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Gastronomie

Lavette Super
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Hlavní možnosti použití:

Lavette Super

• Profesionální kuchyně
• Catering

potravin

Pracovní podmínky norem HACCP slouží k systematické
identifikaci, řízení a prevenci možných hygienických rizik.
Použití různých barevných provedení umožňuje
vytvoření úklidového systému, v němž je každá z barev
přiřazena ke specifické oblasti úklidu nebo činnosti.
Tímto způsobem je možné eliminovat riziko použití
kontaminované utěrky v hygienickém prostředí.
Následující systém barevného kódování může být využit
například v restauraci*

Barva

Oblast úklidu

Modrá

Prostory restauračních zařízení, např.
stoly, podnosy atd..

Červená

Umývárny, podlahy a toalety

Žlutá

Dezinfekce kuchyňských potřeb, např.
nožů atd.

Zelená

Kuchyně a prostory pro přípravu potravin

Bílá

Běžný úklid

* Uvedené pokyny jsou informativní povahy, nejsou však závazné.

Certifikace FCC
Certifikace pro styk s potravinami =
bezpečí pro potraviny!
Nová generace utěrek Lavette Super prošla veškerými
testy a je v souladu s pravidly a nařízením Evropského
parlamentu (ES) č. 1935/2004 o materiálech a
předmětech určených pro styk s potravinami.
Co to znamená? Znamená to,
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Výrobek žádným
způsobem neohrožuje zdraví
ani bezpečnost uživatelů. Jestliže
tedy provádíte úklid prostor určených k přípravě či
jiné manipulaci s potravinami, je ve vašem nejlepším
zájmu ubezpečit se, že používáte utěrky, které jsou
certifikovány pro styk s potravinami (FCC).
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Používejte výrobky Lavette Super a
dopřejte si bezpečí!

• Odvětví zpracování

Utěrky Lavette Super jsou navrženy tak, aby poskytovaly
maximální čistotu všude tam, kde je hygieně přikládána
nejvyšší důležitost a kde je třeba dodržovat normy
HACCP.

ity
ac

Výrobky Lavette Super jsou k dispozici v pěti
různých barevných provedeních, což pomáhá
při podpoře pracovních podmínek v souladu
s normami HACCP (Systém analýzy rizika a
stanovení kritických kontrolních bodů). Barevné
kódování výrobků Lavette Super vám může
pomoci při prevenci křížové kontaminace a
přispívá ke zvýšení úrovně ochrany zdraví a
bezpečnosti.
• Odolné víceúčelové ubrousky
• Otevřená struktura – výjimečně účinný sběr nečistot
• Lze snadno vymáchat a rychle schnou – utěrky
zůstávají déle jako nové
• Antibakteriální účinek
• Dostatečně silné – pohodlné použití
• Barevné značení pomáhá při plnění podmínek
norem HACCP
• Lze prát v pračce – připraveny na opakované použití
• Odolnost – vynikající poměr kvality a ceny
• Při použití nabízí pevnost a zajišťují bezpečí –
certifikace pro styk s potravinami (FCC)!

• Restaurace
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Výrobky Lavette Super překonávají všechny ostatní
utěrky díky výsledkům, které zajistí maximální čistotu.
Jejich jedinečná otevřená struktura zaručuje
výjimečně účinný sběr nečistot a efektivní
absorpci. Utěrky rychle schnou, a zůstávají tak
déle čisté, zachovávají si nový vzhled a zajišťují tak
optimální hygienu s minimem zápachů. Jedinečná
kombinace vláken a pojiva použitá ve výrobcích
Lavette Super zajišťuje jejich antibakteriální účinek
předcházením růstu populace bakterií, a zaručuje
tak bezpečnost použití utěrky.
Výrobky Lavette Super mohou být používány s
jakýmikoliv čisticími a dezinfekčními přípravky.
Jedná se o víceúčelové utěrky, které mohou být
použity, vymáchány a opakovaně vyprány, což
znamená, že jsou hospodárné a efektivní.

• Hotelová zařízení

HACCP
(Systém analýzy rizika a stanovení
kritických kontrolních bodů)
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Šampion mezi utěrkami

Čistota je závod.
S výrobky Lavette Super
vždy zvítězíte!
Chicopee® is a registered trademark of PGI Nonwovens

Lavette Super
Art. No.

Size (cm)

74464

Colour

Content

Prod. Type

Dispenser

51 x 36

6 x 25 wipes

Folded wipes

D2

74465

51 x 36

6 x 25 wipes

Folded wipes

D2

74466

51 x 36

6 x 25 wipes

Folded wipes

D2

74467

51 x 36

6 x 25 wipes

Folded wipes

D2

74468
744

51 x 36

6 x 25 wipes

Folded wipes

D2

74530

51 x 36

16 x 10 wipes

Folded wipes

-

74531
7453
74
531
1

51 x 36

16 x 10 wipes

Folded wipes

-

74532

51
5 x 36

16 x 10 wipes

Folded wipes

-

74533

51 x 36

16 x 10 wipes

Folded wipes

-

Accessories:

Chicopee

®

At Chicopee , it’s all about
cleaning. Always has been,
probably always will be. Small
wonder, then, that for over
40 years we have focused on
developing the widest range
of wipes and solutions for a
variety of cleaning applications
for the professional market.
®

D2

Also available in our range:
Chux

Super-Twill Hygiene

For more information
visit our website:

www.chicopee-europe.com

Chicopee®. Keeping it Clean.
T + 31 485 398 426
F + 31 485 398 425

E. info@chicopee-europe.com
www.chicopee-europe.com
A company of

607/04-14/04

PGI . Lange Oijen 16 . 5433 NG Katwijk
PO Box 15 . 5430 AA Cuijk . The Netherlands

