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Var redo med Tork PeakServe®

Tork PeakServe® Continuous® Handdukssystem  

250 % 
fler handdukar för 
färre påfyllningar 
och bättre flöde i 
toalettutrymmen*

Förbered din verksamhet för de avgörande tillfällena

Tork SmartOne® toalettpapper
Lägg mindre tid på påfyllningar och mer tid  
på de uppgifter som håller gästerna nöjda.
Tork SmartOne räcker till 98 fler gäster 
än en traditionell jumborulle och minskar 
pappersförbrukningen med upp till 40 % tack 
vare utmatning av ett ark i taget.*

Tork Skumtvål
Var redo för folkmassorna med upp till 2 500 doser 
av skumtvål per refillflaska. Tork dispensrar är 
certifierade med Easy to Use och gör det snabbt och 
smidigt att tvätta händerna.**

* Statistik från intern undersökning med 7 729 användare i Europa. Traditionell maxi 
jumbo-dispenser jämfört med Tork SmartOne® Mini Twin-dispenser. Minskning 
beräknad i kvadratmeter papper per besök. Maxi jumbo 13,6 dm2, Tork SmartOne® 
Mini Twin: 8,2 dm2. 
**Baserat på en dosstorlek på 0,333 ml per användare.



Tork PeakServe® Continuous® Handdukssystem  

552500 552508 100585

Tork PeakServe Continuous® Handdukssystem 
Art.nr Namn Refill-ID Färg Storlek  

H x B x D (mm)

552500 Tork PeakServe Continuous® Handdukssystem H5 Vit 730 x 370 x 101 •
552508 Tork PeakServe Continuous® Handdukssystem H5 Svart 730 x 370 x 101 •
Art. nr Namn Refill-

ID
Kvalitet Färg Antal 

lager
Arkstorlek
L x B (cm)

Ark 
/bunt

Buntar/rullar 
per TRP

Ark/
TRP

Förpackning

100585 Tork PeakServe Continuous® 
Handdukssystem

H5 Universal Vit 1 22,5 x 20,1 410 12 4 920 CarryPack • • 

Förklaring av vår senaste innovation
Våra nya handdukar är komprimerade så att det får plats 
dubbelt så många på mindre yta. Systemet är kontinuerligt: 
buntar greppar in i varandra när de fylls på så att de 
fortsätter matas ut en i taget utan avbrott.  

Resultatet blir ett smidigt och kontinuerligt flöde av 
handdukar i en slimmad dispenser som har 35 % högre 
kapacitet än någon annan produkt på marknaden.*

Handdukarna kopplas 
samman när nya 
buntar fylls på

Buntarna mats ut 
utan avbrott, en 
handduk åt gången

Buntarna är komprimerade  
med 50 % och ger upp till  
2 100 handdukar per dispenser* *Tork Universal H2-refiller och Dispenser Multifold Handduk 552000. **Baserat på en IPSOS-undersökning med 3 000 personer i USA, Storbritannien, Tyskland, 

Frankrike, Polen och Sverige som under de senaste nio månaderna varit på ett välbesökt evenemang. 

Större flexibilitet ger mer tid för 
städning

- Fyll på när det passar dig då upp till 600 fler gäster 
kan få handdukar mellan varje påfyllning*

- Dubbla antalet handdukar du kan bära eftersom 
de är komprimerade med 50 %*

- Halvera antalet påfyllningar då dispensern rymmer 
upp till 2 100 handdukar*

Färre förseningar i toalettutrymmena 
gör att gästerna kommer in och ut 
snabbare 

- Undvik att pappret tar slut med 250 % fler 
handdukar* och minska förbrukningen tack vare 
utmatning av ett ark i taget

- Snabbare utmatning ger användare handdukar 
på tre sekunder – snabbare än vad det skulle ha 
tagit att torka händerna med en elektronisk handtork

- Det är alltid enkelt och smidigt att ta en handduk 
med vårt patenterade handdukssystem

Var redo för de avgörande tillfällena med  
Tork PeakServe Handdukssystem
En ny standard för handdukssystem med hög kapacitet 

För alla tillfällen… 
När halvtiden är över, när tentan startar om 15 minuter eller när 
nästa skift precis ska börja vill du slippa oroa dig för smutsiga 
toalettutrymmen eller människor som är fast i kö. Trots detta 
tycker många människor att toalettutrymmen på offentliga platser 
och arbetsplatser inte lever upp till den standard som de förväntar 
sig när det gäller renlighet och väntetider. Konsekvenserna 
resulterar i minskad kundnöjdhet, förlorad produktivitet och lägre 
välbefinnande bland gäster, besökare och anställda, vilket kan få 
stor påverkan på intäkter och lönsamhet. 
 
Tork PeakServe kan hjälpa dig att leva upp till kunders 
ständigt ökande krav, där små detaljer är avgörande för din 
verksamhet.

…då allt måste fungera
Med upp till 2 100 handdukar per dispenser ger Tork 
PeakServe:   
 
– Mer tid för städning
– Bättre flöde i toalettutrymmet 
–  Ökad kapacitet så att handdukarna räcker även under högt 

besökstryck
 

page 6

Högtrafikerade 
platser

Ger en snabbare och bättre 
upplevelse i toalettutrymmet, 
vilket leder till nöjdare kunder 
som spenderar mer pengar. 

 

Kontor
Ökar medarbetarnas 

välbefinnande, minskar 
sjukfrånvaron och ger dina 
besökare ett bra intryck.  

 

Universitet och 
högskolor

Bidrar till att skapa en positiv 
upplevelse av campus, 

förbättrar välbefinnandet hos 
studenter och lärarkår samt 

förbättrar skolans rykte.

Industri
Ökar hygienstandarder, 
signalerar omtanke av 
personal och reducerar 

flaskhalsar vilket förbättrar 
produktiviteten.

Vård och omsorg
Skyddar hygienstandarder 
genom att säkerställa enkel 
tillgång till handhygien och 

ger städpersonal möjlighet att 
spendera mer tid på städning 

av kritiska områden.

Tork PeakServe är lösningen för:

*Jämfört med Tork refillhanddukar av universalkvalitet och Dispenser Multifold Handduk 552000


