
Verschillende
sanitaire ruimten,
verschillende
behoeften

Sanitaire ruimten heel verschillend 
gebruikt worden. Het is daarom 
logisch dat zaken als handen 
drogen op meer dan één manier 
aangepakt kan worden.

U bent verantwoordelijk voor 
verschillende soorten sanitaire 
ruimten; en de beste oplossing 
om handen te drogen, kan 
voor elk type sanitaire ruimte 
 verschillend zijn.

Om handen te drogen kunt u 
tegenwoordig ook kiezen voor 
jet-air drogers. Door alle 
informatie, soms tegenstrijdig, 
van diverse systemen en 
fabrikanten kan het lastig zijn 
om de juiste keuze voor uw 
specifieke omgeving te kiezen.

Tork heeft deze gids 
 samengesteld om u te helpen 
beslissen hoe u deze ruimte 
het beste kunt inrichten.



Over Tork
Het merk Tork biedt professionele hygiëneproducten en -diensten aan klanten van 
restaurants en gezondheidszorginstellingen tot kantoren, scholen en industrieën. 
Tot de producten behoren dispensers, papieren handdoekjes, toiletpapier, zeep en 
servetten en tevens industriële poetsrollen en keukenpapier. Dankzij expertise in 
hygiëne, functioneel design en duurzaamheid is Tork marktleider geworden. Tork 
is een wereldwijd merk van SCA en een toegewijd partner voor klanten in meer 
dan 80 landen.

Ga voor actueel Tork nieuws en innovaties naar: www.tork.nl/www.tork.be 

Over Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
SCA is een wereldwijde onderneming in hygiëne en papier, die zich heeft 
toegelegd op ontwikkeling en productie van producten voor persoonlijke 
verzorging, tissues, verpakkingsoplossingen, drukpapier en producten van 
massief hout.

De producten van SCA worden verkocht in circa 100 landen. SCA beschikt over 
vele bekende merken waaronder de wereldwijde merken TENA en Tork. De omzet 
in 2011 bedroeg SEK 106 miljard (EUR 11,7 miljard). SCA heeft ongeveer 37.000 
werknemers.

Ga voor meer informatie over SCA naar: www.sca.com  
 
 
Duurzaamheid 
SCA levert duurzame oplossingen met toegevoegde waarde voor onze klanten  
op basis van veilige, duurzame en milieuvriendelijke inkoop, productie en 
ontwikkeling. Recent is SCA erkend door derden voor haar duurzame activiteiten 
middels toelating tot de Dow Jones Sustainability Index 2011, de WWF 
Environmental Paper Company Index 2011 en Ethisphere – De lijst met de 
wereldwijd meest ethische ondernemingen van 2012.
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DuiTSlAnD
SCA Hygiene Products
AFH Sales GmbH
Sandhofer Straße 176
68305 Mannheim
torkmaster@sca.com
Tel +49 (0) 18 05-86 75 33*
* (0,14 Euro/Min.)

Fax +49 (0) 18 03-86 75 33*
* (0,09 Euro/Min.)

www.tork.de

*   Prijzen zijn geldig binnen het betreffende land.
  Mobiele tarieven kunnen variëren, afhankelijk van
  uw leverancier.
** Gratis

Order number:
B 1607 NL

OOSTenrijk
SCA Hygiene Products GmbH
Storchengasse 1
1150 Wenen
torkmaster@sca.com
Tel +43 (0) 8 10-22 00 84*
* (0,10 Euro/Min.)

Fax +43 (0) 8 00-22 00 84**
www.tork.at

ZwiTSerlAnD
SCA Hygiene Products AG
Baarerstrasse 133
6301 Zug
torkmaster@sca.com
Tel +41 (0) 8 48-81 01 52*
* (0,08 CHF/Min. Ma.– Vr. 8.00–17.00, anders 0,04 CHF/Min.)

Fax +41 (0) 8 00-81 01 52**
www.tork.ch

Omdat onze producten uw leven en dat
van miljoenen mensen overal ter wereld

vereenvoudigen. Omdat onze middelen en de manier waarop
we werken natuurlijke onderdelen van de wereldwijde levens-
cyclus zijn. En omdat ‘geven om’ onze tweede natuur is.

België en luxemBurg
SCA Hygiene Products NV
Twin Squares, Culliganlaan 1D
1831 Diegem
info@tork.be
Tel +32 (0) 2-766 05 30
Fax 00 8 00-95 74 25 40**
www.tork.be    www.tork.lu

neDerlAnD
SCA Hygiene Products BV
Arnhemse Bovenweg 120
3708 AH Zeist
info@tork.nl
Tel +31 (0) 30-69 84 666
Fax 00 8 00-95 74 25 40**
www.tork.nl

Distributeur:



De beste keuze maken 
voor uw sanitaire ruimte

Correct ingerichte 
sanitaire ruimten 
verbeteren de 
uitstraling

Informatie voor een beter onderbouwde beslissing



Hygiënisch?
De hygiëne in uw sanitaire ruimte mag nooit 
in gevaar komen.

Jet-air drogers worden soms als minder
hygiënisch gezien door gebruikers. Warmte 
en luchtverplaatsing rondom het systeem 
bevorderen daarnaast  bacterieverspreiding. 
Door extra water op de vloer rondom de 
jet-air drogers kunnen vloeren eerder vies 
worden.

Papieren handdoeken worden alleen door 
de gebruiker aangeraakt en voldoen aan 
de eisen van de meest hygiënegevoelige 
sanitaire ruimten.

Heeft u sanitaire ruimten waar hygiëne extra 
belangrijk is?

Fris?
U wilt bezoekers van uw sanitaire ruimte 
een fris alternatief voor het drogen van hun 
handen bieden.

Jet-air drogers lijken nauwelijks onderhoud 
nodig te hebben, maar omdat vuilresten van 
onze handen in de drogers terechtkomen, 
moeten ze regelmatig worden gereinigd om 
fris te blijven. Ook zal er altijd behoefte blijven 
aan een afvalbak en reguliere schoonmaak.

Papieren handdoeken moeten worden 
bijgevuld, maar blijven beschermd totdat ze 
door de gebruiker worden aangeraakt en zijn 
daardoor altijd fris. Kies liefst uit de diverse 
systemen die verbruiksbesparend zijn.

In welke van uw sanitaire ruimte is het 
bovenstaande van belang?

Snel?
Bezoekers van uw sanitaire ruimte moeten 
snel in en uit kunnen lopen.

Luchtdrogers nemen 10-45 seconden in 
beslag per persoon en op piekuren zijn 
meerdere drogers nodig om te voorkomen 
dat er rijen ontstaan en gebruikers hun 
handen aan hun kleding drogen.

Papieren handdoeken raken op tenzij ze 
worden bijgevuld, maar het kost slechts 
een seconde om een handdoek te pakken, 
waarna er plaats is voor de volgende 
gebruiker. Door de lage kosten zijn er ook 
gemakkelijk dispensers bij te plaatsen zodat 
bijvullen en capaciteit optimaal is geregeld.

Zijn piekuren een probleem in een van uw 
sanitaire ruimte?

Aan welke eisen moeten
uw sanitaire ruimte voldoen? 
De manier van handen drogen die u kiest, hangt af van de eisen waaraan uw 
sanitaire ruimten moeten voldoen en de mate van comfort en zorg die u aan uw 
gasten en/of personeel wilt bieden.

Om deze beslissing te vereenvoudigen, heeft Tork® zeven belangrijke vragen 
geformuleerd. Door deze te beantwoorden, komt u erachter wat de beste oplossing 
voor uw bedrijf is. Tijd om iets anders te doen?

Note:
1: Volgens onafhankelijke onderzoeken door de ’Acoustical Society of America’
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Eerlijk?
Uw toiletten moeten kosteneffectief zijn, 
ongeacht het aantal gebruikers.

Jet-air drogers hebben lagere 
onderhoudskosten maar de terugverdientijd 
kan lang zijn, want ook als er gewoonlijk 
weinig gebruikers zijn, heeft u voldoende 
drogers nodig om pieken op te vangen.

Met papieren handdoeken betaalt u voor wat 
u gebruikt. De exploitatiekosten zijn 
misschien hoger, maar weerspiegelen 
altijd het werkelijke aantal gebruikers.

Heeft u sanitaire ruimten waar 
kostenefficiëntie een belangrijke factor is?

Reëel?
U moet de reële kosten kennen en ervoor 
zorgen dat u waar voor uw geld in uw 
sanitaire ruimten krijgt.

Jet-air drogers wekken de verwachting 
goedkoper te zijn vanwege de lage 
onderhoudskosten, maar om de werkelijke 
kosten te berekenen, moet u de aanschaf-, 
installatie- en onderhoudskosten erbij tellen.

Papieren handdoeken hebben veel lagere 
vaste kosten, maar daar staat tegenover dat 
de onderhoudskosten variëren naar gelang 
het aantal gebruikers.

Heeft u sanitaire ruimten waarvoor kennis 
van de kosten essentieel is?

Vriendelijk?
Uw sanitaire ruimten moeten het imago van 
uw bedrijf weerspiegelen.

Met jet-air drogers kunt u een geluidsniveau 
van wel 90 dB krijgen. Dat kan storend zijn 
voor andere gasten of mensen buiten het 
toilet.

Papieren handdoeken moeten bijgevuld 
worden, maar passen perfect in iedere ruimte 
en maken het toiletbezoek niet tot een 
vervelende ervaring.

Daarnaast kunt u  kiezen uit een complete lijn 
van producten en dispensers in verschillende 
kleuren en designs die bij uw imago passen.

Heeft u sanitaire ruimten waar u rust en 
kalmte wilt bieden? 
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Service?
U wilt dat uw sanitaire ruimte aan de wensen 
van iedere gebruiker tegemoetkomt.

Jet-air drogers zijn geschikt om handen te 
drogen, maar dat is het enige waarvoor ze 
ontworpen zijn.

Papieren handdoeken kunnen mensen ook 
gebruiken om hun gezicht te wassen, hun 
neus te snuiten en/of hun lippenstift bij 
te werken. Zelfs kinderen kunnen ermee 
overweg.

Zijn in één van uw sanitaire ruimten nog 
andere functies nodig dan handen drogen?

Laten wij u helpen.
Wij delen graag onze 
kennis met u.
In sommige hygiënegevoelige sanitaire ruimten zijn alleen 
papieren handdoeken voldoende, maar er zijn ook situaties 
waarin u zowel papieren handdoeken als jet-air drogers kunt 
overwegen. En als gebruikers enkel hun handen hoeven te 
drogen en nooit iets anders doen, dan kunt u eventueel met 
een jet-air droger volstaan.

Bij de inrichting van uw sanitaire ruimte moet u met 
meerdere aspecten rekening houden en misschien 
heeft u wel belangrijkere zaken aan uw hoofd. 
De oplossing? Bel ons.

Alles wat we doen, is gericht met uw wensen als uitgangspunt. 
Van elk detail van onze producten en diensten hebben we ons 
zorgvuldig afgevraagd of het voor u werkt. Wij helpen u bij het 
plannen en inrichten van uw sanitaire ruimten en geven u tips 
om ze sneller, eenvoudiger en  slimmer te beheren.

Ongeacht de gekozen oplossing voor het drogen van 
handen, u heeft nog steeds toiletpapier, zeep, afvalbakken en 
luchtverfrissers in uw ruimten nodig. Met één telefoontje naar 
ons kunnen wij u met een totaalpakket voor deze producten 
voorzien.

Neem contact met ons op. Wij adviseren u graag voor uw 
sanitaire ruimte.
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