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Umhverfismál í öndvegi

- Þegar hreinlæti skiptir máli

Kynnum hið þekkta rafræna skráningarkerfi EDOC
Yfir 50 starfsstöðvar á Íslandi eru nú þegar komnar með kerfið í notkun

Suma Revoflow eitt fullkomnasta skömmtunarkerfi  
uppþvottaefna á markaðnum. Kerfið er að öllu leyti tölvustýrt 
og hefur yfirburði miðað við önnur sambærileg kerfi í 
áreiðanleika skömmtunar. Ekkert fer til spillis...
Öll efnin eru umhverfisvottuð

Fullkomnar blöndunarstöðvar
fyrir eldhúsið og ræstinguna
Rétt skömmtun tryggir lægri kostnað,
betri árangur og er umhverfishæfara.
Öll efnin eru umhverfisvottuð

Er þitt eldhús tilbúið fyrir Brosmerkið („Smiley“ merkið)

„EDOC hefur gjörbylt öllu utanumhaldi yfir gæðaskráningar allra okkar veitingastaða.
EDOC er sérlega einfalt og þægilegt í notkun.“
 - Oddur  Smári Rafnsson framkvæmdastjóri hjá Foodco (American Style,   
 Saffran, Eldsmiðjan, Pítan, Greifinn og AktuTaktu)

„EDOC hefur einfaldað umfang gæðakerfis okkar. Nú eru allar gæðaskráningar
settar inn í spjaldtölvuna á hverjum veitingastað fyrir sig. Ég hef alltaf yfirlit yfir
stöðu allra  gæðaskráninga okkar veitingastaða hvar sem ég er staddur.“
 - Guðni Vignir Samúelsson gæðastjóri Serrano

„Starfsfólk okkar veit nákvæmlega hvenær og hvað á að athuga, skrá og 
framkvæma hverju sinni. EDOC fellur vel að áherslum ISS í umhverfismálum
því að kerfið sparar alla útprentun og kostnað í pappír.“
   - Valdemar Valdemarsson sviðstjóri veitingasviðs ISS

Lars Qvistgaard sérfræðingur frá Danmörku, verður í sýningarbás Tandurs, hann er fyrrverandi  
          starfsmaður danska matvælaeftirlitsins

Kynnum umhverfisvottaðan
hreinlætispappír
sem unninn er úr drykkjarfernum

Umhverfishæfara
verður það ekki

 Er þitt eldhús tilbúið fyrir Brosmerkið?
       

 Uppþvottur

SUMA Revoflow er eitt fullkomnasta skömmtunarkerfi uppþvottaefna
á markaðnum. Kerfið er að öllu leyti tölvustýrt og hefur yfirburði
miðað við önnur sambærileg kerfi í áreiðanleika skömmtunar.
Ekkert fer til spillis. Engin hætta er á að efni hellist niður eða
komist í snertingu við notendur. Umhverfisvottuð efni í boði.

Vörunúmer Vöruheiti – pakkning     Umhverfisvottun

1072101 Suma Revoflow P1 háalkalískt uppþvottaefni með klór, 4,5 KG 

1072101G Suma Revoflow P2 háalkalískt uppþvottaefni, 4,5 KG  Svanurinn 380001

1072111 Suma Revoflow P7 – má fara á ál, 4,5 KG 

1072131G Suma Revoflow A17 – alhliða eftirskolunarefni, 4 L  Svanurinn 380001

1072121G Suma Revoflow A18 – súrt eftirskolunarefni, 4 L   Svanurinn 380001

Revoflow er einnig fáanlegt fyrir tauþvott: CLAX Revoflow

P1 P2 P7 A17 A18

(„Smiley“ merkið)

Kynnum hið þekkta rafræna skráningarkerfi EDOC
Í september 2013 voru yfir 50 starfsstöðvar á Íslandi komnar með kerfið í notkun.
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 Yfirborðshreinsun/sótthreinsun

Divermite og DQFM
Fullkomnar blöndunarstöðvar fyrir eldhús og ræstinguna. Efnisþykkni í pokum,
mikið úrval í boði. Hver fylling dugar í allt að 250 úðabrúsa (300 ml).

Vörunúmer Vöruheiti – pakkning Notkunarsvið  Umhverfisvottun

1012051G D2.4 Total ECO 1,5 L Eldhús/matsalur  Svanurinn 426132

1012061 D2 efnisþykkni 1,5 L Eldhús/matsalur 

1012141 D10- sótthr.þykkni 1,5 L Eldhús/vinnslufletir 

1676001G R1 fresh 1,5L Ræsting/salerni  Svanurinn 328017

1676021G R2 PurEco 1,5 L Ræsting/yfirborðsþrif  Evrópubl.DK/20/6

1676031G R3 PurEco 1,5 L  Ræsting/gler/öll yfirborð  Evrópubl.DK/20/6

1676081G R10 PurEco 1,5 L Ræsting/gólfþrif  Svanurinn 

 Persónulegt hreinlæti

D2 D2,4 D10 R2

1.

Handex
Handsápa án ilms
Handgerileyðir og Sótthreinsigel fyrir 
hendur (85%)

2.

Soft Care H5
Handgerileyðir

3.

Soft Care H22
Handsápa án ilms.
Umhverfisvottuð

4.

SH-41
Handsápa án ilms

5.

Sanól 85
Handgerileyðir 85%

6.

Soft Care Wash H2
Handsápa án ilms.
Umverfisvottuð.

Snertifríar lausnir

Handsótthreinsun
Purell
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Handsápa Prime

Purell
handsótthreinsifroða

án ilms

með ilm



 Burstar og áhöld

Hágæða hreinsiáhöld
Tandur er umboðsaðili VIKAN á Íslandi.

Öll VIKAN áhöld eru samþykkt til notkunar í matvælaiðnaði.
VIKAN áhöld eru fáanleg í allt að 7 mismunandi litum.
Litakerfið er mikilvægur þáttur þegar kemur að því að
aðgreina notkun áhalda milli áhættusvæða og fyrirbyggja
þannig mögulega krossmengun.

• Burstar
• Borðsköfur
• Gólfsópar- og skrúbbar
• Gólfþvörur
• Sköft
• Upphengjur
• Nito kvoðukönnur
• Handskóflur
• Sóp- og sköfusett

 Pappírsþurrkur
ECO Natural er umhverfisvottaður gæðapappír
sem unninn er úr drykkjarfernum (TetraPak).

Handþurrkuskammtari

 • Skammtar einu blaði í einu
 • 620 blöð í einni rúllu
 • Tveggja laga pappír
 • Viðhaldsfrír, engar rafhlöður
 • HACCP vottaður

Blár fyrir 
matvælaiðnað

ECO Natural

HygeniusHygenius

• natural
• hvítur

LUCART
Servíettubox – eitt blað í einu

Lucart L-One
40x150 = 6000 stk/kassa

ECO

 Mikið úrval af öðrum
hreinlætisvörum
 • Ál- og matfilmur (Wrapmaster)
 • Plastpokar og sorpílát
 • Klútar og svampar

- þegar hreinlæti skiptir máli

 • Einnota hanskar og hlífðarfatnaður
 • Ræstivagnar og moppukerfi
 • Gólfþvottavélar


