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Rolă autoMatic, Prosoape ZZ & C, 
Prosoape Interfold, Rolă derulare centrală, 
Șervețele de masă, Servețele faciale, 
Rolă mare Jumbo, Hârtie pliată, Pungi
igienice, Rolă obișnuită, Rolă compactă, 
Rolă Smart One, Hârtie colac WC, etc

Dispenser prosoape pliate hârtie, Dispenser 
role industriale, Dispenser hârtie igienică, 
Dispenser rolă prosop hârtie, Dispenser 
șervețele de masă, Dispenser colaci WC,
Dozator săpun lichid, Dozator săpun spumă, 
Dispenser șervețele faciale, etc

Săpun lichid, Dezinfectanți, Săpun solid,
Săpun antibacterian, Săpun spumă, 
Odorizanți spray, Odorizanți siliconici, 
Odorizanți BIO, Igienă personală, etc

Prosoape, șervețele hârtie,
hârtie igienică, dispesere,
dozatoare, săpun, odorizanți

CONSUMABILE

O gamă special selectată de produse pentru igienă în instituţiile 
de învățămînt pentru camerele  de baie, precum şi materiale 
educaţionale şi informaţionale despre igiena corectă a mâinilor. 



Cărucioare, Găleți, Mopuri, Mături, Fărașe, 
Raclete, Perii profesionale, Suport felxibil, 
Semne atenționare, Mînere telescopice,
Mînere din: aluminiu, metal, plastic, lemn;
Rașchete, Perii pentru podea, etc

Lavete microfibră, Bureți, Pămătuf, 
Manuși: nitril, vinil, latex; Mănuși menajere, 
Paduri abrazive, Lavete absorbante, 
Spălător metalic, Lateve industriale, Lavete 
material nețesut, Lavete bucutărie, etc

Aspiratoare, Mașini de măturat, Saci 
pentru aspiratoare, Mașini de curățat, 
Mașini stradale, etc

CODUL CULORILOR ÎN CURĂTENIE
aplică corect ustensilele și consumabilele în curătenie
pentru evitarea contaminării încrucișate

IGIENĂ&CURĂȚENIE

Echipamente curățenie, 
consumabile igienă, ustensile, 
utilaje și aparate curățenie

Social newsroom: conectați-vă cu toreco 
pe Facebook, Linkedin și/sau pe Youtube.

Vă invităm să ne urmăriți (follow)



Eurocontainere zincate - 1100L
Eurocontainere plastic virgin (HDPE) 
- 660L, 1100L
Tomberoane plastic virgin (HDPE) - 50L, 60L, 
80L, 120L, 240L, 360L 
Coș de gunoi cu sistem de fixare la sol 
- 63L, 130L
Coș de gunoi inox satinat și lucios - 50L
Coș de gunoi: 9L, 12L, 16L, 22L, 24L, 45L, 50L

Prese de balotat - V-Press 60, V-Press 818, 
V-Press 820, V-Press 605/610, V-Press 504ECO, 
V-Press 825, V-Press 860ECO, V-Press 860L,
V-Press 860P, etc

PRESS

Autospecială Gunoieră, Mașină de ridicat 
gunoiul menajer, Compatoare clasică, 
Autogunoieră pentru colectarea selectivă a 
gunoiului (sticlă, hârtie și carton, plastic, metal)

Utilaj pentru colectarea selectivă a deșeurilor 
reciclabile și periculoase (deșeuri medicale)

Materiale informative și educative comporta - 
mentului ecologic și promovarea responsabilității 
ecologice, protejarea mediului ambiant: 
colectarea selectivă a deșeurilor recilabile.

TOMBEROANE&
COȘURI DE GUNOI

Eurocontainere, coșuri de gunoi,
mașini de gunoi, sisteme subterane,
utilaje pentru colectarea selectivă a 
deșeurilor



Detergenți cu aplicare multisectorială, 
gamă sortimentală pentru curățarea: 
pardoselilor, bucătării, camerele de baie, 
săpun lichid, dezinfectanți, săpun 
antibacterian, odorizanti, etc
HORECA, industria alimentară, instituții 
medicale, saloane de frumusețe, 
industria textilă, instituții de învățămînt, etc

Sisteme de dozarea automată a 
detergenților pentru: mașinile de spălat rufe, 
mașinile de spalat vase, Accesorii și 
sisteme de dozare manuală, etc

DETERGETI & SOLUTII
,

,

DETERGENȚI&SOLUȚII

Sortiment profesional și uz casnic,
Sisteme de dozare
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LIVRARE GRATUITĂ
DE PE STOC ÎN 24 / 48 ORE

INSTALARE ȘI MENTENANȚĂ 
GRATUITĂ 

metoda comparativă: 
produs de la Toreco v.s. produs 
similar pe care îl folosiți

TESTARE GRATUITĂ

Programul include o gamă special 
selectată de produse pentru igienă 
în instituţiile de învățămînt pentru 
camerele de baie, precum şi mate-
riale educaţionale şi informaţionale 
despre igiena corectă a mâinilor. 

ÎNCHIRIERI: 
UTILAJE DE CURĂȚENIE,
TOMBEROANE, etc

SERVICII INTEGRATE:

Pentru a concretiza serviciile integrate speciale 
Vă rugăm să ne contactați (022) 829 629


