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Tarvitsetko säästöjä 
päivittäisessä pyyhintätyössä?

 

Keittiön 
sujuvaan 
toimintaan 
Tork Reflex®

Edut: 

Kulutuksen hallintaa - 
Vähentää paperin kulutusta 37% 

Parannettua hygieniaa - 
Kosketat vain ottamaasi paperiin

Yhdellä kädellä annostelu 
edesauttaa sujuvaan työskentelyä

Kannattava investointi - sopii moniin 
käyttökohteisiin

Vaivaton rullan vaihto SmartCore® 
ansiosta

Tork Reflex® järjestelmä

Tork Reflex®

*Essity Hygiene and Health -tutkimus, joka tehtiin neljän viikon ajanjakson aikana. Vertailussa Tork Reflex® Wiping Paper Plus sekä vapaasti vedettävä 
Tork Vetopyyhe Plus. Vähennys laskettu käytettyinä neliömetreinä.
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Essity. Because our products make life easier 
for you and for millions of people around 
the world. Because our resources and the 
way we work are natural parts of the global 
lifecycle. And because we care.

Tuotenro 473167

EAN 7322540953916

EAN 7322540954166 EAN 7322540954128

EAN 7322540954128 EAN 7322541020730

run out indicator
- Käsien ja pintojen pyyhintään
- Hyväksytty kosketuksiin  
elintarvikkeiden kanssa
- FSC sertifikaatti 
- EU-ympäristömerkki
- Tork Easy Handling™ kantokahva

To learn more, ask your Essity 
representative or visit www.essity.com 

Mikään ei saa hidastaa tiimisi työskentelyä silloin, kun työ on 
täydessä vauhdissa. Haluat, että jokapäiväiset roiskeet ja sotkut 
siivotaan pois nopeasti ja kustannustehokkaasti, ilman tuhlausta ja 
turhaa hermoilua.

Voit luottaa Tork Reflex -annostelijaan kaikissa pyyhintätarpeissa – se on 
kehitetty asiakkaidemme yleisimpien käsien ja pintojen pyyhintätehtävien 
kustannusten hallintaan. Hygieeninen arkki kerrallaan annosteleva 
vetopyyheannostelija on saatavana kahdessa koossa sekä valkoisena 
että turkoosina. Annostelijaan valittavana eri laatuisia paperirullia 
riippuen käyttökohteesta ja pyyhintätarpeesta.

Tork Reflex®

vetopyyheannostelija M4
- Yleisiin käyttökohteisiin
- Saatavana turkoosina ja valkoisena
- Sopii myös ulkokäyttöön

Tork Reflex® Mini 
Vetopyyheannosteljia M3
- Yleisiin käyttökohteisiin
- Saatavana turkoosina ja valkoisena
- Ihanteellinen pieniin tai vähäisessä 

käytössä oleviin tiloihin

Tork Reflex® kannettava 
Vetopyyheannostelija M4
- Liikkuessa suoritettaviin tehtäviin
- Ihanteellinen käyttää keittiössä tai 

salin puolella
- Helppo säilyttää ja käsitellä

Tuotenro 473180

Tuotenro 473474, 
M3 Valkoinen                   
EAN 3133200062947

Tuotenro 473167

Tuotenro 473186

Annostelijat Täyttöpakkaukset

Tork Reflex® järjestelmä

Tuotenro 473190

Tork Reflex® Plus vetopyyherulla
- Kaksikerroksinen monikäyttöinen 
paperi
- Erinomainen nesteiden ja roiskeiden 
pyyhintään

Tork Reflex® vetopyyherulla
- Yksikerroksinen monikäyttöinen paperi 
- Ihanteellinen kevyisiin pyyhintätehtäviin
- Erinomainen lasipintojen 
puhdistukseen jälkiä jättämättä

Tork Reflex® Basic vetopyyherulla
- Yksikerroksinen kustannustehokas 
paperi
- Perus paperi kevyisiin pyyhintätehtäviin

Tuotenro 473472, 
M4 Valkoinen                   
EAN 3133200063234

Tuotenro 473246, 
M3 Valkoinen                    
EAN 8710499059015

Tuotenro 473242, 
M4 Valkoinen                     
EAN 8710499059008

Tuotenro 473100 
M4 Keltainen                      
EAN 7322540799347


