Tork Reflex™

Utrzymuj kuchnię pod kontrolą
wraz z systemem Tork Reflex™
Podstawą idealnie zorganizowanej pracy w kuchni
są dobre praktyki higieniczne

Poprawiaj
wydajność,
redukuj
odpady
i kontroluj
koszty

Usprawnij pracę w kuchni,
a uzyskasz wyższą wydajność
Środki do wycierania i czyszczenia, które są łatwo dostępne, znacznie podnoszą wydajność kuchni.
Umożliwiają też utrzymanie stałego rytmu, dzięki któremu personel nie traci czasu i współpracuje ze
sobą, tworząc coraz to wspanialsze dania. Z kolei brak odpowiednich rozwiązań higienicznych może
mieć negatywny wpływ zarówno na pracowników, jak i funkcjonowanie całej kuchni.

Dostęp do ręczników papierowych
Do wycierania i czyszczenia powierzchni roboczych
i rąk pracownicy kuchni używają głównie papierowych
ręczników. Ręczniki te często się kończą, a dozowniki
są trudno dostępne, co sprawia, że tracimy cenny czas.

Ryzyko zanieczyszczenia
krzyżowego
Złe praktyki higieniczne (w tym wielokrotne
używanie brudnych ściereczek) mogą spowodować
rozprzestrzenianie się bakterii w kuchni. Zapobiec temu
może łatwy dostęp do ręczników papierowych.

Gospodarka odpadami
i zarządzanie kosztami
Kuchnie restauracyjne mają ograniczone możliwości
finansowe, a ręczniki papierowe, tak niezbędne
w codziennym funkcjonowaniu, nie są uważane
za wartość dodaną. Wyjściem z takiej sytuacji jest
wprowadzenie procedur: kontroli zużycia produktów
higienicznych oraz lepszej gospodarki odpadami.

„Bez poprawnego rytmu pracy
w kuchni nawet najlepsze menu
będzie najzwyczajniej nieosiągalne”.
Simon Wood, zwycięzca MasterChef UK (2015)
oraz właściciel i szef kuchni w WOOD

2

Znaczenie odpowiedniego rytmu pracy
i higieny
Kuchnia restauracyjna to trudne środowisko pracy. Panuje tam wysoka temperatura, jest głośno,
co może wywołać fizyczne i psychiczne zmęczenie. Mając tyle na głowie, koniecznym staje
się utrzymanie odpowiedniego rytmu pracy, który pozwoli na sprawną i szybką obsługę, a także
wyższą wydajność.
Szefowie kuchni codziennie zmagają się z wieloma wyzwaniami.
Stałe monitorowanie pracy personelu oraz ciągłe dbanie o to, by każdy
element obsługi funkcjonował poprawnie – to tylko niektóre z nich.
Rytm przekłada się na rutynę i strukturę. Chcąc zapewnić wydajną pracę
kuchni, należy zainwestować w rozwiązania higieniczne najwyższej
jakości i odpowiednio je rozmieścić. Utrzymywanie wysokich standardów
higienicznych z czasem stanie się dla personelu nawykiem.
Tork – lider profesjonalnych marek higienicznych – jest ekspertem
w osiąganiu doskonałego rytmu pracy i pomaganiu naszym klientom
w spełnianiu wysokich wymogów w zakresie higieny.

„Rozwiązania Tork w kwestii
czyszczenia i wycierania
zdecydowanie podnoszą
standardy, zachęcają do
konsekwentnych praktyk
higienicznych i wpływają
pozytywnie na środowisko
pracy”.
Alan Kinsella,
doradca ds. optymalizacji kuchni
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Tork Reflex™
Zaprojektowany, by dopasować się do Twojego rytmu pracy i nadać odpowiedni ton higienie.

Tork Reflex™ dozownik do ręczników centralnie
dozowanych to idealne rozwiązanie, które zostało
tak zaprojektowane, by ułatwiać wycieranie rąk
i powierzchni roboczych w profesjonalnym środowisku
pracy, dopasowując się do panującego tam rytmu.
Łatwy w użyciu, higieniczny i trwały system zwiększa
elastyczność pracy i pomaga w dokładniejszym
i szybszym czyszczeniu.

Zużycie mniejsze nawet o

37%

*

Nowość!
Wskaźnik zużycia wkładu
gwarantuje, że nigdy nie
zaskoczy Cię brak papieru
Ściągana obudowa
zapewnia łatwe
czyszczenie dozownika

Wkłady starczą na dłużej,
a to oznacza mniej przerw
w pracy

Nowa obrotowa końcówka
pozwala wyciągać papier
pod dowolnym kątem

* W porównaniu z tradycyjnymi systemami centralnego dozowania.
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Dozowanie po jednym
listku
pozwala kontrolować
zużycie papieru
przez personel

Dotykanie tylko tego,
po co sięgasz,
zmniejsza ryzyko
zanieczyszczenia krzyżowego

Rozwiązania na miarę Twoich potrzeb
W ferworze pracy nic nie powinno rozpraszać Twojego zespołu. System Tork Reflex™ doskonale
radzi sobie z codziennymi zadaniami związanymi z wycieraniem rąk i powierzchni roboczych:
pomaga personelowi sprostać surowym normom higienicznym oraz umożliwia kontrolowanie
kosztów i obniżenie produkcji odpadów.

Czy Twoja kuchnia pracuje
w optymalnym rytmie?
Higiena jest kluczowym elementem obsługi.
Łatwy dostęp do rozwiązań z zakresu wycierania
i czyszczenia korzystnie wpływa na przygotowywanie
potraw i zwiększa wydajność. Nasze rozwiązania
pozwalają unikać niepotrzebnych przestojów
w pracy kuchni spowodowanych m.in. brakiem
ręczników papierowych.

Czy Twoi pracownicy cały czas
muszą się zmagać z presją
surowych norm i terminów?
68% chorób przenoszonych za pośrednictwem żywności
ma swoje źródło w restauracjach. Przekonaj się,
że jesteśmy w stanie pomóc Ci w wyborze najlepszych
rozwiązań służących do wycierania i czyszczenia,
które pomogą unikać niepotrzebnego ryzyka związanego
z nieodpowiednim poziomem higieny.

Jak wydajne jest zarządzanie
kosztami i odpadami w Twojej
kuchni?
Zdajemy sobie sprawę, że redukcja kosztów i odpadów
ma kluczowe znaczenie dla poprawnego funkcjonowania
restauracji. Dzięki naszym prostym w użyciu produktom
zaczniesz kontrolować zużycie materiałów, poprawisz
warunki pracy oraz zredukujesz niepotrzebne koszty.

* Dziennik Ochrony Żywności, wydanie 78, nr 1, 2015, strony 187–195.
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Kompletna oferta Tork Reflex™
dla zwiększenia wydajności
Możesz polegać na Tork Reflex™ wszędzie tam, gdzie jest coś do wytarcia. Rozwiązanie to
opracowano w celu ułatwienia kontroli kosztów związanych z wycieraniem rąk i czyszczeniem
powierzchni roboczych.

Dozowniki Tork Reflex™
– Łatwe w użyciu, czyszczeniu i montażu
– Zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia
krzyżowego, ponieważ użytkownicy
dotykają tylko listków, których używają
– Obrotowa końcówka umożliwia dostęp
do papieru pod dowolnym kątem
– Obsługa jedną ręką – dość odkładania
rzeczy, żeby sięgnąć po papier
– Dozowanie papieru po jednym listku
pozwala kontrolować zużycie
473167
Nr art.

Nazwa

473167
473177

473177

473180

473190

– Łatwe czyszczenie dzięki zdejmowanej
pokrywie

473186
System

Kolor

Materiał

Wys. x Szer. x Gł. (mm)

Szt./TRP

Tork Reflex dozownik mini do ręczników w roli centralnie dozowanych

M3

Turkusowy / Biały

Plastik

191 x 321 x 180

1

Tork Reflex™ dozownik mini do ręczników w roli centralnie dozowanych

M3

Biały / Biały

Plastik

191 x 321 x 180

1

473180

Tork Reflex™ dozownik do ręczników centralnie dozowanych

M4

Turkusowy / Biały

Plastik

255 x 331 x 239

1

473190

Tork Reflex™ dozownik do ręczników centralnie dozowanych

M4

Biały / Biały

Plastik

255 x 331 x 239

1

473186

Tork Reflex™ przenośny dozownik do ręczników w roli centralnie dozowanych

M4

Turkusowy / Biały

Plastik

278 x 222 x 236

1

™

Tork Reflex™ czyściwo papierowe
– Idealne do wycierania rozlanych płynów
– Format standardowy oraz mini
– Idealne do zadań związanych
z wycieraniem
– Idealne do czyszczenia szkła
bez pozostawiania śladów
473246
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473242

473480

473474

473391

473472

System

Materiał/ Kolor

Il.
warstw

Szerokość
(cm)

Dł.
rolki
(m)

Dł.
odcinka
(cm)

Odcinków/
rola

Roli/
TRP

Rolka mini centralnie dozowana

M3

Celuloza + makulatura / Biały

1

19,8

120

35

343

12

473242

Rolka centralnie dozowana

M4

Celuloza + makulatura / Biały

1

19,8

300

35

857

6

473480

Rolka centralnie dozowana

M4

Makulatura / Niebieski

1

19,4

270

33,5

805

6

473474

Rolka mini centralnie dozowana

M3

Celuloza + makulatura / Biały

2

19,4

67

33,5

200

9

473391

Rolka centralnie dozowana

M4

Celuloza + makulatura / Niebieski

2

19,4

151

33,5

450

6

473472

Rolka centralnie dozowana

M4

Celuloza + makulatura / Biały

2

19,4

151

33,5

450
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Nr art.

Nazwa

473246

Wskaźnik zużycia wkładu Tork®
Zazwyczaj papier kończy się w najmniej pożądanym momencie.
Właśnie dlatego wprowadzamy wskaźnik zużycia wkładu Tork.
Wydrukowane na ostatnich 4 metrach czyściwa niebieskie linie
informują Cię, że Twój dozownik wkrótce będzie pusty – dając
Ci możliwość szybkiej reakcji.

Kluczowe zalety:
Nigdy więcej nagle kończącego się papieru
Pozwala Ci kontynuować pracę bez zbędnych przerw.
Brak irytacji
Nigdy więcej sytuacji, kiedy kończy się papier
– właśnie wtedy, kiedy go najbardziej potrzebujesz.
Zaplanuj zmiany
Szybki rzut oka na dozownik i wiesz, czy należy
zmienić wkład na nowy.

Zalecane rozwiązania kuchenne
Nasza gama produktów wspiera dobre praktyki higieny w kuchni i pomaga utrzymywać czystość.
Dozowniki i wkłady

Tork dozownik do czyściw
w odcinkach W4
Nr art. 654000

Zabezpiecza czyściwo i zmniejsza zużycie poprzez
dozowanie po jednym listku.

Tork czyściwo włókninowe
superwytrzymałe W4
Nr art. 90478

Wysoce chłonna, bardzo wytrzymała i higieniczna
alternatywa dla ścierki do naczyń. Idealnie nadaje się
do użytku zarówno na sucho, jak i na mokro.

Tork włókninowe czyściwo
kuchenne W4
Nr art. 473178

Mocne i miękkie czyściwo bawełniane. Higieniczna
alternatywa dla tradycyjnych ręczników kuchennych.

Tork dozownik kompaktowy W8
Nr art. 655100

Zapewnia wygodę użytkowania, oszczędność miejsca,
ochronę higieniczną oraz dozowanie po jednym listku,
co zmniejsza liczbę odpadów.

Tork kolorowe ściereczki
wielorazowe do czyszczenia W8
(niebieskie, zielone, żółte, czerwone)
Nr art. 194450, 194550, 194650,
194750

Wytrzymałe i chłonne czyściwo włókninowe. Możliwość
wielokrotnego użycia bez ryzyka rozdarcia. Dostępne w czterech
kolorach, co zapobiega krzyżowemu przenoszeniu zarazków.

Tork dozownik do mydła w płynie
i sprayu S1
Nr art. 560000

W miejscach, w których kluczowa jest dodatkowa higiena,
można zastosować prosty w użyciu i certyfikowany
dozownik z łokciownikiem.

Tork ekstra delikatne mydło w płynie S1
Nr art. 420701

Bezzapachowe i bezbarwne, co pozwala zmniejszyć ryzyko
podrażnienia skóry przy częstym użyciu.
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Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami,
aby uzyskać bezpłatną konsultację.
www.tork.pl
+48 22 543 75 00

