«Tork PeakServe® Continuous®» papīra dvieļu sistēma

Rīkojiet plaši apmeklējamus pasākumus
Ar pārliecību rūpējieties par intensīvi ekspluatējamām tualetes telpām
ar «Tork PeakServe®»

250%

vairāk dvieļu garantē
mazāku nepieciešamību tos papildināt
un labāku tualetes
telpas apmeklētāju
plūsmu*

*Salīdzinājumā ar «Tork» universālajiem rezerves papildinājumiem un salocīto papīra dvieļu dozatoru 552000

#1

Netīras un pārpildītas
tualetes telpas ir vislielākā
problēma vietās, ko
apmeklē daudz cilvēku

71%

šādu intensīvi ekspluatējamu
tualetes telpu apmeklētāju ir
negatīva pieredze

*Datu pamatā ir IPSOS veiktā aptauja Amerikas Savienotajās Valstīs, Lielbritānijā, Vācijā, Francijā, Polijā un Zviedrijā. Aptaujā piedalījās 3000 cilvēku, kas bija apmeklējuši intensīvi ekspluatējamas tualetes
telpas pēdējo 9 mēnešu laikā
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apmeklētājiem, kas izvairās
doties uz tualeti, ierobežo
ēšanu un dzeršanu

Kas galvenokārt dara
raizes apmeklētājiem?
Tualetes telpas
Jaunākais pētījums* liecina, ka netīras un
pārpildītas tualetes telpas ir vislielākā problēma
vietās, kurās pulcējas daudz cilvēku, – pat vairāk
par vardarbību, garām rindām, lai tajās nonāktu
un ieietu un izietu no tām.
Uzdodot jautājumus vairāk nekā 3000 cilvēku sešās valstīs par viņu
pieredzi saistībā ar intensīvi ekspluatējamām tualetes telpām, tika
iegūti nepārprotami rezultāti: apmeklētāji vienkārši nevēlas ilgāk
uzkavēties tualetē, nemaz jau nerunājot par tādu, kurā valda netīrība,
vai pat neapmeklē pasākumus.
Tas, ka vairāk nekā 70% apmeklētāju ir bijusi negatīva pieredze,
apmeklējot tualeti, uzņēmējdarbību ietekmē vairāk, nekā varētu
domāt. Divi no pieciem, kuriem bijusi šāda negatīva pieredze, ir
pastāstījuši par to saviem draugiem. Ceturtā daļa apmeklētāju vispār
izvairās doties uz tualetes telpām, no tiem trešā daļa ierobežo ēšanu
un dzeršanu.
Ja vadāt stadionu, koncertzāli vai lidostu, uzņēmuma darbības
uzlabošanā būtiska nozīme ir tam, ka tiek paātrināta uzkopšana
tualetes telpās.
Šai ziņā var palīdzēt «Tork PeakServe®».

Sagatavojieties apkalpot lielas cilvēku masas,
izmantojot «Tork PeakServe® Continuous®»
papīra dvieļus
Jauns standarts lielam cilvēku skaitam, lai apmeklētāji iegūtu
vislabāko iespaidu
Ja tiek nodrošināta mazāka
aizkavēšanās tualetes telpu
darbā, apmeklētāji tajās var ātrāk
ieiet un ātrāk iziet no tām
- Novērsiet papīra dvieļu beigšanos, izmantojot
par 250% vairāk papīra dvieļu*, un samaziniet
patēriņu ar vienas loksnes dozēšanas funkciju
- Ātrāka dozēšana nodrošina viena apmeklētāja
apkalpošanu 3 sekundēs – ātrāk nekā tad, ja lieto gaisa
plūsmas žāvētāju
- Mūsu patentētā pastāvīgā papīra dvieļu
padeves sistēma
nodrošina vienmēr vienmērīgu un vieglu dvieļa
paņemšanu

Lielāks elastīgums nozīmē
vairāk laika tīrīšanai
- Papildināšana piemērotā laikā ļauj apkalpot
līdz pat
600 apmeklētāju starp dozatora papildināšanas
reizēm*
- Var ievietot divreiz vairāk dvieļu,
jo tie ir saspiesti par 50%*
- Uz pusi saīsina papildināšanas laiku,
izmantojot
līdz 2100 dvieļu katram dozatoram*

Mūsu jaunākās inovācijas
paskaidrojums
Mūsu jaunie papīra dvieļi ir saspiesti, lai tie
aizņemtu divreiz mazāk vietas. Pastāvīgas padeves
sistēma: pēc ievietošanas pakas savienojas
viena ar otru, tādējādi dozēšana tiek nodrošināta
bez pārtraukumiem.
Rezultātā ir panākts jauns vienmērīgas, pastāvīgas
dvieļu plūsmas standarts un plānā dozatora ietilpība ir
par 35% lielāka nekā jebkuram citam tirgū pieejamam
produktam.*

Pakas ir saspiestas par 50%,
nodrošinot līdz 2100 dvieļu
vienam dozatoram*

*Salīdzinājumā ar «Tork» universālajiem rezerves papildinājumiem un salocīto papīra dvieļu dozatoru 552000.

Vienlaidu pakas savienojas
pēc to ievietošanas

Pakas bez pārtraukuma dozē
vienu dvieli vienā reizē

250%*

papīra dvieļu,
lai novērstu to beigšanos

600*

vairāk apmeklētāju
tiek apkalpoti starp
papildināšanas reizēm

Apbruņojiet savus darbiniekus ar lielām cilvēku
masām sagatavotām tualetes telpām
Izpētiet «Tork» pilno piedāvājumu vietām ar lielu apmeklētāju skaitu

«Tork SmartOne®»
tualetes papīrs
Tērējiet mazāk laika rezerves
papildinājumu ievietošanai un vairāk laika
saviem pamata uzdevumiem, lai rūpētos
par klientu labsajūtu. «Tork SmartOne®»
garantē 98 vairāk apkalpotu klientu nekā
tradicionālais «Jumbo» rullis un ar vienas
loksnes dozēšanas funkciju samazina
tualetes papīra patēriņu līdz pat 40%
apmērā.*

«Tork» putu ziepes
Uzņemiet lielas cilvēku masas, jo
viens putu ziepju papildinājums
pietiek līdz 2500 devām. Mūsu
viegli lietojamie dozatori ļauj ātri un
viegli nomazgāt rokas ikvienam,
tostarp bērniem un tiem, kam roku
spēks ir ierobežots.**

™ ™ service
TheTork
TorkEasyCube
EasyCube
The
service

Saderība ar
«Tork EasyCube™»,
lai nodrošinātu
viedu tīrīšanu
Uzņemiet lielas cilvēku masas, izmantojot
jauna līmeņa datu vadības efektivitāti –
savienojot dozatorus ar digitālo tīrīšanas
vadības risinājumu. «Tork EasyCube™»
sniedz apkopējiem reāllaika datus par
apmeklētāju un dozatoru piepildījuma
līmeni, ļaujot viņiem planšetdatorā precīzi,
redzēt kas, kad un kur ir vajadzīgs.
Rezultātā radikāli uzlabojas
efektivitāte, personāla iesaistīšanās un
klientu apmierinātība.
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* Statistikas dati no iekšējā pētījuma, kurā piedalījās 7729 lietotāji Eiropā. Tradicionālais «Maxi Jumbo» dozators salīdzinājumā ar «Tork SmartOne® Twin Mini» dozatoru. Samazinājums
uzskaitīts kvadrātmetros vienam apmeklējumam. «Maxi Jumbo» 13,6 dm², «Tork SmartOne® Twin Mini»: 8,2 dm².
**Apstiprinājusi Zviedrijas reimatisma biedrība.
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Izvēlieties dozatorus un papildinājumus
Šeit sākas lieliska iespaida radīšana apmeklētājiem

552500

100585

552508

«Tork PeakServe® Continuous®» papīra dvieļi
Artikuls

Nosaukums

Papildinājuma ID

Krāsa

Izmērs A × P × D (mm)

552500

«Tork PeakServe™ Continuous» salocītu roku dvieļu dozators

H5

Balta

730x370x101

552508

«Tork PeakServe™ Continuous» salocītu roku dvieļu dozators

H5

Melna

730x370x101

Artikuls Nosaukums

100585

Papildinājuma
ID

Kvalitāte

Krāsa

Kārtas

Loksnes
izmēri
GxP (cm)

Lokšņu
skaits paka

Pakas
iepakojumā

H5

Universal

Balta

1

22,5 × 20,1

410
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«Tork PeakServe™ Continuous» roku
dvieļi

680000

680008

Lokšņu
Iepakoskaits
jums
iepakojumā
4920

Carry
pack

•

•

472242

«Tork SmartOne®» tualetes papīra
Artikuls

Nosaukums

Papildinājuma ID

Krāsa

Izmērs A × P × D (mm)

680000

«Tork SmartOne®» balts tualetes papīra ruļļu dozators

T8

Balta

269×269×156

680008

«Tork SmartOne » balts tualetes papīra ruļļu dozators

T8

Melna

269×269×156

Artikuls

Nosaukums

472242

«Tork SmartOne®» tualetes
papīra rullis

®

561500

Papildinājuma ID

Kvalitāte

Krāsa

Kārtas

Loksnes
izmēri
GxP (cm)

T8

Advanced

Balta

2

18 x 13,4

561508

Lokšņu
Ruļļi
skaits paka iepakojumā

1150

6

Lokšņu
Iepakoskaits
jums
iepakojumā
6900

Carry
pack

•

•

•

520701

«Tork» putu ziepes
Artikuls

Nosaukums

561500

«Tork» putu ziepju dozators

561508

«Tork» putu ziepju dozators

Artikuls

Nosaukums

520701

«Tork Extra Mild» putu ziepes

Papildinājuma ID

Papildinājuma
ID

Kvalitāte

Krāsa

Ādas
kopšanas
veids

Īpašības

S4

Premium

Gaiši
dzeltena

Kosmētisks

Nesatur aromātvielas
un krāsvielas

Krāsa

Izmērs A × P × D (mm)

S4

Balta

296×112×114

S4

Melna

296×112×114

Tilpums
Gabali
(ml)
iepakojumā
1000

6

Devu Iepakojums
skaits
2500

Kartons

•

Kā vēl varam palīdzēt?
Sazinieties ar mums, lai
aprunātos par jūsu uzņēmumu.
www.tork.lv
+371 2 9273368
+371 2 9141799
torklv@essity.com

Essity is a leading global hygiene and health company that develops,
produces and sells Personal Care (Baby Care, Feminine Care,
Incontinence Products and Medical Solutions), Consumer Tissue and
Professional Hygiene products and solutions. Our vision is; Dedicated
to improving well-being through leading hygiene and health solutions.
Sales are conducted in approximately 150 countries under many strong
brands, including the leading global brands TENA and Tork, and other
brands, such as Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba,
Tempo, Vinda and Zewa. Essity has about 48,000 employees and net
sales in 2016 amounted to approximately SEK 101bn (EUR 10.7bn).
The business operations are based on a sustainable business model
with focus on value creation for people and nature. The company
has its headquarters in Stockholm, Sweden, and is listed on Nasdaq
Stockholm. Essity used to be part of the SCA Group. More information
at www.essity.com.

