
Viac času vyrábajte, 
menej času čistite

Znížte svoje 
náklady

Zefektívnite 
výrobu

Tork utierky z netkanej textílie 
a priemyselného papiera
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Pokiaľ naďalej používate handry 
na utieranie a čistenie, leží príležitosť 
na výrazné zlepšenie iba vo Vašich rukách

Rad malých zmien často vedie k výrazným zlepšeniam. 
Ušetrite niekoľko sekúnd tu a pár centov tam a čoskoro 
sa ukáže, že máte výraznú prevahu nad konkurenciou. Tie 
správne nástroje môžu znamenať veľmi podstatný rozdiel.

Tork utierky z netkanej textílie prinášajú skutočné výhody pre výrobné podniky. 
Výhody, ktoré môžete ľahko otestovať. Vyznačujú sa vždy konštantnou kvalitou 
a veľkosťou a zaručujú vyššiu výkonnosť pri menšom úsilí. Oproti handrám 
sú utierky Tork z netkanej textílie vyrobené pre konkrétnu úlohu - bez rizika 
akýchkoľvek prekvapení, ktoré by mohli spomaliť realizované zadania alebo 
výrobné úlohy.

Neprišiel už čas poslať staré handry na odpočinok? Predvedieme Vám, ako Vám 
Tork utierky z netkanej textílie, dostupné v praktických zásobníkoch, pomôžu 
realizovať kvalitatívne predpoklady, ktoré staré handry jednoducho nemôžu 
splniť. Ukážeme Vám, prečo zákazníci, ako ste Vy, prechádzajú na riešenia Tork.

“ Je to jednoduché. 
Zarábam peniaze 
výrobou ventilov 
a nie ich čistením. 
Osvedčená priemyselná 
utierka pomáha mne 
a mojim strojom 
rýchlejšie sa vrátiť späť 
k práci.” 
 Mike Getoor, majster, Richards Industries,
Cincinnati, Ohio



Časové úspory 
sú pridanou 
hodnotou  
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Disponujete vhodným nástrojom 
na efektívne plnenie Vašich úloh?

Ponúkame široký sortiment profesionálnych priemyselných 
utierok, ktoré sa uplatňujú počas procesu utierania, čistenia 
a leštenia. Každá z nich je vyrobená pre splnenie konkrétnej 
úlohy, ale je taktiež dostatočne všestranná, aby vyhovela 
mnohým zadaniam. Samozrejme rovnako ako u všetkých 
ostatných nástrojov, sú utierky Tork z netkanej textílie 
navrhnuté pre správne vykonanie úlohy, bez rizika poškodenia 
zariadenia alebo hotového výrobku. Dôslednosť riešenia je 
v tomto prípade kľúčová. Kvalita a efektivita idú vždy ruka 
v ruke.

Vďaka najlepším priemyselným utierkám vybraným na realizáciu 
súčasných úloh a vďaka praktickým zásobníkom, ktoré sú vždy 
po ruke, sa Vaši zamestnanci sústredia na to, čo je dôležité: 
na výrobné procesy. Nestrácajú čas neustálym hľadaním 
vhodnej handry.

Venujte svoj čas 
práci, ktorá má 
skutočnú pridanú 
hodnotu=
-  zlepšite výkonnosť svojho  

pracoviska

- redukujte neporiadok 

-  minimalizujte dobu  
pracovných prestojov
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Uskutočnené testy potvrdzujú naše slová

Požiadali sme nezávislý výskumný ústav, aby pripravil 
náročné testy, ktorých účelom by bolo overiť výkonnosť 
bežných textilných handier v porovnaní s utierkami Tork z 
netkanej textílie. Získané výsledky boli jednoznačné: rovnaké 
úlohy vyžadovali menej času a riedidla, a taktiež boli menej 
namáhavé pri používání priemyselných utierok Tork. Tieto testy 
jasne potvrdzujú náš prísľub: Tork utierky z netkanej textílie 
pomáhajú ušetriť čas a peniaze a urýchľujú termíny dokončenia 
jednotlivých úloh, čo umožňuje rýchlejší prechod do ďalšej fázy 
výroby.

o 32-35%  
kratší čas* 

o 40-41%  
menej riedidla*

*  Prvý test: Spočíval v odstránení farby z kovovej plochy o rozmeroch 
60x90 cm zasychajúcej po dobu 4 minút. Na uvedenú plochu bola valčekom 
nanesená základová farba. Účastníci testu začali povrch čistiť  pomocou 10 ml 
rozpúšťadla a mohli si v jednotlivých krokoch pridávať po 5 ml. Výkonnosť 
bavlnených a zmiešaných handier bola porovnaná s Tork Heavy-Duty čistiacimi 
utierkami. Testový panel bol realizovaný Výskumným inštitútom Swerea  
vo Švédsku v roku 2014.

**  Druhý test: Ďalšou, náročnejšou úlohou, bolo odstránenie 10 g zmesi maziva 
1/3 a asfaltu 2/3 zasychávajúcej na kovovej ploche o rozmeroch 60x90 cm 
po dobu jednej hodiny. Účastníci testu mali odstrániť zmes z plochy pomocou 
odmasťovača. Po splnení úlohy boli vyzvaní, aby zhodnotili vynaložené úsilie 
a námahu na stupnici od 1 do 4, pričom 1) veľmi ľahké, 2) ľahké, 3) ťažké,  
4) veľmi ťažké. Bavlnené a zmiešané handry boli porovnávané s Tork Heavy-
Duty a Tork Heavy-Duty priemyselnými čistiacimi utierkami. Testový panel bol 
realizovaný Výskumným inštitútom Swerea vo Švédsku v roku 2014.

181sekúnd

55ml

172sekúnd

56ml

117sekúnd

33ml

Bavlnené handry

Bavlnené handry

Zmes handier 

Zmes handier 

Tork Heavy-Duty čistiace utierky

Tork Heavy-Duty čistiace utierky

Čas čistenia v sekundách 

Množstvo spotrebovaného riedidla (ml)

Aj najťažšie úlohy sú 
jednoduchšie s výrobkami Tork

Tork víťazí nad handrami

Chceli sme otestovať limity našich priemyselných 
utierok a zmerať namáhu pri plnení tých najťažších 
úloh. Výskumný ústav Swerea pripravil test spočívajúci 
v odstránení zmesi maziva a asfaltu. Po splnení zadania 
sa ukázalo, že utierky Tork z netkanej textílie vyžadujú 
o 20-31% menej námahy, aby splnili rovnakú úlohu**. 
Tork teda nielen dosahuje lepšie výsledky než handry, 
ale naviac uľahčuje realizáciu samotných úloh.

o 20-31%  
menej námahy** 
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Menej odpadu.
Vyššia pridaná hodnota

Kilogram po kilograme, Tork utierky z netkanej textílie sú 
inteligentnejšie. Jedna handra váži priemerne osemkrát viac než jedna 
Tork priemyselná čistiaca utierka. Oba materiály vykonajú rovnakú 
prácu. Prejdite na produkty Tork a Vaše náklady na likvidáciu odpadu 
sa znížia až o 80%.

V porovnaní s balíkom handier sa produkty Tork jednoduchšie 
prepravujú a skladujú: Kompresované balíky handier zaberajú viac 
než 4,5krát viac priestoru (po rozbalení balíka ešte viac).

Pokiaľ spočítate čas venovaný robotníkom a ďalšie náklady 
na riedidlá, získate jasný obraz toho, že utierky Tork z netkanej textílie 
pomáhajú šetriť čas, peniaze a znižujú množstvo práce a námahy. 
Zároveň pomáhajú minimalizovať vplyv na životné prostredie.

o 80%
menší odpad 
a náklady na jeho likvidáciu

=
Handry zaberajú 4,5 krát 
viac skladovacieho priestoru 
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Zlepšite funkčnosť svojho 
pracovného prostredia
- pre zamestnancov a pre Váš zisk

Zásady „zoštíhlenej“ výroby sa podieľajú na tom, že pracoviská sú stále 
bezpečnejšie a efektívnejšie.

Pokiaľ pracujete podľa zásad 5S - metódy organizácie pracovného 
prostredia, ktoré si kladú za cieľ vytvorenie vysoko funkčného, dobre 
organizovaného a vyzerajúceho pracovného prostredia, ktoré inšpiruje 
k dosahovaniu vysokých ukazovateľov produktivity - priemyselné 
utierky a zásobníky Tork Vám pomôžu dosiahnuť požadovaný rozdiel.

Pokiaľ sú Vašim štandardom handry, je najvyšší čas to zmeniť 
a zamyslieť sa nad rozvojom lepších metód. Pomôžeme Vám znížiť 
náklady, zlepšiť výkonnosť a bezpečnosť vďaka zavedeniu čistého, 
usporiadaného a efektívnejšieho pracovného prostredia.

Otestujte 
si nás
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Nástroje sú pre mnohých zamestnancov zdrojom hrdosti. Dajte 
svojim zamestnancom do rúk lepšie nástroje a určite vykonajú 
omnoho lepšiu prácu. Rovnaké pravidlo sa týka i pracoviska. 
Dobre usporiadané pracovisko s dobre udržovanými 
zariadeniami a strojmi, inšpiruje produktivitu a podieľa sa 
na zlepšení kvality - to je skutočná hodnota, za ktorú sú Vaši 
zákazníci ochotní zaplatiť. 

Priemyselné čistiace utierky Tork zvyšujú latku. Pomáhajú 
minimalizovať výrobné prestoje a zvyšujú výkonnosť. 
Vďaka tomu sa Vaše podnikanie stane omnoho 
konkurencieschopnejším. Požiadajte spolupracovníkov, aby 
vykonali test a porovnali handry a Tork priemyselné utierky, 
ktoré sú vyrobené na konkrétne úlohy. Po zhodnotení všetkých 
faktorov sa výhody pre Vašich zamestnancov a celý Váš podnik 
ukážu ako samozrejmé.  

Ste pripravení otestovať 
riešenie Tork?

Predĺžte 
produktívny 
čas na úkor 
času prípravy 
a údržby
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Mobilné Nástenné

Tork stojan 
na podlahu
Č. výrobku : 652000
Č. výrobku : 652008

Tork držiak 
na stenu
Č. výrobku : 652100
Č. výrobku : 652108

Tork zásobník 
na skladané 
utierky
Č. výrobku : 654000
Č. výrobku : 654008

Tork Maxi zásobník 
na kotúče so 
stredovým odvíjaním
Č. výrobku : 653000
Č. výrobku : 653008

Utieranie
Tork papierové utierky Plus 
Viacúčelové papierové utierky s QuickDry™ spoľahlivo 
zastanú väčšinu úloh spojených s utieraním.

Č. výrobku : 
130040 

Č. výrobku : 
130041 

Tork Heavy-Duty papierové utierky
Veľmi spoľahlivé silné papierové utierky s QuickDry™ 
pre náročnejšie úlohy spojené s utieraním väčších 
i menších škvŕn.

Č. výrobku : 
130060

Č. výrobku : 
130070

Č. výrobku : 
130062

Č. výrobku : 
130072

Tork Heavy-Duty priemyselné papierové utierky
Naše najsilnejšie papierové utierky - s tromi vrstvami 
QuickDry™. Perfektné absorpčné schopnosti. Chránia 
ruky pred horúčavou a špinou. Možno ich aj vyžmýkať 
a pokračovať v práci.

Č. výrobku : 
130080  

Č. výrobku : 
130081  

Čistenie
Tork priemyselné čistiace utierky
Jemné a flexibilné pre ľahké a stredne ťažké úlohy. 
Excelujú v tesných priestoroch a záhyboch. Ideálne 
na mastnotu a olej. Vyrobené technológiou exelCLEAN™  
pre rýchlejší a profesionálnejší výsledok čistenia.

Č. výrobku : 
520304  

Č. výrobku : 
520337  

Č. výrobku : 
520378  

Č. výrobku : 
520371  

Tork Heavy-Duty priemyselné čistiace utierky
Naše najsilnejšie utierky z netkanej textílie. Chránia ruky 
pred horúčavou a kovovými úlomkami a odrezkami. 
Veľmi vysoká absorpcia. Vyrobené technológiou 
exelCLEAN™ pre rýchlejší a profesionálnejší výsledok 
čistenia.

Č. výrobku : 
570178

Č. výrobku : 
570137

Tork Low-Lint čistiace utierky 
Utierky z netkanej textílie s nízkou vláknitosťou, flexibilné, 
veľmi dobre spolupracujú s rozpúšťadlami, čistiacimi
a dezinfekčnými prostriedkami. Sú viacúčelové a kvalitne 
tak splnia väčšinu úloh spojených s čištením.

Č. výrobku : 
90493  

Tork priemyselné Low-Lint čistiace utierky
Extrémne nízka vláknitosť, flexibilný materiál
s antistatickými vlastnosťami. Velmi dobre sa hodia na prácu 
s rozpúšťadlami, čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami.

Č. výrobku : 
190578

Tork vlhčené utierky na povrchy
Vlhčené utierky pre pohodlné a efektívne vyčištenie 
povrchov v prípade, že nie je k dispozícii zdroj vody.

Č. výrobku : 
190594  

Tork vlhčené utierky na ruky 
Vlhčené utierky pre pohodlné a efektívne vyčištenie rúk 
v prípade, že nie je k dispozícii zdroj vody.

Č. výrobku : 
190592  

Leštenie
Tork Polishing utierky 
Mekké a pružné. Precízne utierky, ktoré zadržujú 
a uvolňujú čistiace prostriedky. Profesionálne výsledky 
bez zanechávania stôp.

Č. výrobku : 
197278  

Priemyselné utierky 
a zásobníky Tork

* QuickDry™ 
Produkty QuickDry sú silnejšie a viac absorpčné než štandardné papierové priemyselné utierky. Sú odolné, dobre sa osvedčili 
v prípadoch opakovaných použití, minimalizujú množstvo odpadu a zaručujú merateľný výkon, ktorý šetrí Váš čas.

Pre viac informácií o zásobníkoch a kompletnom 
sortimente priemyselných utierok Tork navštívte 
prosím www.tork.sk.

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

REVISED ARTWORK

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

REVISED ARTWORK

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

REVISED ARTWORK

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

REVISED ARTWORK

NOVINKA
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Dosiahnete profesionálne výsledky rýchlejšie v porovnaní s handrami a prenajímanými 
textilnými utierkami vďaka používaniu utierok z netkanej textílie navrhnutých v technológii 
exelCLEAN™. Testy dokazujú, že pri používaní patentovanej technológie exelCLEAN™ 
môžete:

- Ušetriť čas – rýchlejšie prejdete k výrobnej fáze od fázy utierania a čistenia 

- Spotrebovávať menej riedidiel – šetrite peniaze, obmedzte expozíciu riedidiel

- Vynaložiť menej práce – uľahčite si svoju prácu, zakončujte úlohy čistenia rýchlejšie

- Dôverovať kvalite priamo z obalu – pocíťte bezpečie, istotu, prejdete priamo na úlohu   

Tork utierky z netkanej textílie s technológiou 
exelCLEAN™ dosahujú lepšie výsledky
než handry

Prihláste sa na test, v rámci ktorého budú 
mať Vaši zamestnanci možnosť zhodnotiť 
naše produkty. Kontaktujte svojho 
distribútora alebo obchodného zástupcu 
značky Tork.

Kontakt



Ste pripravení zlepšiť výkonnosť a vyzvať 
konkurenciu na súboj? Prihláste sa na 
test, v rámci ktorého budú mať Vaši 
zamestnanci možnosť zhodnotiť sortiment 
Tork. Kontaktujte svojho distribútora alebo 
obchodného zástupcu značky Tork.

SCA HYGIENE PRODUCTS SLOVAKIA, s. r. o.
AfH Professional Hygiene Europe
049 12 Gemerská Hôrka
Tel.: (+421) 587 860 212
Fax: (+421) 587 860 333
IČ: 36590941 / DIČ: SK2021976946
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu  
Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 16322/V.

www.tork.sk, www.sca-tork.com

Distribútor:


