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82% от производствените мениджъри в ХВП са имали закъснения в 

производственият процес от неспазване на хигиенните протоколи и изисквания

97% от производствените мениджъри в ХВП са съгласни, че непрекъснатото 

усъвършенстване и оптимизирането на работните потоци са важни за 

подобряване на производителността

97% от производствените мениджъри в ХВП са съгласни, че „здравите, лесни за 

поддръжка и добре заредени дозатори за хигиена и почистване, поставени 

точно там, където е необходимо, могат да увеличат спазването на хигиената“.

2021 Survey conducted by PRS Invivo between March 2020 and March 2021. The survey covered in the US and Germany, with 100 respondents in each market
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Последици
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Хигиена на работното място: 

Увеличаването на достъпността може да 

повлияе положително на спазването на 

хигиената.

94% от ръководителите на производството 

са съгласни, че добрата достъпност до 

хигиената и необходимите почистващи 

материали могат да имат пряко въздействие 

върху спазването от страна на служителите.*

Производителност: 

Намалете непланираните престои и непрекъснато 

подобрявайте работата.

95% от ръководителите на производството са 

съгласни, че ефективността може да бъде 

намалена поради липса на налични хигиенни и 

почистващи консумативи или служители, които 

трябва да вземат запаси за попълване.*

*2021 Survey conducted by PRS Invivo in March 2021. The survey covered in the US and Germany, with 100 respondents in each market
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▪ Проектиран, за да отговори на нуждите на влажна среда в 

производството на храни 

▪ Издържлив

─ Водоустойчив

─ Не е необходимо са се демонтира по време на почистване с 

вода, подобрявайки ефективността

─ Лесен за поддръжка и подсушаване

─ Издържлив пластмасов корпус и капак

─ Хигиенно дозира кърпите без докосване 

─ Голям капацитет на консуматива, лесно и бързо презареждане

▪ Цветово решение (тюркоаз / бяло )
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Tork Washstation Dispenser (W6)
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Водоустойчиви предимства и
характеристики

Защитен бутон за отваряне

Предотвратява навлизането на вода 

и влага, чрез заключващ механизъм

Специално разработени 

канали

Отвеждат водата от 

потенциалните точки за 

проникване на влага

Специално проектиран отвор 

за кърпата

Спира водата и позволява 

подсущаване

Корпус или директен 

монтаж

Ограничава отварянето или 

позволява демонтаж при 

почистване

Устойчиви на корозия 

части

Частите от неръждаема 

стомана са устойчиви на 

влажна среда

Устойчив на високо 

налягане при измиване

Тестване е на водна струя 

до 140°F при 1800 PSI
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Други предимства и характеристики
Бутон с уплътнение при 

отваряне

Не е необходим ключ за 

отваряне

Издържлив пластмасов 

корпус

Устойчив на удари и 

счупване корпус

Корпус или директен 

монтаж

Позволява лесен монтаж и 

демонтаж

Касетъчен бутален 

лост

Лесна поддръжка 

Здраво захващане на 

консуматива

Консуматив с голям обем

Подаване на 

консуматива лист по 

лист

Докосвате само 

необходимата Ви кърпа

Дозатор на консуматива

Позволява да се използва 

пълният обем на 

консуматива
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▪ Сертификати: 

o HACCP International 

o Контакт с храни

o Здравина на диспенсъра

тествана в лаборатория*

▪ Голям капацитет 250 m ролка + захващаш механизъм: 

o Бяла или Синя
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Tork Washstation Диспенсър - EU

Арт. 

No.

Наименование Цвят Size Капацитет опак

овка

TRP

651420 Tork Washstation 

Диспенсър

Тюркоаз/

Бял

45,9 x 31,9 

x 26,8 cm

1 1

*Tested by Dalelven (3rd party)
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▪ HACCP International е известен сертифициращ орган, 

специализиран в сертифицирането на безопасно за храни 

оборудване, продукти и услуги, които подпомагат Хранително –

Вкусовата Промишленост

▪ В процеса се изследват Десет ключови критерия, за да се даде 

пълна сигурност във всички аспекти на безопасността на храните. 

Сертифицираните продукти трябва да отговарят на съответните 

критерии – не само на отделни компоненти:

1. Материали и спецификации

2. Токсичност

3. Риск от замърсяване

4. Лесно почистване

5. Инструкции за работа

10

Какво означава?

HACCP International

6. Последици от грешки

7. Контрол на партиди и процес

8. Оплаквания и искове

9. Опаковане и етикетиране

10.Принос за безопасността на 

храните
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В нашето проучване, 97% от мениджърите по производство в 

хранително - вкусовата промишленост са съгласни, че „Здравите, 

лесни за поддръжка и добре заредени дозатори за хигиена и 

почистване, поставени точно там, където е необходимо, могат да 

повишат спазването на хигиената.“

Здравината и устойчивостта на Диспенсърсна система W6 бе 

тествана в специализирана лаборатория в Швеция.

▪ Тест:

─ Устойчивост отпред (1) и отстрани (2) на диспенсъра

▪ Резултат:

─ Никакви части не отпадат от диспенсъра

─ Малки видими следи 
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Тест за здравина и устойчивост

Tork Washstation Диспенсър

1 2
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▪ Проектирани за мокра среда (якост на влага)

▪ Изключително дълъг капацитет (250 m)

▪ Синя и бяла

▪ Защитени сертификати

o Food Contact 

o EU Ecolabel 

o FSC

o HACCP International 

13

W6 Консумативи

Арт. No. Наименование Цвят Дължина на 

ролката

Широчина 

на ролката

опако

вка/

TRP

130001 Tork Basic Paper 1 ply Бял 250 m 19,5 cm 6

130002 Tork Basic Paper 1 ply Син 250 m 19,5 cm 6
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Tork решения за
Хранително –
Вкусовата 
Промишленост
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▪ Поддържайте спазването на хигиената при преработката на храни, за да увеличите 

производителността и ефективността
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Tork решения за Хранително – Вкусовата
Промишленост

Tork PeakServe

Continuous Hand Towel Dispenser

• Система с голям капацитет: 

осигурява непрекъсната 

наличност, намалява  липсата 

на хартия за ръце

• Бързо дозиране: лесно 

достъпни кърпи за ръце, 

подпомагащи ефективността на 

работният процес

• Лесен за използване

• Компресирани пакети:

намаляваме отпадъците и 

необходимостта от 

презареждане

Tork Washstation Dispenser

• Подходящ за влажна среда: 

препоръчва се за използване в 

производство с често измиване

• Водоустойчив: няма нужда да 

се отстранява при рутинни 

санитарни нужди

• Заден корпус: позволява лесно 

сваляне от стената, ако е 

необходимо

• Система с голям

капацитет: осигурява 

непрекъсната наличност от 

кърпи за ръце

Tork Liquid and Spray Soap 

Dispenser

• Хигиенична затворена система: 

Предотвратява биологичното 

замърсяване и намалява риска 

от кръстосано замърсяване

• Съвместима система за сапуни

и дезинфектанти на TORK (S1)

• Tork Extra Mild Liquid Soap: 

сапун без миризми, подходящ 

за всякакъв вид кожа

Tork Folded Wiper Dispenser

• Гъвкави опции за монтаж: 

опциите за стенен монтаж или с 

магнити позволява поставяне 

на дозатора на най-

подходящото място

• Еднократно дозиране: 

докосвате само това, което Ви 

е необходимо

• Кърпи одобрени за използване

в ХВП: хартия или кърпи 

нетъкан текстил, отговарящи на 

всички изисквания за 

поддръжка и почистване 

Tork Protective Type II Face 

Masks

• Личен пакет маски: лесен за 

използване

• Възможност за използване на

дозатори: използване на 

дозаторна система за 

хигиеничен достъп до маската

• Комфорт и сигурност за

потребителя




