Tork systemy Reflex™

Czy chcesz zaoszczędzić na
codziennym wycieraniu?

Zużycie
mniejsze
nawet o

37%

*

- Dotykasz tylko odcinka, którego
użyjesz – higieniczne rozwiązanie
- Łatwy w użyciu za pomocą tylko
jednej ręki
- Dłuższe rolki, które wystarczają
na długo – rzadsza wymiana
wkładów
- Wszystkie wkłady Tork Reflex™
są dopuszczone do kontaktu
z żywnością
- Wytrzymałe dozowniki dla
najbardziej wymagających miejsc
- Przeźroczyste okienko
pokazujące, kiedy należy wymienić
wkład

Tork Reflex™

* Badania SCA przeprowadzone w 4-tygodniowym okresie. Tork Reflex™ czyściwo papierowe do średnich zabrudzeń,
w porównaniu do Tork czyściwa papierowego do średnich zabrudzeń w systemie freeflow. Redukcja obliczona
w wykorzystanych metrach kwadratowych.

Tork systemy Reflex™

Nic nie może stanąć na drodze Twojemu
zespołowi w ferworze pracy. Usuwanie
zabrudzeń musi się odbywać szybko
i efektywnie kosztowo, bez zbędnych strat
i zamieszania.
Dozowniki

Wkłady
- Wszystkie rolki posiadają certyfikat
dopuszczenia do kontaktu
z żywnością

Gdy trzeba usunąć zabrudzenia, nic nie zastąpi systemu
Tork Reflex, który został opracowany po to, aby nasi
klienci mogli kontrolować koszty związane z usuwaniem
zabrudzeń rąk i powierzchni. Dzięki higienicznemu
systemowi dozowania po jednym odcinku, jak również
różnym formatom i właściwościom papieru Twoi
pracownicy utrzymują najwyższy poziom higieny
w każdym środowisku pracy.

- Wszystkie rolki posiadają certyfikat
EU Ecolabel
- Papier dostępny w kolorach białym
lub niebieskim
- Posiada wygodny uchwyt Tork Easy
Handling ™
- Szybkie uzupełnienie wkładu dzięki
systemowi SmartCore®

Tork Reflex™ dozownik do
centralnego dozowania po jednym
odcinku (M4)
- Do zastosowań ogólnych
- Dostępny w kolorach białym lub
niebieskim
- Nadaje się do wykorzystania
na zewnątrz

Tork Reflex™ czyściwo papierowe
do lekkich zabrudzeń

473140
473133

473480

- 1-warstwowe, wielozadaniowe czyściwo
papierowe

- Doskonale czyści powierzchnie szklane
bez pozostawiania śladów

Tork Reflex czyściwo papierowe
do średnich zabrudzeń
473137
473474

473472

473391

- 2-warstwowe, wielozadaniowe czyściwo
papierowe

Tork Reflex™ przenośny dozownik
do centralnego dozowania po
jednym odcinku (M4)
- Idealny, gdy musisz się
przemieszczać
- Łatwy w przechowywaniu i do
zawieszania
- Nadaje się do użycia zarówno na
sali restauracyjnej, jak i na zapleczu

473412

- Idealnie nadaje się do usuwania lekkich
zabrudzeń

Tork Reflex™ dozownik mini do
centralnego dozowania po jednym
odcinku (M3)
- Do zastosowań ogólnych
- Doskonale nadaje się do mniejszych
i rzadziej używanych pomieszczeń
- Nadaje się do wykorzystania
na zewnątrz

473246

- Idealne do wycierania rozlanych płynów
- Nadaje się do użycia zarówno na
sali restauracyjnej, jak i na zapleczu

473126

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj
się z przedstawicielem Tork lub
odwiedź stronę www.tork.pl

