
Hygiënisch schone 
handen – zonder water

Maak hygiëne op de 
werkplek gemakkelijker

Tork Hygiene Stand

Ondersteun de gezondheid van uw 
medewerkers en bezoekers



* 2013 Essity/BuzzBack-onderzoek in het VK, de VS, Frankrijk.
**  verkocht als apart artikelnummer.

Bestelnr. B 1903 NL

Tork Hygiene Stand

Een open kantoor betekent dat collega’s dicht bij elkaar zitten of zelfs bureaus delen. Meer delen betekent dat 
mensen zich zorgen maken over de hygiëne op kantoor.* De oplossing? Eenvoudig toegankelijke hygiëneproducten 
bieden op kantoor met de nieuwe Tork Hygiene Stand. Zet hygiëne voorop in uw bedrijf en laat uw medewerkers en 
bezoekers zien dat hun welzijn voor u belangrijk is.

Flexibel systeem 
– Hygiënische dispenser voor zeep,  
 sanitizer en facial tissues
– Past perfect bij de Image Design dispenserlijn 
 en Elevation dispenserlijn 
– Werkt voor zowel handmatige als met sensor uitgave
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Hygiëne in het middelpunt van de belangstelling

AD-a-Glance® communicatie**
Voor individuele berichten,
bijvoorbeeld tips over handhygiëne
http://hygienestand.nl.tork.be
http://hygienestand.tork.nl

Kijk voor meer informatie op:

www.tork.nl/hygienestand
www.tork.be/nl/hygienestand

Floor protector 

Beschermt de vloer tegen druppelen en spatten

Voor de snelle handhygiëne tussendoor – de keuze is aan u :

–  Tork Liquid & Spray Soap Dispenser (Systeem S1)
– Tork Mini Liquid Soap Dispenser (Systeem S2)
– Tork Foam Soap Dispenser (Systeem S4) 
– Tork Facial Tissue Dispenser (Systeem F1)

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Art.nr. Naam Dispenserlijn Kleur Materiaal Aftmetingen  
(b x h x d in mm)

Collo-
inhoud

Systeem

511055 Tork Hygiene Stand Image Design, Elevation Zwart
Kunststof/

Metaal
470 x 1676 x 195 1

S1/S2/
S4/F1

511054** AD-a-Glance® for Tork Hygiene Stand Image Design, Elevation Zwart Kunststof 400 x 125 x 125 1


