Tork szagsemlegesítő kézmosó folyékony szappan

Hivatásos séfeknek tervezve
„A nagyszerű ételek
elkészítésére
koncentrálhatok,
hogy a vendégeim
elégedettek legyenek.”*
*Visszajelzés az európai Tork-séfek hálózatából, 2020.

Segít eltávolítani

az ételszagot
a kézről

Segít eltávolítani

az ételből
származó
zsiradékot
a kézről

Kíméli a kezet,

alkalmas
a gyakori
használatra

A Tork segít a séfeknek és a konyhák személyzetének
a kézápolásban, így ők:
Az ételek elkészítésére és felszolgálására
fókuszálhatnak
•A Tork szagsemlegesítő kézmosó folyékony
szappan segít megakadályozni az ételből
származó maradékanyagok kézzel történő
átterjedését, és segít az ételszag (pl. hal vagy
fokhagyma) eltávolításában
•A vízzel és szappannal történő kézmosás a
kézhigiénia fenntartásának leghatékonyabb
módja, amely után javasolt a tiszta
papírtörlővel végzett kéztörlés

A munkafolyamatok és a jóllét javítása
•A szag és az ételből származó maradékanyagok
eltávolítása a kézről lehetővé teszi a következő
feladatra koncentrálást
•Könnyű hozzáférni a megfelelő termékekhez és
eszközökhöz, mert a hatékonyságot elősegítve
kihelyezett higiéniai adagolók hozzájárulnak
az eredményes munkafolyamatokhoz és a
higiénikusabb munkahely megteremtéséhez
•A z egészséges kéz hozzájárul a személyzet
jóllétéhez: ez a harmonikus konyhai környezet
kulcsa

Hivatásos séfeknek tervezve
Segít eltávolítani
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az ételekből alkalmas
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az ételek
szagát –

például a halat és
a fokhagymát – a kézről

A Tork kézhigiéniai adagolórendszer (S4) előnyei
-

Tanúsítottan egyszerű karbantartás – intuitív utántöltés
kevesebb mint 10 másodperc alatt*

-

Érintésmentes adagolási opciók is elérhetők

-

Gyárilag zárt rendszerű flakonok egyszer használatos
pumpákkal: mindez higiénikus kézmosást tesz lehetővé,
és segíti csökkenteni a keresztfertőzés kockázatát
Cikkszám
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Tork szagsemlegesítő kézmosó
folyékony szappan
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Tork kézhigiéniai
adagoló – Intuition®
szenzorral
460009
– Rozsdamentes acél

Új
címkedizájn!
EU ökocímke
Az EU ökocímke az Európai Unió
címkézési rendszere, amely
tanúsítja a szigorú
környezetvédelmi előírásoknak
megfelelő termékeket.
www.ecolabel.eu

Egyszerű használat
A Tork több higiéniai rendszere
is rendelkezik a Svéd
Reumaszövetség (SRA)
tanúsítványával, amely igazolja
az egyszerű használatot, és így
a gyermekek, takarítók, idősek
és csökkent kézfunkcióval
rendelkezők számára is
elérhetővé teszi a higiéniát.

Tork kézhigiéniai adagoló
Intuition™ szenzorral

Tork kézhigiéniai
adagoló

561600
– Fehér

460010
– Rozsdamentes acél

Tork kézhigiéniai adagoló

561608
– Fekete

561500
– Fehér
561508
– Fekete

Ajánlott Tork kézhigiéniai termékek

Szakképzett séfek, akik meg akarják
előzni a szagok és az ételből származó
maradékanyagok kézről ételre történő
átkerülését

Szakképzett séfek, akik kézszárazságtól
szenvednek a gyakori kézmosás miatt

Szakképzett séfek, akiknek fertőtlenítő
szappanra van szükségük

Szagsemlegesítés

Tork szagsemlegesítő
kézmosó folyékony
szappan

EN 1499
EN 14476

Tork alkoholos
fertőtlenítő gél vagy
folyadék

Tork extra kézkímélő
habszappan és
folyékony szappan

www.tork.hu
+36 1 392 2100
torkcontact@essity.com

Tork alkoholos
fertőtlenítő gél vagy
folyadék

Tork fertőtlenítő
habszappan

*A szappan utántöltési idejére vonatkozó belső panelteszt alapján

