
Jsme světovým lídrem v oblasti 
profesionální hygieny a naším 
posláním je zajistit udržitelnější 
život mimo domov.

Trvale udržitelný život  
mimo domov



„Trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, 
který splňuje potřeby současnosti, aniž by 
ohrozil schopnost budoucích generací 
uspokojovat své vlastní potřeby.“ 

Zpráva OSN z roku 1987 „Naše společná budoucnost“ 
(známá také jako Zpráva Brundtlandové)
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Úvod
Udržitelnost je široký pojem. Sahá od zajištění 
toho, aby byla vaše společnost dobrým 
zaměstnavatelem, přes práci s komunitami,  
ve kterých působíte, až po pečlivé využívání 
vzácných zdrojů, jako je energie a voda, 
a odpovědné získávání surovin.

Tento pojem je také stále častěji úzce spojován 
s inovacemi a umožněním udržitelného chování 
spotřebitelů.

Udržitelnost je dobrá pro podnik

Investoři hodnotí firmy 
s nejlepšími výsledky  
v oblasti udržitelnosti až o 

19 % 

lépe v porovnání se 
společnostmi, které dosahují 
průměrných výsledků.4 

66 % 

koncových uživatelů tvrdí,  
že by zaplatili více za  
udržitelné alternativy zboží 
a služeb.1

55% 

nárůst morálky zaměstnanců 
u společností se silnými programy 
udržitelnosti – promítnutí v lepší 
produktivitě a menší míře absence3

2 ze 3 

společností na světě tvrdí,  
že strategie udržitelnosti  
jsou nezbytné k zajištění 
konkurenceschopnosti.2 
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Umožnění trvale 
udržitelného života  
mimo domov
V dnešní době lidé tráví stále více času  
mimo domov – v práci, v hotelích, ve školách, 
restauracích nebo na letištích. V důsledku toho 
roste poptávka po řešeních, díky nimž je život 
mimo domov udržitelnější. Pro Tork jako 
světového lídra v oblasti profesionální  
hygieny je to poslání.

Tork má vysoké ambice v oblasti trvalé udržitelnosti. 
Udržitelnost jsme integrovali do centra naší obchodní 
strategie. Náš závazek trvale udržitelného rozvoje je  
založen na třech oblastech vlivu, na které budou mít naše 
výrobky a služby podle našeho názoru největší dopad. 

o 24 %  

méně kol úklidu při současné 
vyšší kvalitě5

20%  

úspora času věnovaného 

úklidu6

Tork EasyCube®



Well-being
Hygiena, zdraví a celková pohoda spolu úzce 
souvisejí. V rozvojových zemích jsou zásadními 
faktory pro prevenci šíření onemocnění přístup 

k čisté vodě a lepší hygienické praktiky. Ovšem i v těch 
částech světa, kde v sobě tato oblast nese méně rizika,  
je hygiena pro zdraví a kvalitní život nezbytná. 

Například v hotelích, restauracích a kavárnách hraje hygiena 
klíčovou roli pro image podniku. Nejen v tom smyslu, že 
pomáhá předcházet šíření nemocí z kuchyně na zákazníky, 
ale také proto, že všechny části podniku je třeba udržovat 
svěží, aby na hosty dělaly trvale dobrý dojem. Správa 
zařízení může být také stresující a fyzicky náročná a vývoj 
řešení, která ji mohou usnadnit a zefektivnit, je na prvním 
místě naší agendy.

S tímto vědomím jsme vyvinuli řadu řešení pro zkvalitnění života, 
například ergonomický systém balení Tork EasyHandling®.  
Prostřednictvím našeho programu Tork Clean CareSM také 
sdílíme své znalosti a vzděláváme lidi v oblasti hygieny.

Lepší hygiena

70 % 
Až 70 % infekcí spojených se 
zdravotní péčí lze předcházet 
zlepšením hygienických 
postupů ve zdravotnictví.8

54 % 
Lepší hygienické standardy 
v předškolních a školních 
zařízeních mohou snížit míru 
absence až o 54 %, protože 
děti jsou méně často 
nemocné.7
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More from Less
Být schopni získat více z menšího množství zdrojů  
znamená přehodnotit, jak navrhujeme a vyrábíme 
věci v hodnotovém řetězci. Vytváříme produkty 

a služby, které zefektivňují využívání zdrojů, aniž bychom přijímali  
kompromisy, pokud jde o kvalitu a důmyslnost produktů Tork. 

Tento způsob práce nám umožnil vyvinout řešení, jako je  
kompresované balení. Přeprava a doplňování jsou díky 
systémům papírových ručníků Tork PeakServe® Continuous™ 
a utěrek Tork excelCLEAN®, které snižují potřebu rozpouště
del při průmyslovém čištění o 40 %, efektivnější.

Vidíme, že toto úsilí je stále více v souladu s regulačními 
změnami zaměřenými na efektivní využívání zdrojů a také na  
chování spotřebitelů s cílem snížit používání a spotřebu výrobků.

Tork Xpressnap zásobník na 
ubrousky snižuje spotřebu 
nejméně  

o 25 %9

Tork Xpressnap®

HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU
Hodnocení životního cyklu (Life Cycle Assessment, LCA) představuje způsob, jak 
systematicky hodnotit dopady na životní prostředí spojené se všemi fázemi života  
výrobku. Od počátku devadesátých let využíváme tuto metodu ke kritickému  
posuzování našich výrobků Tork a zlepšování jejich výsledků, pokud jde o šetrný  
přístup k životnímu prostředí. LCA nám pomáhá získat širší pohled na otázky životního 
prostředí, neboť umožňuje inventarizaci příslušných energetických a materiálových  
vstupů a výstupů do životního prostředí. Naši vývojáři produktů pak mohou přijímat  
informovanější rozhodnutí související s dopady výrobku nebo služby na životní prostředí.
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Circularity
Dalším velkým krokem k zajištění trvale udržitelné 
budoucnosti bude přehodnocení podnikání 
a spotřeby. Společnosti se pomalu přeměňují  

z line árních na oběhové a objevují se tak nové obchodní 
modely, které řeší zodpovědné využívání zdrojů prostřednic
tvím „návrhu, snižování spotřeby, opětovného využívání a 
recyklace“.

Pokud jde o profesionální hygienická řešení, recyklace je vzhle
dem k bezpečnostním obavám obtížnější, protože papír ideálně  
nesmí být kontaminován jiným odpadem určeným k recyklaci. 
Řada podniků však navazuje partnerství se společnostmi, které  
se zabývají nakládáním s odpady a společně zkoumají možnosti  
recyklace všeho, co se vyrábí. V Tork jsme vzali tento vývoj do  
svých rukou a vytvořili jsme pro zákazníky oběhová řešení 
s kompostovatelnými produkty: službu recyklace papírových 
ručníků Tork PaperCircle® (v EU) a recyklaci v rámci uzavřené 
smyčky Closed Loop Recycling (v USA).

Snižuje uhlíkovou stopu 
nejméně 

o 40 %10

Tork PaperCircle®

K dispozici ve vybraných zemích EU

LEED 
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) je nejrozšířenější systém 
hodnocení zelených budov na světě. LEED je k dispozici prakticky pro všechny typy 
stavebních, komunitních a domácích projektů a poskytuje rámec pro výstavbu zdravých, 
vysoce efektivních a úsporných zelených budov. Certifikace LEED je celosvětově 
uznávaným symbolem úspěchu v oblasti udržitelnosti. Osvědčení LEED je známkou 
odbornosti v oblasti trvale udržitelného navrhování, výstavby, provozu a údržby.  
Bylo vyvinuto Radou pro šetrné budovy USA (U.S. Green Building Council).  
K zásluhám LEED přispívá mnoho produktů Tork.

AMBICIÓZNÍ CÍLE V OBLASTI RECYKLACE

EU si stanovila společný cíl recyklace 65 % 
komunálního odpadu do roku 2030.11

Výrobci papíru v USA mají za cíl do roku 2020 
zpětně získávat 70 % papíru vyrobeného ve 
Spojených státech.12
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100 % dřeva, které nakupujeme a používáme, 
musí pocházet od dodavatelů, kteří jsou 
certifikováni podle standardů FSC®.

Certifikát FSC® 

FSC je zkratkou Forest 
Stewardship Council®. FSC je 
globální nezisková organizace, 
která stanovuje standardy pro 

udržitelně spravované lesy, a to jak z hlediska 
životního prostředí, tak z hlediska sociálního. 
Certifikace FSC se nejvíce uznává u výrobků 
ze dřeva. Certifikát je zárukou, že všechny 
společnosti v celém dodavatelském řetězci 
splňují standardy osvědčených postupů pro 
sledovatelnost dřevních vláken. FSC se tak 
snaží zajistit udržitelné, environmentálně 
a sociálně odpovědné postupy lesního  
hospo dář ství na celém světě a bojovat  
proti nezákonným praktikám. 

Další informace naleznete na adrese:  
www.fsc.org/

Ekologická značka EU 
Ecolabel
Jedná se o systém Evropské 
unie pro označování vynikajících 
výsledků v oblasti ochrany život

ní ho prostředí. Značka se uděluje produktům  
a službám splňujícím přísné environmentální 
standardy v průběhu celého životního cyklu. 
Papírové produkty se značkou EU Ecolabel, 
které splňují tuto normu, jsou vyrobeny 
z recyklované vlákniny nebo z nerecyklované 
vlákniny pocházející ze 100% udržitelně 
spravovaných lesů.  

Další informace naleznete na adrese:  
ec.europa.eu/environment/ecolabel

Ekologické značky a certifikáty
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SV
AN

ENMÄRKET

Blauer Engel 
Blauer Engel je první ekologická 
značka na světě, používaná 
v Německu. Stanovuje vysoké 
standardy pro ekologický  

design výrobků a v posledních 40 letech  
se osvědčila jako spolehlivý průvodce pro 
udržitelnější spotřebu. Produkty a služby  
jsou vždy hodnoceny po celou dobu  
jejich životnosti. 

Další informace naleznete na adrese:  
www.blauerengel.de/en 

Ekologická značka  
Nordic Swan
Ekologická značka Nordic Swan 
se používá od roku 1989, kdy 
Severská rada ministrů zavedla 

„Labuť“, aby pomáhala spotřebitelům vybírat 
si produkty šetrné k životnímu prostředí. 
Kritéria byla vyvinuta z hlediska životního 
cyklu: výrobek musí splňovat požadavky  
po celou dobu své životnosti, od doby,  
kdy je vyroben, až po dobu své recyklace. 

Další informace naleznete na adrese:  
www.svanen.se/en
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AMSTERDAM
INNOVATION
AWARD 2018
VISITORS CHOICE

WINNER

AMSTERDAM
INNOVATION
AWARD 2018
CATEGORY

WINNER

Tork – značka 
společnosti Essity
Tork je součástí globální společnosti Essity, 
která působí v oblasti hygieny a zdraví a je 
považována za jednu z nejudržitelnějších 
společností na světě. Udržitelnost je nedílnou 
součástí obchodní činnosti společnosti 
Essity, jejímž cílem je přispívat ke kvalitnímu 
životu, odpovědné spotřebě a společnosti 
využívající oběhové hospodářství.

O závazcích společnosti Essity v oblasti 
udržitelnosti si můžete přečíst více informací 
na adrese www.essity.com/sustainability.

Vítěz:

Ocenění a členství:
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Partnerství společnosti Essity pro udržitelnost a oběhové 
hospodářství

Zdroje
1) Nielsen Insights, Consumergoods’ brands that demonstrate commitment to sustainability outperform those who don’t, 2015 2) Forbes, Report: More 
Corporations Turn To Sustainability For Competitive Edge and Profits, 2012 3) Harvard Business Review, A Comprehensive Business Case for Sustainability, 2016  
4) BCG, Moving Beyond Corporate Social Responsibility, 2018 5) Vážený průměr výsledků dosažený dvěma zákazníky využívajícími Tork EasyCube, měřeno 
během 158 dní, před a po zavedení Tork EasyCube™ 6) Na základě zdokumentovaných výsledků dosažených třemi zákazníky Tork EasyCube, měřeno před a po  
zavedení Tork EasyCube™ 7) Zpráva společnosti Essity o hygieně a zdraví, 2018 8) P. Stone, Economic burden of healthcareassociated infections: an American 
perspective, 2009 9) V porovnání s tradičními zásobníky na ubrousky 10) V porovnání se stávajícími možnostmi nakládání s odpady. Na základě Hodnocení 
životního cyklu pro Evropu, kde byly zohledněny vynechané procesy. V roce 2017 je realizovala společnost Essity a ověřil švédský institut pro výzkum životního 
prostředí Swedish Environmental Research Institute Ltd. 11) Evropská unie, směrnice o odpadech, 2018 12) AF&PA, Better Practices, Better Planet 2020, 2017

Nadace Ellen MacArthur Foundation 
a CE100
Nadace Ellen MacArthur Foundation byla 
založena v roce 2010 s cílem urychlit přechod 
na oběhové hospodářství. Společnost Essity 
je členem sítě Circular Economy 100 (CE100) 
nadace Ellen MacArthur Foundation, která 
poskytuje předkonkurenční prostor, kde je 
možné se učit, sdílet znalosti a budovat  
nová partnerství pro spolupráci. Síť CE100 
usnadňuje jedinečné příležitosti tvorby trhu 
tím, že shromažďuje společnosti působící  
ve velkoprůmyslu, vznikající inovátory, města 
a vlády, univerzity a myšlenkové lídry.

Cíle udržitelného rozvoje OSN
V roce 2015 přijali světoví lídři na summitu OSN Agendu pro udržitelný rozvoj do roku 2030 
a 17 cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDG). Jako signatář iniciativy 
Global Compact a prostřednictvím našich obchodních operací a odborných znalostí jsme 
odhodláni podporovat plnění cílů udržitelného rozvoje OSN. Essity upřednostňuje cíle 3, 5, 6, 
12, 13 a 15, protože se domníváme, že zde můžeme skutečně uplatnit náš vliv. Více informací 
o SDG si můžete přečíst na adrese https://www.essity.com/sustainability/whywedoit/sdg/.

CÍLE TRVALE UDRŽITELNÉHO 
ROZVOJE

ŽIVOT NA SOUŠIPITNÁ VODA  
A KANALIZACE

ZDRAVÍ A KVALITNÍ 
ŽIVOT



www.tork.cz

Přední světová 
společnost


