Tork Reflex™ rendszerek

Pénzt takarítana meg
a mindennapos törlési feladatain?

Tork ReflexTM
A zökkenőmentes
konyhai munkafolyamatokért

Főbb előnyei:
Kontrollált költségek Akár 37%-al csökkenthető
a papírfogyasztás.*
Fokozott higiénia Csak a felhasználandó lapot érintjük.
A lapok egy kézzel is könnyen
téphetőek.
Egy időtálló beruházás, mely
bármilyen környezetben megállja
a helyét.
Egyszerű utántöltés a
SmartCore®-nak köszönhetően.
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*Az Essity Hygiene and Health négy hetes kutatása alapján, melynek során a Tork Reflex™ törlőpapír pluszt a folyamatos adagolású Tork törlőpapír
hasonlítottuk
össze. A csökkenés

Tork Reflex™ rendszerek

Semmi sem hátráltathatja csapatát a konyhai
munkafolyamatok során, ezért fontos,
hogy nap mint nap gyorsan, költséghatékonyan,
pazarlás nélkül tudja kezelni a kiömlött
folyadékokat vagy az esetleges felfordulást.

Adagolók

Töltőanyagok
- Az összes tekercs rendelkezik 		
élelmiszer-biztonsági tanúsítvánnyal
- Az összes tekercs rendelkezik
FSC tanúsítvánnyal
- Szinte az összes tekercs rendelkezik
EU ökocímkével
- Elérhetőek fehér és kék színben
- Tork EasyHandling® csomagolással

Bármilyen törlési feladat esetén számíthat
a Tork Reflex™ termékekre - melyeket az általános
kéz- és felületi törlési feladatokkal kapcsolatos költségek
kontrollálására fejlesztettek ki.
A higiénikus, laponkénti adagolók különböző formákban,
különböző minőségű papírokkal elérhetőek, hogy csapata
folyamatosan higiénikus munkakörnyezetben dolgozhasson.

473246

Tork Reflex™ laponkénti adagoló
belsőmag adagolású törlőkhöz
- Általános használatra
- Elérhető türkiz és fehér színben
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Tork Reflex™ törlőpapír
- 1 rétegű többcélú törlőpapír
- Ideális általános, könnyű törlési
feladatokhoz
- Kiválóan használható üveg felületen,
anélkül, hogy nyomot hagyna
- Kifogyás jelzővel ellátva
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Tork Reflex™ laponkénti
mini adagoló belsőmag
adagolású törlőkhöz
- Általános használatra
- Elérhető türkiz és fehér színben
- Ideális zárt térben és alacsony
forgalmú környezetben
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Tork Reflex™ hordozható
laponkénti adagoló
- Hordozható, oda vihetjük,
ahol szükség van rá
- Könnyedén tárolható
vagy felakasztható
- Használható a vendégtérben
és a kiszolgálóhelyiségben egyaránt

www.tork.hu
torkcontact@essity.com

Tork Hungary
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Tork Reflex™ törlőpapír plusz
- 2 rétegű többcélú törlőpapír
- Ideális folyadékok feltörlésére
és kéztörlésre
- Kifogyás jelzővel ellátva
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