi Toiletpapier biedt een 
superieur gevoel en uiterlijk in combinatie met de juiste prestatie. Systeem 
T6, 2 laags, 100m, 27 rollen in een doos 
- Tork Easy Handling® Box voor eenvoudiger dragen, openen en 
weggooien van de verpakking
- Compacte mid-size rollen: Elk gelijk aan 4-5 traditionele toiletrollen
- Aantrekkelijk ontwerp: maakt een geweldige indruk
- Zachte vellen met hoge witheid die een blijvende indruk maakt
- Ecolabel, FSC gecertificeerd 



                                                                                                                   
 

    
 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gratis afvalbak 
 
Onderstaande afvalbak ter waarde van € 83,86 ontvangt u gratis bij afname van een handdoekrol dispenser (551000) of 
Tork Xpress Multifold handdoek dispenser (552000).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij adviseren om de onderstaande afvalzakken te gebruiken in de Tork Elevation Afvalbak 50 liter. 

dispenser (552000).   
W  

562000 € 74,55

236056 € 74,55

Tork Luchtverfrisser Spray Dispenser
De Tork Air Freshener Spray Dispenser is functioneel, zeer praktisch en
eenvoudig in onderhoud. De keuze uit verschillende geuren verbetert de 
sfeer van elke sanitaire ruimte. Systeem A1.
- Vulindicator voor beter geur-management
- Snel bij te vullen en lange batterijduur voor eenvoudig onderhoud
- Dankzij de eenvoudige instellingen blijft de ruimte 24 uur lang fris

GEURBELEVING 

Tork Luchtverfrisser Spray mix pakket 3 parfums
Houdt onaangename geurtjes in de sanitaire ruimte effectief en efficiënt in 
toom met het luchtverfrisserspraypakket met verschillende geuren. De spray 
bevat geconcentreerde geuroliën en gepatenteerde middelen die geur 
neutraliseren. Zo rekent u af met onaangename geuren en kunt u een 
langdurig frisse lucht bieden. De sprays zijn geschikt voor de Tork Air 
Freshener Spray Dispenser. Systeem A1. 3000 doseringen per can. Verpakt 
per 12 cans.
- Flexibele plaatsing voor verschillende soorten sanitaire ruimten.
- Het juiste parfum voor uw gasten, ontwikkeld door de beste Europese 
parfumerieën.
- Verandert van kleur als er vervanging nodig is: Eenvoudig onderhoud
- Een frisse geur voor een schone indruk

563000 € 83,86

AFVALBEHEER

TORK Elevation Afvalbak 50 liter  
De Tork Afvalbak van 50 liter uit de Elevation-lijn is ideaal voor 
verschillende sanitaire ruimten. Hij kan zowel aan de wand als op de vloer 
worden geplaatst om aan uw ruimte en wensen te voldoen. Tork Elevation-
dispensers hebben een functioneel, modern ontwerp dat een blijvende 
indruk maakt op uw bezoekers.
- Eenvoudig onderhoud en flexibele montagemogelijkheden voor een nette 
uitstraling
- Voeg een optioneel, zachtsluitend deksel toe voor meer hygiëne en 
veiligheid. 
- Afmeting 629x389x289mm. Kleuren: wit en zwart 

204060 € 83,86TORK Afvalzak 50 liter  
Met de afvalzak van Tork is het legen en vervangen van de afvalbak een 
fluitje van een cent.
- De hoogwaardige kwaliteit levert uitstekende resultaten
- Om onderhoud makkelijk te maken worden ze geleverd in rollen



                                                                                                                   
 

    
 
  
   

Waarom adviseren wij tijdens de corona periode 
handdroog oplossingen met papier? 

 
Handdrogers met papieren handdoeken hebben een zeer hygiënisch oppervlak  
 
Om de oppervlakken van de droogsystemen te testen op besmetting werd een swab (test) genomen op de meest 
aangeraakte delen van elke dispenser of droger.  

 
 
 
De Jet Air droger is het enige toestel waarbij een hoge besmetting 
werd vastgesteld (onder meer E-coli) met een zeer hoge 
concentratie binnenin op de bodem van de droger.  
 
 
Het oppervlak van dispensers met papieren handdoeken hebben 
een beduidend lager besmettingsrisico voor natte handen dan dat 
van Jet Air drogers. 
 
 
 
 

 
Handdrogers met papieren handdoeken verwijderen meer bacteriën  
 

 
Als het gaat om de frotterende werking en het verwijderen van 
bacteriën, voldoen papieren handdoeken aan de Europese 
handwasnorm EN 1499H. De prestaties van de Jet Air- en 
heteluchtdrogers voldoen echter niet aan de vereisten van de 
Europese norm. 
 
 
 

 

 

Handdrogers met papieren handdoeken zorgen voor een betere luchtkwaliteit  
 

Bacteriën worden verspreidt via de luchtstroom van luchtdrogers, 
wat leidt tot besmetting van de omgevingslucht. 
 
 
Binnen een straal van 1m van de Jet Air droger werd een aanzienlijk 
aantal bacteriën gemeten in de lucht, waaronder E-coli. Er werden 
zo goed als geen bacteriën gemeten in de lucht op een afstand van 
1 of 2m van de dispensers met papieren handdoeken 

Droog
systeem 

Locatie 
swab

Aantal 
bacteriën 

Afbeelding 

voorpaneel 11

onderste paneel 6

voorpaneel 2

onderste paneel 12

binnenin, bodem 208

binnenin, voor 81

binnenin, achter 19

Heteluchtdroger

Jet Air droger 

Dispenser met 
papieren 

handdoeken 

Logreductie van bacteriën 
De verwijdering van bacteriën van handen wordt berekend als een logreductie. 
Dit meet het aantal bacteriën dat verwijderd wordt van de huid of van een 
levenloos oppervlak. De Europese norm EN 1499H inzake handwashygiëne vereist 
een minimale logreductie van 3. Met andere woorden, na het meten zouden er 
1.000 keer minder bacteriën op de handen moeten zitten dan voordien. 

De norm EN1499H vereist een 
minimale logreductie van 3 

*Aantal bacteriën verwijderd van handen na besmetting met E-colli en na drogen  


