
Tork Reflex™

Hõlbustage 
juurdepääsu, 
vähendage 
jäätmeid ja 
võtke kulud 
kontrolli alla 

Ladusalt toimiva töövoo saavutamine köögis algab heast hügieenist
Hoidke Tork Reflex toodetega köök käigus
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Kindlustunde loomine teie köögi töö 
optimeerimiseks parimate tulemuste nimel

„Teil võib olla pealtnäha briljantne 
menüü, aga see jääb ellu viimata, kui 
teie köögi töövoog ei toimi õigesti.” 

 Simon Wood, ÜK Meisterkoka tiitlivõitja (2015)  
 ning restorani WOOD omanik ja juhtiv peakokk

Juurdepääs pühkimis- ja puhastustoodetele on oluline, kui asi puudutab tõhususe suurendamist 
köögis. Seda võimaldab sidus töövoog, mis tähendab, et köögipersonal teeb koostööd ja annab 
suurema panuse imeliste roogade õigeaegselt loomiseks. Õigete, õigel ajal kättesaadavate 
hügieenilahenduste puudumine võib avaldada väga kahjulikku mõju nii töötajatele kui ka kogu 
köögi töövoole.

Paberkäterättide kättesaadavus
Köögis töötajad sõltuvad suuresti paberkäterättidest, 
millega pindu ja käsi pühkida ja puhastada. 
Paberkäterättide otsalõppemine ja jaoturite läbimõtlemata 
paigutus sunnib väärtuslikku aega tarbetult kulutama. 

Ristsaastumine
Puudulikud hügieenitavad, nagu näiteks samade 
määrdunud puhastuslappide korduv kasutamine 
toob kaasa bakterite leviku köögis. Paberkäterättide 
kättesaadavus loob hügieeniriskide ennetamisel 
suure erinevuse.

Jäätmed ja kulujuhtimine 
Restorani köögi rahalised vahendid on napid ja ehkki 
paberkäterätid on olulised, ei peeta neid lisaväärtust 
andvaks. Vaja on kontrollida hügieenitoodete tarbimist ja 
parandada jäätmekäitlust.
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Hea töövoo ja hügieeni tähtsus
Restorani köök võib olla karm töökeskkond. See on kuum, kärarikas, füüsiliselt ja vaimselt 
kurnav ning väga nõudlik. Mõelda tuleb nii paljudele asjadele, seetõttu on köögi ladus 
töövoog oluline mitte ainult sujuva ja järjepideva teeninduse, vaid ka tõhususe huvides.

Kokad seisavad igapäevaselt silmitsi paljude väljakutsetega, nagu näiteks 
tegevuse korraldamine nii, et kõik köögi töötajaskonna liikmed ja iga 
teeninduse lüli töötaksid ladusalt koos. Hea töövoog tähendab head korraldust 
ja struktuuri.  Investeerimine kvaliteetsetesse hügieenilahendustesse ja nende 
paigutamine läbimõeldud asukohtadesse kogu köögis on köögi igapäevase 
tõhususe tagamiseks ülioluline. Rangete hügieenistandardite järgimine 
tähendab, et töövõtted muutuvad harjumuseks – töötajad täidavad neid seda 
isegi märkamata. Professionaalsete  hügieenitarvete juhtiva kaubamärgi tootja 
Tork®  on kõrgetasemelise töövoo loomise ekspert ja abistab meie kliente 
rangete hügieeninõuete täitmisel

„Tork pühkimis- ja puhas-
tuslahendused kergitavad 
standardite latti, innustavad 
järjekindlaid hügieenita-
vasid järgima ning loovad 
köögi töötajatele õnneliku-
ma keskkonna.”

 Alan Kinsella, 
 köögi optimeerimisnõustaja 
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Tork Reflex
Kavandatud kohanduma teie töövooga ja tagama kõrgel tasemel 
hügieenitingimused

Tork Reflex™   kesktõmbega jaotur on ideaalne käte 
ja pinna pühkimise lahendus professionaalsetes 
keskkondades, kavandatud ühituma teie töökoha 
vooga. See lihtsalt kasutatav, hügieeniline ja vastupidav 
süsteem suurendab paindlikkust ja aitab teil kiiremini ja 
paremini puhastada.

Vähendab tarbimist kuni

37%*

*võrreldes Tork keskväljastusega süsteemiga

Uus!

Uus pöörlev otsak   
on paindlikum ja laseb 
paberit võtta iga nurga alt

Lõppemisandur   
tagab, et teie paber ei saa 
kunagi äkitselt otsa

Täitepakk kestab kauem   
seetõttu pole teie köögis 
kunagi töökatkestusi

Lehthaaval väljastamine  
hoiab teie töötajate paberi 
tarbimise kontrolli all

Eemaldatav kaas  
muudab jaoturi puhastamise 
lihtsamaks

Puudutate ainult lehte,  
mida võtate  
ja vähendate ristsaastumise ohtu
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Kas teie köögi töötajad on rangetest 
standarditest ja tähtaegadest 
kinnipidamise tõttu pinge all?
Kuna 68% toidust põhjustatud haiguspuhangutest 
on seotud restoranis valmistatud toiduga,* ja 
määrdunud lappide korduv kasutamine on levinud 
hügieeniviga, siis saame aidata teil leida parimad 
pühkimis- ja puhastuslahendused, et ennetada 
hügieeniriske ja anda oma osa teie restorani igapäevaste 
vajaduste rahuldamiseks.

Kas teie köögi töövoog on 
optimeeritud?
Hügieen on teeninduses äärmiselt tähtis. Pühkimis- ja 
puhastuslahenduste hõlbus kättesaadavus võib olla 
kasulik teie ettevalmistustööde puhul ja suurendada 
tõhusust. Meie saame oma lahendustega aidata teil 
vältida teie köögi töövoo katkestusi, kaasa arvatud 
paberkäterättide otsalõppemine.

Kas teie köök on kulutõhus ja 
jäätmekäitlus kontrolli all?
Me teame, kui tähtis on kulude ja jäätmetekke 
vähendamine restorani pidamisel. Meie lihtsasti 
kasutatavad ja tõhusad tooted aitavad teil ühtviisi ladusalt 
tarbimist kontrollida ja töökeskkonda parandada ning 
tarbetuid kulusid vähendada.

Teie hügieenialaste vajaduste 
lahendus
Miski ei tohiks teie tiimi takistada, kui nad on töövooga täielikult hõivatud. Tork Reflex 
süsteem sobib ideaalselt igapäevasteks käte ja pinna pühkimisvajaduste lahendamiseks, 
aidates köögi töötajatel täita rangeid hügieeninõudeid ning võtta kulud ja jäätmeteke 
kontrolli alla.

*Journal of Food Protection, kd. 78, nr 1, 2015, lk 187–195
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Tork Reflex™ lehthaaval  
kesktõmbega jaotur M4
Art nr 473180 (türkiis/valge)  
Art nr 473190 (valge/valge)

Tork Reflex™ kantav kesktõmbega 
süsteem M4
Art nr 473186

Tork Reflex™ Mini lehthaaval 
kesktõmbega jaotur M3 
Art nr 473167 (türkiis/valge)  
Art nr 473177 (valge/valge)

Täielik Tork Reflex pakkumine tõhususe 
suurendamiseks
Millal iganes on vaja midagi pühkida, võite teie Tork Reflex tootele kindel olla – see on välja töötatud 
meie klientide kõige tavalisemate käte ja pinna pühkimistööde kulu kontrolli all hoidma.

- Lihtne kasutada, puhastada ja kokku panna

- Vähenenud ristsaastuse oht, sest kasutajad 
puudutavad ainult seda, mida kasutavad

- Pöörev otsak – paberi saab kätte iga nurga alt

- Ühe käega võtmine – paberi saamiseks pole 
vaja asju käest ära panna

- Tugev ehitus peab vastu köögi karmidele 
tingimustele

- Lehthaaval väljastamine tarbimise 
kontrollimiseks

- Kerge puhastada tänu eemaldatavale kaanele

- Käigu pealt tehtavaks tööks

- Ideaalne kasutamiseks köögis 
või majaesisel

- Lihtne ladustada ja käsitseda

Jaoturid

Jaoturid Täitepakid

Tork ReflexTM pühkepaber Plus

Tork Reflex™ pühkepaber

Ideaalne  
napis  

ruumis  
jaoks

Kõikidel Tork Reflex rullidel on pühkimise korral lubatud kokkupuude toiduga.

- 1kihiline mitmeotstarbeline 
paber

- Ideaalne kergeks 
pühkimiseks

- Täiuslik klaasi puhastamiseks 
jälgi jätmata 

- 2kihiline mitmeotstarbeline 
paber

- Ideaalne mahaläinud vedelike 
ja toiduainete ärapühkimiseks

- Saadaval standard ja mini 
suuruses

Art nr 473472, M3
valge 

Art nr 473246, M3
valge 

Art nr 473412, M4
valge, QuickDry™ 

run out indicator

Tork Reflex Basic 
pühkepaber

Art nr 473100, M4 
kollane
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Soovitatud köögilahendused
Meie täielik tootevalik toetab köögi hügieenitavade järjepidevust ja aitab töötajatel kööki 
ladusalt käigus hoida.

Jaoturid ja täitepakid

Kaitseb lappe ja vähendab tarbimist, väljastades lappe 
ühekaupa.

Väga imav, väga vastupidav ja hügieeniline asendus 
laualapile. Ideaalne kasutamiseks nii kuivalt kui märjalt.

Tugev ja pehme puuvillataoline lapp. Hügieeniline 
asendus tavapärasele köögilapile.

Tagab ruumi säästva mugavuse, hügieenilise kaitse 
ning vähendab ükshaaval väljastamise tõttu tarbimist ja 
jäätmeteket.

Vastupidav ja imav puhastuslapp. Ei rebene korduval 
kasutamisel. Saadaval neljas värvis ristsaastumise 
tõkestamiseks.

Saadaval käsikangiga kasutuseks aladel, kus ülim 
puhtus on äärmiselt oluline – lihtsa kasutamise 
tõendiga.

Lõhna- ja värvainetevaba sobimaks sagedaseks 
kasutamiseks, samuti nahaärrituse vähendamiseks.

Tork volditud lapi jaotur W4
Art no 654000

Tork kauakestev puhastuslapp W4
Art nr 90478

Tork köögi puhastuslapp W4
Art nr 473178

Tork väikepaki jaotur W8
Art nr 655100

Tork värvilised kauakestvad  
puhastuslapid W8
(Sinine, roheline, kollane, punane)
Art nr 194450, 194550, 194650, 194750

Tork vedel- ja vahtseebi jaotur S1 
Art nr 560000

Tork Extra Mild vedelseep S1
Art nr 420701



Kas soovite veel teavet?
Võtke tasuta nõustamise 
saamiseks ühendust:

www.tork.com.ee
+372 50 44 997
torkee@essity.com


