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Vil du have klaret de daglige 
aftørringsopgaver bedre 
og billigere?

Hold arbejds-
pladsen  
i flow med 
Tork Reflex®

Fordele: 

Kontrol over omkostningerne  - 
Reducerer papirforbruget med op  
til 37%* 

Forbedret hygiejne - 
Rør kun ved det papir du tager.

Enhåndsbetjent dispenser 
supporterer dit arbejdsflow.

Robust udstyr der passer til alle 
typer omgivelser.

Ubesværet genopfyldning med
SmartCore®.

Tork Reflex® systemer

Tork Reflex®

* Essity undersøgelse gennemført over en periode på fire uger. Tork Reflex® Aftørringspapir Plus blev sammenlignet med frit tilgængeligt Tork Aftørringspapir Plus. Besparelsen er udregnet i antal kvadratmetre brugt.page 6m4 non-circular nozzle highlight



run out indicator

Tork,
et Essity brand

TORK
EASY
HANDLING®

-  Alle ruller er godkendte til kontakt 
med fødevarer

- Alle ruller er FSC certificerede
- De fleste ruller har EU Miljømærket
- Papiret fås i hvidt, blåt eller gult
-  Rullerne er med Tork Easy Handling® 

der sikrer nem håndtering af 
pakkerne

- Alle er velegnede til håndaftørring

Tork Reflex Aftørringspapir Plus
- 2-lags allround papir
-  Ideelt til opsugning af  

væsker og til at få  
tørret op efter de  
små uheld i køkkenet

 

Tork Reflex Aftørringspapir
- 1-lags allround papir
-  Ideelt til almindelige lette 

aftørringsopgaver
-  Perfekt til rengøring af glas og 

efterlader ikke spor
-  Fås også med QuickDry™

 

Tork Reflex Aftørringspapir  
Basic 1-lag
- 1-lags allround papir
- Fås i gul

Vi hjælper dig gerne. Kontakt os og få en 
snak om din forretning.

www.tork.dk
+45 48 16 82 44
tork.dk.kundeservice@essity.com

Undgå spildtid, ved at have et optimalt flow.  
Tork Reflex systemet er designet til at understøtte 
flowet og sikre bedre hygiejne.

Tork Reflex 
Centerfeed  
Dispenser
- Robust design som 

er nemt at rengøre
- Fås i turkis og hvid

Tork Reflex  
Mini Centerfeed  
Dispenser
- Robust design som er nemt 

at rengøre
- Fås i turkis og hvid
- Ideel hvor pladsen er trang 

eller hvor behovet er mindre

Tork Reflex 
Transportabel  
Dispenser
- Til at tage med rundt
- Nem at stille fra sig eller 

hænge over en stoleryg
- Praktisk både i bag- 

lokaler og gæste- 
områder
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Dispensere Refills

Tork Reflex® systemer
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Tork Reflex® Centerfeed Dispenser er den 
ideelle aftørringsløsning til både hænder og 
overflader i professionelle arbejdsområder. Det 
er et fleksibelt system, som er udviklet til at 
supportere et godt arbejdsflow. Dispenseren 
er nem at betjene, hygiejnisk og robust 
og hjælper med at få klaret rengøringen 
hurtigere og bedre.

Reducerer forbruget med op til

37%*
Nyhed!

Ny roterende 
dispensertud   
giver mere fleksibilitet så 
man kan tage papir fra alle 
vinkler

Run-out indikator   
sikrer at du ikke pludselig står 
og mangler papir

Refills holder længere  
så du får færre afbrydelser  
i køkkenets arbejdsflow 

Et-ark-ad-gangen 
kontrollerer papirforbruget

Aftagelig front    
så dispenseren er  

nemmere at rengøre

Rør kun det papir  
du skal bruge  

og nedsæt risikoen for 
krydskontaminering

* Essity undersøgelse gennemført over en periode på fire uger. Tork Reflex® Aftørringspapir Plus blev sammenlignet 
med frit tilgængeligt Tork Aftørringspapir Plus. Besparelsen er udregnet i antal kvadratmetre brugt.


