Konyha

Vendégtér
Tork Reflex™ rendszerek

A papírfelhasználás
akár

37%-kal

csökkenthető*

*A folyamatos adagolású Tork törlőpapír plusszal
összehasonlítva

Szeretné a mindennapi feladatait gyorsan, higiéniai kockázatok nélkül végezni? Tork Reflex™ adagolóinkat és töltőanyagainkat úgy alakítottuk ki,
hogy csökkentsük vevőink költségeit a leggyakoribb kéz- és felülettisztítási
feladatok ellátása során.
• Csökkentse költségeit, a fogyasztást és a keletkező hulladék mennyiségét
• Fokozott higiénia - csak a felhasználandó lapot érintjük
• Illeszkedik munkafolyamataihoz egykezes használata révén
• Tartós befektetés, mely bármely környezetben megállja helyét
• Egyszerű utántöltés a SmartCore™ rendszernek köszönhetoen

Xpressnap szalvéta adagoló rendszerek
Gyors és megbízható megoldás, mely mindig kéznél van. A Tork Xpressnap® szalvétaadagoló rendszert úgy alakítottuk ki, hogy a lehető legjobb
megoldást biztosítsa az önkiszolgáló éttermek üzemeltetői számára.
Könnyen kezelhető, használatával pedig drasztikusan csökken a hulladékképződés. Laponkénti adagolásának köszönhetően garantáltan legalább 25%-kal csökkenti a szalvéta felhasználást*. Az Ön igényeinek megfelelően többféle színben, minőségben és méretben elérhető.
• Igényeire szabott, többféle adagolóból választhat
• Higiénikus, mivel csak a felhasználandó szalvétát érinti a vendég

Tork Reflex™ laponkénti
adagoló belsőmag
adagolású törlőkhöz

Tork Reflex™
hordozható
laponkénti
adagoló

Tork Reflex™ laponkénti
mini adagoló belsőmag
adagolású törlőkhöz

• Ad-a-Glance hirdetési felület

A szalvéta felhasználás
legalább

25%-kal
csökkenthető*

A termékek elérhetők

natúr szalvétával is
*A hagyományos szalvétaadagolókkal
összehasonlítva

Mosdó

Tork SmartOne®
toalettpapír adagoló rendszerek

A papírfelhasználás akár

40%-kal
csökkenthető*

*Hagyományos Maxi Jumbo adagoló,
illetve a Tork SmartOne® Twin Mini adagoló
összehasonlítása alapján

A Tork SmartOne® toalettpapír adagolókat kifejezetten a nagy forgalmú
mosdók számára tervezték, így a legtökéletesebb ár-érték arányt és higiéniai megoldást nyújtják.
• Extra nagy kapacitás
• Higiénikus - a felhasználó csak a felhasználandó lapot érinti
• Masszív kialakítás - tartós még a nagy forgalmú helyeken is
• Kevesebb dugulást okoz

Asztali/Pultra tehető

ÚJ!

Asztali

Pultra tehető

Nagy kapacitású

Drive-thru

Pultba süllyeszthető

Tork Xpressnap Fit®
Tegye hatékonyabbá vállalkozását! A Tork Xpressnap Fit® adagolói kisméretű-, illetve független étteremláncoknak, bároknak, fagyizóknak vagy
kávézóknak kínálnak ideális megoldást. Laponkénti adagolásának köszönhetően kevesebb hulladékot termel és költségei is csökkennek.
A Tork Xpressnap Fit® nem csak több vendéget szolgál ki két utántöltés
között - a Fast fold típusú szalvétákkal összehasonlítva - hanem a raktárban helyet is megtakarít Önnek. Mindemellett az adagoló kevesebb mint
a felére csökkenti a használat nélkül eldobott szalvéták mennyiségét.

Tork Xpressnap Fit ®
pultra tehető
szalvétaadagoló

Tork Xpressnap Fit ®
asztali
szalvétaadagoló

Tork natúr asztalkultúra kínálat
Tork SmartOne®
toalettpapír adagoló

Tork SmartOne®
Mini toalettpapír adagoló

Tork belsőmag nélküli toalettpapír
Intelligens és vonzó – ezeket az adagolókat könnyű elhelyezni, még egy kisebb
mosdóban is. A karbantartás is minimálisra csökken, mivel a két közepes tekercs ugyanolyan kapacitással rendelkezik, mint 9 hagyományos tekercs.
• Kevesebb hely a tároláshoz
• Nincs belsőmag, nincs hulladék
Tork duplatekercses
belsőmag nélküli
Mid-size toalettpapír
adagoló

Tork belsőmag
nélküli Mid-size
toalettpapír adagoló

*A Tork toalettpapír európai piacon végzett
életciklus-elemzése alapján

TorkSmartOne® Mini
duplatekercses
toalettpapír adagoló

11%-kal
alacsonyabb
karbonlábnyom*

86%-kal
kevesebb
csomagolási hulladék*

A Tork natúr asztalkultúra termékek segítenek, hogy megjeleníthesse
környezettudatos törekvéseit.
Az új szalvéták kétféle méretben, kétféle
hajtogatásban elérhetők:

• Biológiai úton lebomló, komposztálható (EN 13432), 100%-ban visszaforgatott alapanyagból készültek
• Fehérítő, festékanyag hozzáadása
nélkül is természetes színük van

Tork Lunch
natúr szalvéta,
1/4 hajtogatott

Tork Lunch
natúr szalvéta,
1/8 hajtogatott

Tork Dinner
natúr szalvéta,
1/8 hajtogatott

Jelenítse meg üzenetét egyedi kommunikációs felületen
Növelje ismertségét, hangsúlyozza egyediségét, keltse fel vendégei
figyelmét! Termékeink nagy része saját emblémával ellátható.

• FSC® és EU ökocímkével
rendelkeznek
• Visszaforgatott kartonban,
85%-ban cukornádból készült
csomagolóanyagban kaphatók,
így kisebb ökológiai lábnyomot
hagynak maguk után

A fenntarthatóság
Essity Hungary Kft.
Professional Hygiene
H-1021 Budapest
Budakeszi út 51.
Tel.: +36 1 392 2100
www.tork.hu
torkcontact@essity.com

Tork Hungary

Tork – világvezető
professzionális higiéniai márka

jó üzlet

Legyen az Ön vállalkozása is
fenntartható a Tork megoldásaival!
A vendéglátóipari egységek
valamennyi területére kínálunk olyan
környezetkímélő termékeket, melyek
segítségével csökkentheti ökológiai
lábnyomát és költségeit, illetve
növelheti hatékonyságát!

Konyha
Mosdó
Vendégtér

Tork, an Essity brand

