
Több idő a termelésre,  
kevesebb idő a tisztításra

Legyen  
hatékony

Csökkentse 
költségeit

és a hulladék 
mennyiségét

Tork törlőpapír és tisztítókendő
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Ha még mindig a hagyományos 
rongyokat használja a törlésre és 
tisztításra, akkor itt a lehetőség 
arra, hogy mérhető javulást 
tapasztaljon!
Itt az idő hogy felhagyjon a rongyok használatával. A Tork 
tisztítókendők  állandó minőségűek és méretűek, és kevesebb 
erőfeszítéssel hatékonyabb eredményekre képesek. A rongyokkal 
ellentétben a Tork tisztítókendőket kifejezetten erre a célra fejlesztették 
ki – így nincsenek meglepetések, amelyek a karbantartási munkát vagy 
a termelést lassítanák. A Tork termékek használata valódi, termelésben 
mérhető előnyöket jelent.

A megfelelő eszközt használja 
munkájához?
Az apró változtatások is összeadódnak. Spóroljon meg néhány 
másodpercet és pár fillért, és máris valódi versenyelőnyhöz jutott.  
A megfelelő eszközök igazi minőségbeli változást hoznak.

Számos, törlésre, tisztításra és polírozásra alkalmas professzionális 
terméket gyártunk. Mindegyiket kifejezetten adott célra fejlesztettük ki, 
mégis kellően sokoldalúak ahhoz, hogy több feladatot is ellássanak. 
Más eszközökhöz hasonlóan a Tork tisztítókendőket is úgy terveztük 
meg, hogy megfelelően, időről időre elvégezzék a munkát anélkül, 
hogy károsítanák felszerelését vagy késztermékét. Az állandóság 
kulcsfontosságú. A minőség és a teljesítmény soha nem változhat.

Az adott feladatra kiválasztott legjobb kendővel és egy praktikus,  
közeli adagolóval emberei arra fordíthatják energiájukat, ami igazán 
fontos: a termelésre. Nem veszítenek értékes perceket azzal,  
hogy fel-alá járkálnak a megfelelő tisztítókendő után kutatva.

Az 
időmegtakarítás 
értéket teremt
- A munkaállomások  
 produktivitásának javítása

- A munkahelyi hulladék  
 csökkentése

- A leállási idő minimalizálása
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„Egyszerű. Én a 
szelepek gyártásával 
keresek pénzt, 
nem a takarítással. 
A megbízható 
tisztítókendő 
abban segít, hogy 
én és a gépeim 
minél hamarabb 
folytathassuk a 
munkát.”

Mike Getoor, művezető, 
Richards Industries, 
Cincinnati, Ohio

Fektessen kevesebb energiát a tisztításba, könnyítse meg 
munkáját.

* Első teszt: Négy percig száradó festék eltávolítása egy 60 x 90 cm-es fémfelületről oldószerrel. 
A tesztben résztvevők először 10 ml oldószert használtak, és egyszerre 5 ml-es mennyiséggel növelhették az oldószer mennyiségét. 
A pamutrongyokat és vegyes rongyokat a Tork nagyteljesítményű tisztítókendőihez hasonlították. 
A tesztet a Swerea Research Institute végezte (Svédország, 2014).

** Második teszt: 10 grammnyi, aszfalt (2/3) és zsír (1/3) 1 órán át száradó keverékének eltávolítása egy 60 x 90 cm-es fémfelületről zsíroldó (CRC zsíroldó) 
segítségével. A feladat után a résztvevőket megkérték arra, hogy 1-től 4-ig terjedő skálán értékeljék a befektetett erőfeszítést (1) nagyon könnyű, 2) könnyű, 
3) nehéz, 4) nagyon nehéz). A pamutrongyokat és vegyes rongyokat a Tork nagyteljesítményű ipari tisztítókendőihez hasonlították. 
A tesztet a Swerea Research Institute végezte (Svédország, 2014).

31%-kal 
kevesebb 
erőfeszítés**

A számok Önt is meggyőzik  
a Tork előnyeiről

Vajon képesek a Tork kendők arra, hogy jobban teljesítsenek, mint 
a rongyok, és megkönnyítsék a nehéz feladatokat is? Azért, hogy 
megkapjuk a választ, megkértünk egy független kutatóvállalatot,  
a Swerea Research Institute-ot, hogy állítson össze néhány igazán 
kemény tesztet. Az eredmények magukért beszélnek. Tegye próbára 
Ön is! A Tork tisztítókendőkkel pénzt takaríthat meg, és gyorsabban 
elvégezheti a feladatait, így hamarabb készen áll a termelésre.

35%-kal 
kevesebb idő*

181mp

172mp

117mp

Pamutrongyok

Bálás vegyes rongyok

Tork nagyteljesítményű tisztítókendők

Csökkentheti a tisztításra fordított időt,  
mert minden másodperc számít!

55ml

56ml

33ml

Pamutrongyok

Bálás vegyes rongyok

Tork nagyteljesítményű tisztítókendők

Csökkentse a felhasznált oldószer mennyiségét, így amellett hogy 
pénzt takarít meg, a környezetet is védi.

40%-kal 
kevesebb oldószer

Csökkentse a tisztításra fordított időt,  
a felhasznált oldószer mennyiségét és  
a befektetett energiát!

Pamutrongyok

Bálás vegyes rongyok

3,3
3

Tork nagyteljesítményű tisztítókendők 2,4
2,2Tork ipari nagyteljesítményű  tisztítókendők
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Megfelelően kihasználja a 
rendelkezésére álló munkaterületet?
Szűkös a rendelkezésére álló munkaterület és úgy érzi túl sok helyet 
foglalnak el olyan dolgok, amelyek nem teremtenek értéket vállalkozása 
számára?

A Tork csomagolása könnyebben szállítható és tárolható. Az új, tömörített 
Tork csomagokkal ötször annyi helyet takaríthat meg, mint a terjedelmes 
rongykupacokkal, így több helye marad munkaeszközei és legyártott termékei 
tárolására. A Tork tisztítókendők szállítása is egyszerűbb a Tork Easy Handling™ 
csomagolásnak köszönhetően.

Drágának találja hulladékkezelési költségeit? Mennyiségtől 
független összehasonlításban a Tork tisztítókendők jobban 
kihasználhatóak és költséghatékonyabbak. 

Egy rongy átlagosan nyolcszor nehezebb, mint egy Tork tisztítókendő, 
ezek használatával tehát a hulladékkezelési költségek akár 85%-kal is 
csökkenthetők.

85%-kal 
csökkentheti 
hulladékkezelési 
költségeit

Az új, tömörített 
Tork tisztítókendők

5,5 -ször 
kevesebb  
helyet foglalnak.
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Tegye gördülékennyé 
munkafolyamatait -  
az emberek és a profit 
tekintetében

A Tork a biztonság és a termelékenység növelése 
érdekében támogatja napjaink lean termelési 
gyakorlatait és az úgynevezett 5S módszert. 
A közvetlenül a használat helyén lévő, védett 
adagolókból ellenőrzött mennyiségben érkező, 
állandóan kiváló minőségű termékekkel  
a Tork segíthet Önnek abban, hogy munkahelye 
rendezett, a folyamatok pedig gördülékenyek 
legyenek.

Rendezés
(Set in order)

Kiválasztás
(Sort)

Szabványosítás
(Standardise)

Tisztítás
(Shine)

Fenntartás
(Sustain)

Kiválasztás (Sort)
Válassza ki a célnak megfelelő 
terméket minden munkaállomásra. 

Rendszerezés (Set in order)
Tartsa a tisztítókendőket  
az adagolókban, hogy ezzel biztosítsa 
a higiéniát, és megakadályozza  
a rendetlenséget.

Tisztítás (Shine)
Kerülje el az előre nem tervezett 
karbantartási leállásokat. 
Tartsa a tisztítókendőket a 
munkaállomásokon, hogy 
ezzel biztosítsa a tiszta 
munkakörülményeket, valamint 
a szivárgások és hibák gyors 
kiküszöbölését. 

Szabványosítás (Standardise)
Segítse a legjobb munkamódszereket 
a megfelelő tisztítókendő 
rendszerekkel. 

Fenntartás (Sustain)
Végezzen rendszeresen ellenőrzést  
a megfelelő eljárások értékelésére  
és megőrzésére.

A Tork támogatása minden lépésnél
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Industrial-grade paper wipers  
and cleaning cloths Hordoz- 

ható
Falra szerelhető

Tork 
Hordozható 
állvány
652000
652008

Tork
Fali adagoló
652100
652108

Tork 
hajtogatott 
törlőpapír/
kendő adagoló
654000
654008

Tork maxi 
adagoló 
belsőmag 
adagolású 
törlőkhöz
653000
653008

Tork adagoló 
kis csomaghoz
655100

Törlés Cikksz.

Tork törlőpapír plusz
A QuickDry™ jellemzővel bíró törlőpapír  
minden törlési feladattal megbirkózik. 
      

130051 

130041

Tork nagyteljesítményű törlőpapír
Nagyon erős többcélú papír, olaj és víz  
hatékony és gyors felitatására.

130062

Tork ipari nagyteljesítményű törlőpapír
Legerősebb QuickDry™ papírunk. Kiváló  
nedvszívó képességű, megóvja a kezet  
a hőhatásoktól és a szennyeződéstől.       

130081   

Tisztítás

Tork tisztítókendő
Puha és rugalmas tisztítókendő a könnyebb 
feladatokhoz. Kiválóan használható szűk helyeken. 
Ideális olajhoz és zsírhoz. Tork exelCLEAN® 
technológiával készült a gyorsabb, professzionális 
eredmények eléréséért. 

510137

510478

Tork ipari tisztítókendő
Puha és rugalmas a könnyű és közepesen nehéz 
feladatokhoz. Kiválóan használható szűk helyeken. 
Ideális olajhoz és zsírhoz. Tork exelCLEAN® 
technológiával készült a gyorsabb, professzionális 
eredmények eléréséért.

520337 

520678 

Tork nagyteljesítményű tisztítókendő 
Erős, jó nedvszívóképességű többcélú tisztítókendő, 
nehezebb feladatokhoz. Megvédi kezeit a hőhatásoktól 
és fémhulladéktól. A legtöbb oldószerrel használható.  
Tork exelCLEAN® technológiával készült a gyorsabb, 
professzionális eredmények eléréséért.  

530137

530178

Tork ipari nagyteljesítményű tisztítókendő 
Legvastagabb és legerősebb tisztítókendőnk.  
Megóvja a kezet a melegtől és a fémhulladékoktól.  
Kiváló nedvszívó képességű. Tork exelCLEAN® 
technológiával készült a gyorsabb, professzionális 
eredmények eléréséért.

570137

570478

Tork szöszszegény tisztítókendő
Szöszszegény, rugalmas tisztítókendő, amely jól használ-
ható oldószerekkel, tisztítószerekkel és fertőtlenítőkkel. 
Sokoldalú, szinte minden tisztítási feladatra alkalmas.

190493 

Tork szöszszegény tisztítókendő ipari 
környezetbe 
Kivételesen szöszszegény, rugalmas, antisztatikus 
tisztítókendő, amely jól használható oldószerekkel, 
tisztítószerekkel és fertőtlenítőkkel.

190578

Tork felülettisztító nedves kendő
Felülettisztító nedves kendő, mely hatékony felületi 
tisztítást tesz lehetővé víz hiányában is. 

190594 

Tork kéztisztító nedves kendő
Kéztisztító nedves kendő, mely hatékony kéztisztítást 
tesz lehetővé víz hiányában is. 

190592 

Polírozás

Tork polírozó kendő
Puha és rugalmas. Anyagszerkezetének köszönhetően 
megtartja, majd kibocsátja a polír anyagokat. 
Professzionális, csíkmentes eredményt nyújt.

197478 

197270

Tork törlőpapírok,  
tisztítókendők és adagolók

FIle name: 3429_TORK_QUICK_DRY_V2.ai
Date: 29/11/12

REVISED ARTWORK

Az exelCLEAN®-nel a rongyokhoz és bérrongyokhoz képest gyorsabban érhet 
el professzionális eredményt. A tesztek igazolják, hogy az exelCLEAN®-nel,  
a szabadalmaztatott habszövet technológiánkkal:

 - Időt takaríthat meg – a tisztításról és az előkészületekről hamarabb térhet át  
 a termelésre

 - Kevesebb oldószerre lesz szüksége – pénzt takaríthat meg, csökkentheti  
 az oldószer által okozott kellemetlenségeket

 - Kevesebb erőfeszítést kell tennie – könnyítse meg a munkát, fejezze be   
 hamarabb a tisztítási feladatokat

A Tork exelCLEAN®  termékek 
felülmúlják a rongyokat

A QuickDry™ jellemzővel ellátott 
Tork törlőpapírok erősebbek
A QuickDry™ termékek erősebbek és jobb nedvszívó képességgel rendelkeznek 
mint a hagyományos törlőpapírok. Tartósak, többszöri használatra is alkalmasak, 
emellett használatukkal csökkenthető a keletkező hulladék mennyisége és 
érezhetően javítható a teljesítmény. 

A teljes Tork törlőpapír és tisztítókendő kínálatunk megtalálható a tork.hu weboldalon.

A Tork exelCLEAN® tisztítókendők 
megfelelnek az Oeko-Tex 100 szabványnak, 
mely igazolja, hogy a termékek nem 
tartalmaznak káros összetevőket és nem 
jelentenek kockázatot az egészségre.

Készen áll a Tork 
termékek tesztelésére?
Tudjon meg többet arról, hogyan javíthatja teljesítményét, 
munkakörnyezetének biztonságát és csökkentse 
költségeit!

Kollégáink készséggel segítenek Önnek!
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SCA Hygiene Products Kft.
AfH Professional Hygiene Europe

H-1021 Budapest
Budakeszi út 51.
Tel.:+36 1 392 2100

www.tork.hu
torkcontact@sca.com

Készen áll arra, hogy 
javítsa teljesítményét és 
növelje hatékonyságát?

Sok ipari területen még gyakran használnak rongyokat, 
melyek rendetlenséget okoznak és átláthatatlanná teszik 
a munkakörnyezetet. Amennyiben javítani szeretné 
munkafolyamatait, néhány egyszerű változás is elég, hogy 
javítsa teljesítményét, csökkentse a leállási időt és pénzt 
takarítson meg.  
 
Tegyen minket próbára!
Tudjuk, hogy az Ön számára fontos, hogy tisztítási 
feladatait gyorsan és magabiztosan láthassa el.  
Ez a szemlélet teszi a Tork márkát a világ vezető higiéniai 
márkájává. Tudjon meg többet arról, hogyan segíthetik  
Önt munkájában a Tork professzionális higiéniai 
rendszerek:

 - Javítsa hatékonyságát! 
Nagyteljesítményű termékeink használatával  
időt takaríthat meg. 

 - Spóroljon!
 - Kifejezetten a tisztítási feladatra fejlesztett 
tisztítókendőinkhez kevesebb oldószerre van szükség. 

 - Csökkentse a keletkező hulladék mennyiségét! 
Hatékonyabb törlőpapírjainkkal és tisztítókendőinkkel  
időt takaríthat meg és csökkentheti a hulladék 
mennyiségét.


