
Bedre hygiene og mindre forbruk 
av papir med Tork Reflex® 
enkeltark-dispenser 

Tork Reflex® Systemer

Opptil

37%
mindre forbruk*

*  Essity Research i Europa. 4-uker m² forbrukstest. Tork 
Reflex vs tradisjonelle senterruller. 

Enkeltark-dispenser 
Bedre arbeidsflyt og redusert    
forbruk med opp til 37 %

Forbedret hygiene                  
Minimerer risikoen for 
krysskontaminering

Robust design 
Passende for ethvert arbeidsmiljø

SmartCore® funksjon 
Fjerning av kjerne – for rask og  
enkel påfylling



run out indicator

Nytt 
design!

Sluttindikator           
Den blå indikatoren    
viser når du holder på     
å gå tom for papir.

Godkjent for 
matkontakt   
Alle våre tørkepapir er 
godkjent for kortvarig  
matkontakt. 

Tork Easy Handling 
Løsninger for enklere 
bæring, åpning og 
avhending av   
emballasje.

Ny 360° roterende tut 
med økt fleksibilitet for å ta papir fra 
hvilken som helst vinkel

Sluttindikator                   
sikrer at du aldri   
står uten papir

Refill som varer lenge 
i 1- og 2-lags multifunksjonelt 
miljøvennlig tørkepapir

Enkelt-ark utmating 
Kontrollerer papirforbruket 

Avtagbar hette           
gjør dispenseren      
enklere å rengjøre

Berør kun det du bruker 
og reduser risikoen for 
krysskontaminering 

Tork Reflex® systemer

I et hektisk kjøkken er god flyt essensielt. Spesielt når det er varmt 
og fullt av folk, og alle står på tå mens ordrene renner inn. I Tork® er 
vi eksperter på å tilby kvalitetsprodukter for kjøkken og toalettrom som 
hjelper deg til å spare tid, penger og avfall - mens du holder hygienen på et 
maksimum nivå. 
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Tork Dispenser 

Tork Såpe-  
dispenser, S1

Tork Ekstra Mild 
Flytende Såpe, S1

Tork Alkohol Gel 
Hånddesinfeksjon 

(85%), S1 

Tork Dispenser  
- W8

Tork Allbruksklut* 
- W4 

Tork Håndtørk 
Dispenser, H2

Tork Xpress Multifold 
Håndtørkl, H2

Tork Allbruksklut 
- W8

90478 90145

120288552000 560000 520701 420103

Maksimer hygiene og minimer kostnader
Kjøkkenhygiene: Pass på å alltid ha hygieniske systemer og høykvalitets 
tørkepapir tilgjengelig:

Håndvaskstasjoner og toalettrom: Velorganiserte og optimalisert for å   
oppfordre til bedre håndhygiene:

*Høyt absorber-
ende, veldig 
slitesterkt og hy-
gienisk substitutt 
til  oppvaskkluten. 
Perfekt for repetert 
bruk både tørr og 
våt. 

Reduser forbruk og 
avfall med Tork 
Reflex®  
tørkepapir.
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Tork Reflex Enkeltark Mini 
dispenser - M3

Tork Reflex Enkeltark
dispenser - M4

Det er mange papirkvaliteteter
 å velge mellom.
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