
Tork Reflex™

Uzlabojiet 
pieejamību, 
samaziniet 
atkritumus un 
kontrolējiet 
izmaksas

Lieliski strādājoša virtuve sākas ar labu higiēnu

Nodrošiniet efektīvi strādājošu 
virtuvi ar «Tork Reflex»
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Pārliecība par virtuves darba optimizēšanu 
visaugstākās efektivitātes panākšanai

«Jums var būt lieliska ēdienkarte, bet 
tā nav sasniedzama, ja virtuves darbs 
nav pareizi organizēts.» 

 Saimons Vūds, «MasterChef UK» uzvarētājs (2015) 
 un WOOD īpašnieks un šefpavārs

Slaucīšanai un tīrīšanai paredzēto produktu pieejamība ir būtiska, ja runa ir par virtuves darba 
efektivitātes paaugstināšanu. Tā palīdz labi organizēt darbu, un tas nozīmē, ka virtuves personāls 
sadarbojas un strādā labāk, lai laikus sagatavotu brīnišķīgus ēdienus. Ja īstajā laikā nav pieejami 
piemēroti higiēnas risinājumi, tas stipri ietekmē darbiniekus un vispārējo virtuves darba procesu.

Piekļuve papīra dvieļiem
Virtuves personāls lielā mērā paļaujas uz papīra dvieļiem, 
ar kuriem var noslaucīt un notīrīt virsmas un rokas.  Ja 
papīra dvieļi beidzas un dozatori nav viegli pieejami, lieki 
tiek zaudēts vērtīgais laiks. 

Šķērspiesārņojuma risks
Slikta higiēnas prakse, piemēram, to pašu netīro lupatu 
atkārtota lietošana, izraisa baktēriju izplatīšanu virtuvē. 
Piekļuve papīra dvieļiem to lielā mērā maina, novēršot 
higiēnas riskus.

Atkritumu un izmaksu pārvaldība 
Restorānu virtuvēm ir pieticīgi finanšu līdzekļi un papīra 
dvieļi ir svarīgi, bet tos neuzskata par izstrādājumiem, 
kas pievieno vērtību. Nepieciešams nodrošināt kontrolētu 
higiēnas produktu patēriņu un labāku atkritumu 
apsaimniekošanu. 
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Labi organizēta darba procesa un 
higiēnas nozīme
Restorāna virtuve var būt smaga darba vide. Tajā ir karsti, trokšņaini, fiziski un garīgi nogurdinoši 
apstākļi un augstas prasības. Tāpēc ir tik svarīgi labi organizēt virtuves darba procesu, ne vien, 
lai nodrošinātu netraucētu un pastāvīgu apkalpošanu, bet arī efektivitātes dēļ.  

Pavāriem ik dienas jāpārvar tādi izaicinājumi kā spēja nodrošināt, lai visi 
virtuves darbinieki un katra apkalpošanas daļa nevainojami funkcionētu kopā. 
Labi organizēts darba process nozīmē atbilstošu rutīnu un struktūru. Līdzekļu 
ieguldīšana kvalitatīvos higiēnas risinājumos un to novietošana piemērotās 
virtuves vietās ir vitāli svarīgi ikdienas darba efektivitātei. Augstu higiēnas 
standartu uzturēšana nozīmē to, ka rutīna ir ietverta darba procesā – personāls 
to veic, par to pat nedomājot. Kā numur 1 profesionālo higiēnas risinājumu 
jomā «Tork®» spēj palīdzēt nodrošināt lielisku darba efektivitāti un panākt, lai 
klienti ievērotu stingrās higiēnas prasības.

«Slaucīšanai un tīrīšanai 
paredzētie «Tork» risināju-
mi paceļ standartu latiņu, 
pamudina konsekventi 
ievērot higiēnu un nodro-
šina labāku vidi virtuves 
darbiniekiem.»

 Alans Kinsella, 
 virtuves optimizēšanas speciālists 
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Tork Reflex
Efektīvam darba procesam un augsta higiēnas līmeņa uzturēšanai

«Tork Reflex™» centra padeves dozators ir lielisks 
risinājums roku un virsmu slaucīšanai profesionālā 
vidē, piemērots konkrētās vietas darba procesam. Šī 
viegli lietojamā, higiēniskā un izturīgā sistēma palielina 
elastīgumu un palīdz veikt tīrīšanu ātrāk un labāk.

Samazina patēriņu pat par

37%*

*salīdzinot ar «Tork» centra padeves sistēmu

Jaunums!

Jauns pagriežams 
uzgalis  
garantē lielāku elastīgumu, 
ļaujot papīru paņemt no 
jebkura leņķa

Papīra beigšanās 
indikators   
nodrošina pastāvīgu papīra 
pieejamību

Papildinājumi pietiek 
ilgākam laikam,  
virtuves darbā ir mazāk 
pārtraukumu

Vienas loksnes dozēšana  
kontrolē personāla papīra 
patēriņu

Noņemams pārsegs  
atvieglo dozatora tīrīšanu

Jāpieskaras tikai 
lietojamai loksnei,  
un tas samazina 
šķērspiesārņojuma risku
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Vai virtuves personāls izjūt spriedzi, 
lai atbilstu stingriem standartiem un 
ievērotu termiņus?
Tā kā 68% ar ēdienu saistītas slimības ierosina restorānā 
gatavots ēdiens* un netīru lupatu atkārtota lietošana ir 
izplatīta higiēnas kļūda, mēs varam palīdzēt, norādot 
vislabākos slaucīšanas un tīrīšanas risinājumus, lai 
novērstu higiēnas riskus un veicinātu restorāna ikdienas 
vajadzību apmierināšanu.

Vai jūsu virtuvei ir optimizēts darba 
process?
Apkalpošanā higiēna ir vitāli svarīga. Pieeja slaucīšanai 
un tīrīšanai paredzētiem risinājumiem var dot labumu 
sagatavošanas darbu laikā un paaugstināt efektivitāti. 
Mūsu risinājumi var palīdzēt novērst pārtraukumus 
virtuves darba procesā, tostarp papīra dvieļu 
neparedzētu beigšanos.

Vai virtuve ir rentabla un tajā tiek 
kontrolēts atkritumu daudzums?
Mēs zinām, cik svarīgi ir samazināt izmaksas un 
atkritumus, lai restorāns efektīvi funkcionētu. Mūsu viegli 
lietojamie, efektīvie produkti palīdz kontrolēt patēriņu un 
uzlabot darba vidi, kā arī samazināt liekus izdevumus.

Risinājumi jūsu higiēnas 
vajadzībām 
Nekas nedrīkst kavēt komandu, kad darbs rit pilnā sparā. Sistēma «Tork Reflex» ir lieliski 
piemērota ikdienas roku un virsmu slaucīšanas uzdevumiem, palīdzot virtuves personālam 
atbilst stingrām higiēnas prasībām un kontrolēt izmaksas un atkritumus.

*«Journal of Food Protection», 78. sēj., Nr. 1, 2015, 187.–195. lpp. 
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«Tork Reflex™» vienas loksnes 
centra padeves dozators M4
Art. Nr.473180 (tirkīza/baltā krāsā)  
Art. Nr. 473190 (baltā/baltā krāsā)

«Tork Reflex™ Portable»
centra padeves sistēma M4
Art. Nr. 473186

«Tork Reflex™» vienas loksnes mini 
centra padeves dozators M3
Art. Nr.473167 (tirkīza/baltā krāsā)  
Art. Nr. 473177 (baltā/baltā krāsā)

Pilns «Tork Reflex» piedāvājums 
augstākai efektivitātei
Ja nepieciešams paveikt kādu slaucīšanas uzdevumu, varat paļauties uz «Tork Reflex», kas 
izstrādāts, lai kontrolētu klientu izmaksas, veicot vispārējus roku un virsmu slaucīšanas uzdevumus.

- Viegli lietot, tīrīt un salikt

- Samazināts šķērspiesārņojuma risks, jo lietotāji 
pieskaras tikai lietojamai loksnei 

- Pagriežams uzgalis – piekļuve papīram no 
jebkura leņķa

- Paņemšana ar vienu roku – vairs nekādu 
regulējamu elementu, lai iegūtu papīru

- Stipra konstrukcija, lai izturētu smagos virtuves 
apstākļos

- Vienas loksnes dozēšana kontrolētam 
patēriņam

- Viegli tīrāms noņemams pārsegs

- Uzdevumiem, kas veicami 
pārvietojoties

- Ideāli piemērots izmantošanai 
virtuvē vai pie mājas

- Viegli glabāt un izmantot

Dozatori

Dozatori Papildinājumi

«Tork Reflex™ Plus» papīrs slaucīšanai

«Tork Reflex™» papīrs slaucīšanai

Ideāli  
piemērots  

šaurām  
vietām

Visi «Tork Reflex» ruļļi ir apstiprināti slaucīšanai saskarē ar pārtikas 
produktiem.

- 1 kārtas universālais papīrs

- Ideāli piemērots viegliem 
slaucīšanas uzdevumiem

- Lieliski izmantojams stikla 
tīrīšanai, neatstāj pēdas

- 2 kārtu universālais papīrs

- Lieliski piemērots 
šķidrumu un šļakatu 
noslaucīšanai

- Pieejams standarta un 
mini formāts

Art. Nr. 473472, M3
Balts 

Art. Nr. 473246, M3
Balts 

Art. Nr. 473412, M4
Balts, «QuickDry™»

run out indicator

«Tork Reflex Basic» 
papīrs slaucīšanai

Art. Nr. 473100, M4 
Dzeltens
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Ieteicamie virtuves risinājumi 
Viss produktu klāsts atbalsta pastāvīgu virtuves higiēnas praksi un palīdz darbiniekiem 
uzturēt virtuvi labā kārtībā.

Dozatori un papildinājumi

Aizsargā drānas, samazina patēriņu, dozējot vienu 
loksni reizē.

Ļoti izturīga un higiēniska aizstājēja trauklupatai, ar augstu 
uzsūkšanas spēju. Lieliski izmantojama atkārtoti gan 
sausā, gan mitrā veidā.

Izturīga un mīksta, kokvilnai līdzīga drāna. Higiēniska 
aizstājēja tradicionālajai virtuves drānai.

Palīdz taupīt vietu, nodrošina higiēnisku aizsardzību un 
viena izstrādājuma dozēšanu, lai samazinātu patēriņu 
un atkritumus.

Izturīga un uzsūcoša tīrīšanas drāna. Var lietot atkārtoti, 
nesaplīst. Pieejama četrās krāsās, lai palīdzētu novērst 
šķērspiesārņojumu. 

Pieejams ar rokas sviru, izmantošanai vietās, kur 
ir ārkārtīgi svarīgi garantēt īpaši augstus higiēnas 
standartus –Vieglas lietošanas sertifikāts.

Nesatur aromātvielas un krāsvielas, paredzētas biežai 
lietošanai, mazina ādas kairinājuma risku.

«Tork» dozators salocītām drānām W4
Art. Nr. 654000

«Tork» ilglaicīgi lietojama tīrīšanas 
drāna W4
Art. Nr. 90478

«Tork» virtuves tīrīšanas drāna W4
Art. Nr. 473178

«Tork Small» pakas dozators W8
Art. Nr. 655100

«Tork» krāsainās ilglaicīgi lietojamās 
tīrīšanas drānas W8
(zilā, zaļā, dzeltenā, sarkanā krāsā)
Art. Nr. 194450, 194550, 194650, 194750

«Tork» šķidro un izsmidzināmo ziepju 
dozators S1 
Art. Nr. 560000

«Tork Extra Mild» šķidrās ziepes S1
Art. Nr. 420701



Vai vēlaties uzzināt vairāk?
Sazinieties ar mums, lai saņemtu 
bezmaksas konsultāciju.

www.tork.lv
+371 29273368
+371 29141799
torklv@essity.com


