Tork Reflex® Systems

Mer hygieniskt och mindre
pappersförbrukning med
Tork Reflex® med arkmatning
Ta ett ark i taget
Förbättra arbetsflödet och minska
förbrukningen med upp till 37 %.
Mer hygieniskt
Minimal risk för korskontaminering.
Robust dipenser
Lämplig för alla typer av arbetsplatser.
SmartCore®
Med SmartCore är det enkelt att ta
bort hylsan och sätta i ny pappersrulle
i dispensern.

Upp till

37 %

mindre förbrukning*
*E
 ssity Research i Europa. 4 veckors förbrukning
i m². Tork Reflex jämfört med traditionella
centrummatade rullar.

Tork Reflex® systems

I ett kök där alla har fullt upp är flödet avgörande. Särskilt när det är varmt och
trångt och alla är på språng samtidigt som beställningarna strömmar in. På Tork®
är vi experter på kvalitetsprodukter för kök och toalettutrymmen som hjälper dig att
spara tid, pengar och avfall och ändå hålla hygienen på topp.
Ny
design!

Slutindikator
som ser till att du
aldrig står utan papper

Påfyllnadsprodukter som räcker länge
med 1- eller 2-lagers miljömärkt
avtorkningspapper

Avtagbar huva
gör det lättare att
rengöra dispensern.

Arkmatning
hjälper dig att ha koll på
papperskonsumtionen

Nytt roterande munstycke
gör det lättare att ta papper
från vilket håll som helst

Rör bara vid det papper du tar
och minska risken för
korskontaminering

Smarta sätt att få maximal hygien till minimal kostnad
Kökshygien: Se till att alltid ha hygiensystem och högklassigt avtorkningspapper
nära till hands:
Minska förbrukningen
och avfallet med
Tork Reflex®
avtorkningspapper.
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Tork Reflex® Dispenser Mini
Centrummatad, M3
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Tork Dispenser Vikta
dukar för top-pack,
W4
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Tork Reflex® Dispenser
Centrummatad, M4

Tork Rengöringsduk
Slitstark*, W4
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Det finns många olika papperskvaliteter att välja mellan.
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Tork Dispenser
Small Pack, W8
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Tork Rengöringsduk
Slitstark*, W8

*En högabsorberande,
mycket hållbar och
hygienisk ersättare för
disktrasan. Fungerar
utmärkt att använda
flera gånger, både våt
och torr.

Handtvätt: Välorganiserade och lättanvända dispensrar för handtvätt uppmuntrar
till bättre handhygien:
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Tork Xpress®
Dispenser Multifold
Handduk, H2

Tork Xpress® Mjuk
Multifold Handduk, H2

Tork Dispenser
Flytande Tvål, S1

Tork Extra Mild
Skumtvål, S1

Tork Alkoholgel Handdesinfektion (85 %), S1

Märkning för
livsmedelssäkerhet
Alla våra avtorkningspapper
är godkända för
livsmedelskontakt.
Slutindikator
De blå linjerna visar
när papperet håller
på att ta slut.
Tork Easy Handling
Förpackningar som är
lättare att bära, öppna
och göra sig av med.

run out indicator

