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Parná tryska je neodeliteľnou súčasťou Vášho kávovaru. Ak ju 
ale vhodným spôsobom neudržujete, môže byť živnou pôdou pre nebezpečné baktérie 
alebo spôsobiť mechanickú poruchu Vášho prístroja. Pre ľahšie a účinnejšie čistenie 
ponúkame utierky 
COFFEE TOWEL s nasledovnými výhodami : 

 
Vlastnosti a výhody 
 
 Predstavujeme Vám novú čistiacu utierku špecificky určenú pre baristov : 
 
Jedinečné prevedenie zaručuje čistotu a následnú  údržbu i skvelú chuť kávy  
 
Každý deň vypijú Európania v priemere 1 miliardu šálky kávy a viac než 30 % týchto šálok je im 
podávaných v reštauráciách a kaviarňach. Ako ale baristi zaručia čistotu svojich kávovarov a najlepšiu 
možnú chuť pripravovanej kávy? Poznáme riešenie : Utierky špecificky navrhnuté k čisteniu  
kávovarov. 
Prečo používať zvlášť utierky na kávovary?  
Naprieč  Európou  využívajú 2 milióny profesionálnych kávovarov parné trysky, ktoré profesionálne 
pripravenej káve dodávajú jej lahodnú chuť v podobe horúcej mliečnej peny. Parné trysky a mlieko ale 
predstavujú živnú pôdu pre nebezpečné baktérie. Pre prípravu najlepšej a najčerstvejšie chutnajúcej 
kávy je treba samotné zariadenie i parnú trysku očistiť od kávovej usadeniny a iných nečistôt.  
Výrobok  Coffee Towel je odolný voči teplotám do 250 °C a dokázateľne pevnejší než mnohé iné 
bežne používané utierky, a to v suchom i vlhkom stave. Je ich možné opakovane prať v pračke, 
nakoľko tým nestrácajú svoje vlastnosti, a predstavujú tak skvelý pomer kvality a ceny. Jedinečná 
tkaná štruktúra výrobku je o 30 % odolnejšia než u iných utierok  a dokáže absorbovať až 
deväťnásobok svojej hmotnosti.  
Certifikácia pre styk s potravinami podľa noriem HACCP  
Nemenej  významná je i certifikácia pre styk s potravinami, ktorú výrobku Coffee Towel udelil nemecký 
skúšobný inštitút  ISEGA. Použitie utierok v prostrediach určených pre prípravu potravín je  bezpečné, 
čo predstavuje kľúčový aspekt  takmer vo všetkých  kaviarňach, ktoré ponúkajú múčniky a iné 
sladkosti. Jeho jedinečné prevedenie v oranžovej farbe súčasne pomáha pri dodržovaní noriem 
HACCP súvisiacich s bezpečnosťou a efektivitou upratovania.  
Čistenie zariadenia, bezpečnosť pri práci  
Náležité čistenie profesionálnych kávovarov znižuje mieru poruchovosti a zaisťuje dlhšiu životnosť 
zariadení.. Tepelná odolnosť a dokonalé čistiace vlastnosti umožňujú obsluhe vykonať dôkladné 
čistenie za niekoľko sekúnd bez toho, aby  tým ohrozovala svoju vlastnú bezpečnosť či užívateľský 
komfort.  
Špecificky navrhnuté výrobky Coffee Towel predstavujú najlepšiu záruku čistých a neupchávajúcich sa 
kávovarov a čerstvej lahodnej kávy. Jedná sa teda o nákladovo efektívny spôsob boja s baktériami, 
ktorý umožňuje vykonávanie  bezpečného a jednoduchého čistenia.  
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Certifikácia pre styk s potravinami – dôležité pri používaní mlieka  

- Tepelná odolnosť (250°C) 
- Testované v súlade s normou ISO 12127  
-  Možnosť prať v práčke  
-  Určené k opakovanému použitiu  
- Perforovaná vlnitá štruktúra  
- Vylepšená ochrana proti baktériám 
- Ľahšie žmýkanie 
- Farebné prevedenie súčasne zaisťuje dôsledné dodržiavanie postupu podľa noriem HACCP 

a znižuje riziko nesprávneho používania 
 

 

Čistiaca utierka DuraDry® Chicopee 100% mikrovlákno  

Najlepšia čistiaca 100% mikrovláknová utierka na trhu špeciálne pre použitie v potravinárskom 
sektore. DuraDry® je revolučná čistiaca utierka, ktorá vám dá tri 
úžasné výhody naraz. 

 

DuraDry® je vyrobená zo 100% mikrovlákien, čo umožní ľahko vyčistiť akýkoľvek povrch, od skla do 
nerezovej ocele. Rýchlo, dôkladne a bez šmúh a škrabancov. 

DuraDry® má antibakteriálne vlastnosti. Môže prísť do kontaktu s potravinami. DuraDry® má veľmi 
dlhú životnosť. Dokonca aj po mnohých umývaní a utretí si zachováva svoje jedinečné vlastnosti. 
DuraDry® je ekonomicky veľmi efektívna na úsporu nákladov. 

Hlavné využitie: 

 Priemyselné kuchyne 

 Zásobovanie 

 Hotely 

 Reštaurácia 

 Potravinársky priemysel 

 Upratovacie firmy 

 Stavebné čistenie 

Vlastnosti produktu 

 pre styk s jedlom, potravinami 

 nepúšťa vlákna 

 Antibakteriálné vlastnosti 

 Nerezová oceľ - nepošriabe 

 jednoduché čistenie 



Čistiaca utierka Lavette Super Chicopee 

Lavette Super prekonáva všetky ostatné utierky pre dosiahnutie konečného čistiaceho výsledku. Jej 
jedinečná otvorená štruktúra zaručuje vynikajúci zber nečistôt a účinnú absorpciu, rýchlo uschne, a 
tak zostáva čistá a použiteľná dlhší čas. Poskytuje optimálné čistenie a má minimálný zápach. 

 

Unikátné vlákna a ich spojivo v utierke Lavette Super majú antibakteriálné vlastnosti, čo je prevencia 
proti rozmnoženiu bakterií v tkanine. 

Lavette Super môže byť použitá v kombinácii s akýmikoľvek čistiacimi prostriedkami alebo 
dezinfekčnými prostriedkami. Jedná sa o multifunkčné stieranie, ktoré je možné použiť znovu a znovu, 
a je teda ekonomické a účinné. 

Lavette Super je k dispozícii v 5 rôznych farbách, podporujúce HACCP (Hazard Analysis Critical 
Control Points) podmienky. Lavette Super farebné kódovanie vám môže pomôcť v prevencii pred 
kontamináciou a prispieva k zdraviu a bezpečnosti. 

Použite Lavette Super je bezpečné! Ideálna na čistenie pracovných plôch napr. pri spracovaní mäsa a 
pod. 

Vlastnosti produktu 

 Viacúčelové utieranie aj silných nečistôt 

 Otvorená štruktúra 

 Ľahko sa opláchuje a rýchlo schne 

 Antibakteriálne aktivita 

 Objemná - pohodlné používanie 

 Farebné rozlíšenie 

 Možno prať v práčke 

 Trvanlivosť 

 Efektívné a bezpečné použitie 

Hlavné využitie: 

 Priemyselné Kuchyne 

 Zásobovanie 

 Hotely 

 Reštaurácia 

 Potravinársky priemysel 

Čistiaca utierka J-Cloth® Lavette Chicopee 

 

Utierka Chicopee J-Cloth® Lavette je vyvinutá s jedinečnými otvormi a vlnitou textúrou, ktorá 
umožňuje efektívne zotrieť akýkoľvek druh nečistôt. Ľahko sa opláchuje a je rýchloschnúca. 



J-Cloth® Lavette utierky zostávajú dlhší čas čisté, takže baktérie nemajú žiadnu šancu rásť a množiť 
sa. 

J-Cloth® Lavette utierky sú k dispozícii v 5 rôznych farbách, čo zabráni krížovej kontaminácii, a 
podporujú HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). 

Utierka J-Cloth® Lavette môže byť použitá v kombinácii s akýmkoľvek čistiacim prostriedkom, a je k 
dispozícii ako skladaná utierka alebo ako výhodný návin - perforovaná roľa. 
 
Ideálna napr. na utieranie pracovných stolov od múky. 
 

Hlavné využitie: 

 Priemyselné kuchyne 

 Zásobovanie 

 Hotely 

 Reštaurácia 

 Potravinársky priemysel 

 Upratovacie firmy 

 Stavebné čistenie 

Vlastnosti produktu 

 Ľahké čistenie - utretie 

 štruktúra utierky s otvormi 

 Ľahko sa opláchne a rýchlo schne 

 Farebné rozlíšenie 

 Možno prať v práčke 

 Jednoduché a pohodlné používanie 

 Efektívne a bezpečné použitie 

 
Utierky možno objednať: 
 
Ing.Peter Beňo  mob: 0948 223 631   info@pbmanagement.sk  
 
alebo  
 
v našom e-shope na www.webareal.sk/restore 
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