
Podemos ajudar com mais 
alguma coisa?
Contacte-nos para falar
sobre o seu negócio.

tork.pt 
+ 351 218 985 122 
pedidos.tork.pt@sca.com

Deixe entrar a multidão 

Tork® PeakServe® Sistema de Toalhas de Mão Contínuas

SCA Care of life. Porque os nossos produtos tornam 
a sua vida mais fácil e a de milhões de pessoas em 
todo o mundo. Porque os nossos recursos e a nossa  
forma de trabalhar são partes naturais da totalidade 
do ciclo de vida. Enfim, porque nós cuidamos de si.

250% 
mais toalhas para 
menos recargas e 
melhor circulação 
na casa de banho*

*Em comparação com as recargas Tork Universal e com o dispensador de toalhas dobradas 552000

Enfrente com confiança as casas de banho com muito 
movimento com o Tork PeakServe®



Tork® PeakServe® Sistema de Toalhas de Mão Contínuas

552500 552508 100585

Tork PeakServe Toalhas de Mão Contínuas 
Art. N.º Nome ID de 

recarga
Cor Tamanho  

A × L × P (mm)

552500 Tork PeakServe Dispensador de Toalhas de Mão Contínuas H5 Branco 730 x 370 x 101 •
552508 Tork PeakServe Dispensador de Toalhas de Mão Contínuas H5 Preto 730 x 370 x 101 •
N.º art. Nombre ID de  

recarga
Qualidade Cor N.º de 

folhas
Tamanho da 

folha
C x L (cm)

Folhas 
/embalagem

Embalagens/
rolos por 

caixa

Folhas/
caixa

Embalagem

100585 Tork PeakServe Toalhas de Mão 
Contínuas 

H5 Universal Branco 1 22,5 × 20,1 410 12 4920 Carry pack • • 

#1   
Casas de banho sujas e 
sobrelotadas são o 
principal problema dos 
clientes em locais com 
grande afluência de

A nossa mais recente inovação 
explicada
As nossas novas toalhas de mão são 
comprimidas para poderem ocupar metade do 
espaço. O sistema é contínuo: as embalagens 
encaixam umas nas outras quando carregadas 
e as toalhas estão ligadas para poderem ser 
distribuídas sem interrupção.  

O resultado é um novo padrão de distribuição 
de toalhas suave e contínuo e um dispensador 
que continua a ser elegante, embora tenha mais 
35% de capacidade do que qualquer outro 
produto no mercado.*

As embalagens contínuas 
encaixam à medida que as 
embalagens são 
carregadas

Distribuição de embalagens 
sem interrupção, 
uma toalha de cada vez

As embalagens são 
comprimidas em 50%, 
fornecendo até 2100 
toalhas por dispensador*

*Em comparação com as recargas Tork Universal e com o dispensador de toalhas dobradas 552000. **Com base num inquérito a 3000 pessoas, nos EUA, no 
Reino Unido, em França, na Polónia e na Suécia, que visitaram um local com grande afluência de pessoas nos últimos 9 meses. 

Mais flexibilidade significa 
mais tempo para limpar 

- Recarregue quando lhe for conveniente 
com mais de 600 clientes servidos entre recargas*

- Duplique o número de toalhas que consegue 
transportar 
uma vez que são comprimidas em 50%*

- Reduza o tempo de recarga para metade 
colocando mais de 2100 toalhas por dispensador*

Menos atrasos na casa de banho 
fazem com que a circulação dos 
clientes seja mais rápida 

- Evite a escassez com mais 250% de toalhas de mão* 
e um consumo reduzido graças à distribuição  
de uma folha de cada vez 

- A distribuição mais rápida serve os clientes em 3 
segundos: 
mais rápido do que o tempo de secagem com jato de ar

- Retirar uma toalha é sempre fácil e rápido 
com o nosso sistema patenteado de distribuição 
contínua de toalhas

Vamos prepará-lo para receber o público com
Tork PeakServe® Toalhas de Mão Contínuas
Um novo padrão de distribuição em locais com elevada afluência de 
pessoas, para uma melhor experiência dos clientes

Ao questionar mais de 3000 pessoas, de seis países 
diferentes, sobre a sua experiência em locais com grande 
afluência de pessoas, os resultados foram evidentes: os 
clientes, simplesmente, não querem demorar demasiado 
tempo na casa de banho, muito menos numa que esteja 
suja, nem perderem o evento.

Ainda assim, 70% dos visitantes tiveram uma má experiência 
em relação a casas de banho, o que influenciou o negócio 
mais do que possa pensar. Dois em cada cinco clientes que 
tiveram uma má experiência queixaram-se aos amigos. Um 
quarto dos clientes acabou mesmo por evitar as casas de 
banho, sendo que um terço deles minimizou o que comeu e 
bebeu para o poder fazer.

Quer seja dono de um estádio, sala de espetáculos ou 
aeroporto, ter uma experiência de casa de banho rápida e 
limpa é a chave para melhorar o seu negócio.

É aí que Tork PeakServe® pode ajudar.

O principal problema 
que incomoda os 
seus clientes? As 
casas de banho.
O nosso mais recente estudo** mostra que 
as casas de banho sujas e sobrelotadas são 
o maior problema em locais com grande 
afluência de pessoas - mais do que a 
violência, as longas filas e o congestionamento 
para entrar e sair do local.
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