
Tork Reflex™

Zlepšite 
prístup 
k čistiacim 
pomôckam, 
znížte 
množstvo 
odpadu 
a kontrolujte 
náklady

Udržujte tempo v kuchyni s výrobkami Tork Reflex™

Dosahovanie vynikajúceho toku činností prebiehajúcich v kuchyni začína správnou hygienou
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Simon Wood, víťaz súťaže Masterchef UK (2015), 
majiteľ a hlavný šéfkuchár reštaurácie WOOD

TORK pomáha zabezpečiť optimálne procesy 
v kuchyni a najlepší výkon personálu
Pokiaľ ide o zvyšovanie efektívnosti vo fungovaní kuchyne, zásadný je prístup k vybaveniu, ktoré je 
potrebné na utieranie a čistenie. Umožňuje konzistentný tok činností, čo znamená, že kuchynský 
personál spolupracuje a podáva lepší výkon, aby sa mohli včas podávať výborné jedlá. Keď nemáte 
hygienické pomôcky, ktoré sú v danej chvíli potrebné, môže to mať závažné následky pre personál 
i pre celkový chod kuchyne.

Prístup k papierovým utierkam
Kuchynský personál sa veľmi spolieha na papierové 
utierky, používané na utieranie a čistenie povrchov aj 
utieranie rúk. Keď papierové utierky dôjdu alebo keď 
zásobníky nie sú ľahko dostupné, vedie to k zbytočným 
stratám času.

Riziko krížovej kontaminácie
Zlé hygienické návyky, napríklad opakované používanie 
zašpinených látkových utierok, vedú k šíreniu baktérií 
v kuchyni. Ľahký prístup k papierovým utierkam znamená
neporovnateľne lepšiu prevenciu hygienických rizík. 

Riadenie nákladov a množstva 
produkovaného odpadu
Finančný rozpočet pre kuchynskú prevádzku reštaurácie 
býva napätý. Papierové utierky patria k základnému 
vybaveniu, ale nie sú považované za pomôcky s pridanou 
hodnotou. Je nutné mať spotrebu výrobkov určených na 
zabezpečenie hygieny pod kontrolou a taktiež je nutné 
riadiť množstvo produkovaného odpadu.

„Môžete mať jedálny lístok, ktorý 
vyzerá úplne fantasticky, ale nepodarí 
savám ho realizovať, keď to v kuchyni 
nebude bezchybne šlapať.”
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Dôležitosť správneho toku činností a hygieny
Reštauračná kuchyňa môže byť veľmi náročné pracovné prostredie. Je tam horúco, rámus, 
práca je únavná fyzicky aj mentálne, a navyše je vysoko náročná. Keď treba myslieť na toľko 
rôznych vecí, je kľúčové mať v kuchyni zaistený dobrý tok činností – nielen kvôli 
bezproblémovému a spoľahlivému servisu, ale tiež kvôli efektívnosti.

Šéfkuchári musia každý deň čeliť mnohým výzvam – napríklad musia zaistiť, 
aby každý člen kuchynského personálu a každá súčasť servisu spolu dobre 
fungovali. Dobrý tok činností v kuchyni znamená dobre zavedenú rutinu 
a správnu štruktúru. Investície do kvalitných riešení hygieny a umiestnenie 
hygienických vybavení na správne vybrané miesta je pre zaistenie 
každodennej efektívnej práce v kuchyni úplne zásadné. Udržovanie 
vysokých štandardov hygieny znamená, že rutina sa stane samozrejmosťou 
– personál ju vykonáva bez toho, aby o tom vedel. Ako jednotka medzi 
značkami v odbore hygieny v profesionálnom prostredí sa značka Tork® 
špecializuje na dosahovanie optimálneho toku činností a pomáha 
zákazníkom plniť náročné požiadavky na hygienu.

„Riešenia značky Tork pre
utieranie a čistenie zvyšujú 
latku štandardu, podporujú 
konzistentné hygienické 
návyky a poskytujú 
kuchynskému personálu 
prostredie, v ktorom sa cítia 
spokojnejší.“

Alan Kinsella, 
konzultant pre optimalizáciu kuchýň
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Tork Reflex™

Riešenie, ktoré bezchybne zapadne do toku činností 
vo vašej kuchyni a pomôže udržiavať špičkovú hygienu

Zásobník na papierové utierky Tork Reflex™ so 
stredovým odvíjaním je ideálnym riešením pre 
utieranie rúk a povrchov v profesionálnom 
prostredí. Je navrhnutý tak, aby bol efektívnou 
súčasťou vášho toku činností. Tento hygienický 
a odolný systém s ľahkou obsluhou zvyšuje 
flexibilitu a napomáha tomu, aby čistenie 
a umývanie bolo rýchlejšie a lepšie.

Znižuje spotrebu až o

37 %*

*v porovnaní so systémom Tork so stredovým odvíjaním

Novinka!

Nová otočná hubica 
je flexibilnejšia, preto je 
možné odobrať pod 
ľubovolným uhlom.

Indikátor potreby 
doplnenia zaisťuje, že  
vám nikdy nedôjdu 
utierky.

Náplne vydržia 
dlhšie, takže tok 
činností vo vašej 
kuchyni nebude tak 
často prerušovaný. Dávkovanie po 

jednotlivých útržkoch 
znamená kontrolu nad 
spotrebou utierok.

Odstrániteľný kryt 
uľahčuje čistenie 
zásobníka.

Dotknete sa len toho 
útržku, ktorý si beriete, 
a tým znížite riziko krížovej 
kontaminácie.
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Je váš kuchynský personál pod 
tlakom, aby vyhovel striktným
štandardom a časovým lehotám?
Choroby spôsobené jedlom sú zo 68 % spájané s jedlom 
pripraveným v reštaurácii*. Vzhľadom k tomu, že 
opakované použitie špinavých látkových utierok je častou 
hygienickou chybou, pomôžeme vám nájsť tie najlepšie 
riešenia v oblasti utierania a čistenia. Predíďte tak 
hygienickým rizikám a zaistíte si každodenné potreby 
svojej reštaurácie.

Existuje vo vašej kuchyni optimálny 
tok činností?
Hygiena je pri podávaní jedál rozhodujúca. Ľahký 
prístup k utierkam a čistiacim prostriedkom môže byť 
veľmi prospešný pri príprave jedál vo vašej kuchyni 
a môže značne zvýšiť efektivitu. Vďaka našim 
riešeniam nebude dochádzať k prerušeniam toku 
činností v kuchyni. Nestane sa vám situácia, aby vám 
papierové utierky došli.

Je vaša kuchyňa nákladovo 
efektívna? Máte pod kontrolou 
množstvo produkovaného odpadu?
Vieme, aké je dôležité pre chod reštaurácie znižovať 
náklady a množstvo produkovaného odpadu. Naše 
výrobky podporujú efektivitu a navyše sa ľahko 
obsluhujú. Pomôžu vám kontrolovať spotrebu, zlepšiť 
pracovné prostredie a znížiť zbytočné náklady.

Riešenie pre vaše potreby v oblasti 
hygieny v kuchyni
Keď majú ľudia vo vašom tíme najviac naponáhlo, nemalo by ich nič zdržovať. 
Systém Tork Reflex™ je ideálny pre každodenné činnosti spojené s umývaním rúk 
a utieraním povrchov. Pomáha kuchynskému personálu spĺňať prísne požiadavky na 
hygienu a je užitočný aj pre kontrolu nákladov a množstva odpadov.

*Časopis „Journal of Food Protection“, zväzok 78, č. 1, 2015, strany 187–195
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Tork Reflex™ systém 
prenosného zásobníka so 
stredovým odvíjaním, model M4
Číslo výrobku: 473186

Kompletná ponuka výrobkov Tork Reflex™ 
pre vyššiu efektivitu
Kedykoľvek bude treba niečo utrieť, môžete sa spoľahnúť na Tork Reflex™ – tieto výrobky boli 
vyvinuté preto, aby ste mali pod kontrolou náklady na najčastejšie činnosti v kuchyni: utieranie  
rúk a povrchov.

- Ľahko sa používajú, čistia a opakovane
montujú a demontujú

- Znížené riziko krížovej kontaminácie, pretože
používatelia sa dotýkajú len toho, čo si zoberú

- Otočná hubica – prístup k papierovej utierke 
z ľubovoľného uhla

- Odoberanie papierovej utierky jednou rukou –
netreba odkladať veci, keď si potrebujete vziať 
utierku

- Robustný dizajn, ktorý odolá náročným
podmienkam v prostredí kuchyne.

- Dávkovanie po jednotlivých utierkach pre
zaistenie nižšej spotreby

- Konštrukcia s odstrániteľným vekom pre ľahké
čistenie

- Pre činnosti, ktoré treba vykonať
na rôznych miestach kuchyne

- Ideálny pre použitie v kuchyni
alebo vonku pred domom

- Ľahké skladovanie a jednoduchá
manipulácia

Zásobníky

Zásobníky Náplne

Tork Reflex™ papierové utierky Wiping Kaper

Ideálne 
pre stiesnené

priestory

Všetky utierky používané vo výrobkoch radu Tork Reflex 
sú schválené na utieranie v kontakte s potravinami.

Tork Reflex™ papierové utierky Wiping Paper Plus

- 1-vrstvová viacúčelová
papierová utierka

- Ideálna pre nekomplikované
utieranie

- Perfektná na utieranie skla,
nezanecháva stopy

- 2-vrstvová viacúčelová
papierová utierka

- Ideálna pre utieranie tekutín
a rozliatych tekutín

- K dispozícii v štandardnej
a zmenšenej veľkosti

Číslo výrobku: 
473474, M3 
Biela

Číslo výrobku: 
473246, model M3 
Biela

Číslo výrobku: 
473391, M4 
Modrá

Číslo výrobku: 
473412, model M4
Farba biela, rýchloschnúca

run out indicator

Tork Reflex™ zásobník so 
stredovým odvíjaním a dávkovaním 
po jednotlivých utierkach, model M4 
Číslo výrobku: 473180 (farba 
modrozelená/biela)
Číslo výrobku: 473190 (farba biela/biela)

Tork Reflex™ mini zásobník so 
stredovým odvíjaním a dávkovaním 
po jednotlivých utierkach, model M3 
Číslo výrobku: 473167 (farba 
modrozelená/biela)
Číslo výrobku: 473177 (farba biela/biela)



7

Odporúčané riešenia pre kuchyne
Náš kompletný sortiment výrobkov ide ruka v ruke so zaužívanou praxou pri 
udržiavaní hygienických predpisov a pomáha personálu udržiavať v kuchyni 
potrebné tempo.

Zásobníky a náhradné náplne

Chráni náplň pred nečistotami a ponúka dávkovanie po 
jednom útržku, čím znižuje spotrebu.

Veľmi trvanlivá a hygienická náhrada látkových utierok 
s vysokou absorpčnou schopnosťou. Perfektná na 
opakované použitie, ako suchá tak aj navlhčená.

Pevná a mäkká utierka pripomínajúca bavlnu. 
Hygienická náhrada tradičných kuchynských utierok.

Nový zásobník na skladané utierky v dizajne 
Performance ponúka úsporu miesta, hygienickú 
ochranu a dávkovanie po jednotlivých útržkoch, ktoré 
znižuje spotrebu a množstvo odpadu.

Trvanlivá a savá čistiaca utierka s dlhou životnosťou. 
Možno použiť opakovane, netrhá sa. K dispozícii 
v štyroch farbách, napomáha predchádzať krížovej 
kontaminácii.

K dispozícii s pákou ovládateľnou pohybom ruky, na 
použitie v priestoroch s extrémnymi nárokmi na 
hygienu – certifikát ľahkého a pohodlného použitia.

Neparfumované a nefarbené mydlo pre časté 
používanie a zníženie rizika podráždenia pokožky.

Tork zásobník na skladané utierky W4 
Číslo výrobku: 654000

Tork Long-Lasting čistiaca utierka W4 
Číslo výrobku: 90478

Tork kuchynská utierka na čistenie W4 
Číslo výrobku: 473178

Tork zásobník na Small Pack W8 
Číslo výrobku: 655100

Tork farebný program, utierky W8 
(farba modrá, zelená, žltá, červená) 
Číslo výrobku: 194450, 194550, 
194650, 194750 

Tork zásobník na tekuté a sprejové 
mydlo S1
Číslo výrobku: 560000

Tork tekuté mydlo extra jemné S1 
Číslo výrobku: 420701



Potrebujete viac informácií?
Kontaktujte nás a nájdeme 
riešenie pre vaše podnikanie. 

www.tork.sk
(+420) 221 706 111




