
Klar til det store rykind!
Med Tork PeakServe® får du styr på toiletterne,  
så du kan give dine mange gæster en god oplevelse 

250% 
flere håndklæde-
ark giver færre 
genopfyldninger 
og sikrer et bedre 
brugerflow*

*Sammenlignet med Tork Universal refills og dispenser til foldede håndklædeark 552000

Tork PeakServe® Continuous® Håndklædeark, H5



#1
Trængsel på toiletterne 

og uhygiejniske forhold er 
klagepunkt nr. 1 for gæsterne 

på de store steder  

71%
af gæsterne på toiletter  
med høj trafik har haft  
en dårlig oplevelse

*Baseret på en IPSOS undersøgelse blandt 3000 mennesker i USA, UK, Tyskland, Frankrig, Polen og Sverige, som har besøgt store steder med høj trafik på toiletterne inden for de sidste 9 måneder



Hvad er det, gæsterne 
klager mest over?
Toiletterne!
Vores seneste research* viser, at trængsel på 
toiletterne og uhygiejniske toiletforhold er det 
største problem på store steder med mange 
brugere – endda større end vold, køer for at 
komme ind og trafik til og fra stedet. 

Når man spørger mere end 3000 mennesker i seks lande om 
deres oplevelse af besøg på store steder, får man svar, der 
viser en tydelig tendens:  

Gæsterne gider simpelthen ikke at stå og vente ude på 
toilettet og slet ikke et, der er uhygiejnisk, for så oven i købet 
at gå glip af noget af den begivenhed, man har betalt for at 
se. Alligevel har over 70% af de adspurgte haft netop sådan 
en dårlig toiletoplevelse. Og det har større indflydelse på 
forretningen, end du måske umiddelbart forestiller dig. Af dem, 
der har haft en dårlig oplevelse, har to ud af fem fortalt om 
den til deres venner. En fjerdedel af alle gæster undgår faktisk 
toiletterne helt, og af dem begrænser en tredjedel deres indtag 
af mad og drikke for at klare sig igennem. Så uanset om du 
driver et stadion, et koncertsted eller en lufthavn, er nøglen til 
at styrke forretningen en renere og hurtigere brugeroplevelse 
på toiletterne.  

Det kan Tork PeakServe® hjælpe dig med.

1ud af 3
gæster begrænser deres  

indtag af mad og drikke for at klare  
sig gennem begivenheden

Tork PeakServe® Continuous® Håndklædeark, H5



Forbered dig på det store rykind med  
Tork PeakServe® Continuous® Håndklædeark

Mere fleksibilitet giver  
bedre tid til rengøring 

- Fyld op når det passer dig  
da op til 600 flere gæster kan besøge toilettet  
mellem hver genopfyldning*

- Tag dobbelt så mange håndklædeark med dig  
da de kun fylder det halve*

- Halver tiden brugt på genopfyldning  
da der er plads til op til 2100 håndklædeark per 
dispenser*

*Sammenlignet med dispenser 552000 til Tork H2 universal refills.

En ny standard for dispensere til toiletter med høj trafik  
der giver gæsterne en fantastisk brugeroplevelse

Sådan fungerer vores 
seneste innovation

Vores nye håndklædeark er komprimerede, så 
der er plads til dobbelt så mange. Systemet er 
kontinuerligt: Bundterne hæfter sig fast på hinanden, 
når de lægges i, og første håndklædeark i et bundt er 
forbundet med det sidste i det forrige bundt, så du får 
uafbrudt dispenserfunktion.

Resultatet er en helt ny standard for et jævnt og 
kontinuerligt håndklædeark-flow og en dispenser i et 
slankt design, men med 35% højere kapacitet end 
noget andet system på markedet.*

Kontinuerlige bundter hæfter 
sig til hinanden, når de fyldes 
i dispenseren

Bundterne sikrer en-ad-
gangen dispenserfunktion 
uden afbrydelser i flowet

Bundterne er 50% kompri-
merede og giver op til 2100 
håndklædeark per dispenser*

Færre forsinkelser på toiletterne 
får gæsterne hurtigere igennem 

- Undgå at løbe tør for papir  
med 250% flere håndklædeark*  
og lavere forbrug takket være en-ad-gangen 
dispenserfunktion 

- Hurtigere dispenserfunktion  
servicerer hver gæst på 3 sekunder 
 – hurtigere end at anvende lufttørresystem

- Det er altid nemt og hurtigt  
at få fat i et håndklædeark  
med vores patenterede Continuous 
Håndklædearksystem



Forbered dig på det store rykind med  
Tork PeakServe® Continuous® Håndklædeark

600* 
flere gæster  
serviceret mellem 
genopfyldningerne

250%* 
flere håndklædeark  
så du undgår at løbe tør



Forbered dine toiletter  
til det store rykind

Tork Skumsæbe
Bliv klar til det store rykind  
med op til 2500 doser per refill af 
skumsæbe. Vores dispensere er lette at 
betjene og gør det nemt og hurtigt for 
alle at få vasket hænderne – også børn 
og mennesker med nedsat funktion i 
hænderne.**

Tork SmartOne®  

Toiletpapir
Brug mindre tid på genopfyldninger og mere 
tid på kerneopgaverne, der gør dine gæster 
glade.

Tork SmartOne® rummer papir til 98 flere 
besøg end en traditionel jumborulle. Den har 
et-ark-ad-gangen dispenserfunktion, som 
reducerer papirforbruget med op til 40%.*

Se hele Tork® sortimentet til toiletter med høj trafik

Forbind med 
Tork EasyCube™ 
og få smartere rengøring

Bliv klar til det store rykind med et helt 
nyt niveau af datadreven effektivitet, når 
du forbinder dine dispenserer med vores 
digitale løsning til styring af rengøringen. 
 
Tork EasyCube™ forsyner dit team med 
informationer i realtid om antal besøg og 
refill-niveauer på dispenserne, så teamet 
på deres tablets kan se nøjagtigt, hvad 
der er behov for hvor. Hermed opnår 
du et revolutionerende løft i effektivitet, 
motivation hos medarbejderne 
og kundetilfredshed.

1
Sensorer tæller besøg  
og måler refill-niveauer  
i realtid

2
Med real time 
informationerne kan 
teamet lægge deres 
indsats der hvor  
behovet er 

3
Manageren har fuld 
kontrol og kan planlægge 
smartere med mindre tid 
og indsats

1 

Connected devices
Sensor technology in  
Tork dispensers, visitor 
counter units and DCUs 
measure visitor numbers 
and refill levels

The Tork EasyCube™ service

2 
Mobile access to  
intelligent real-time data 
Data from individual devices  
is collected and displayed  
in the Tork EasyCube  
cloud-based application

3 
Smart analytics for 
optimizing operations 
Measurements to track 
and predict use and plan 
for increased effciency

1 

Connected devices
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Tork dispensers, visitor 
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measure visitor numbers 
and refill levels

The Tork EasyCube™ service
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Mobile access to  
intelligent real-time data 
Data from individual devices  
is collected and displayed  
in the Tork EasyCube  
cloud-based application

3 
Smart analytics for 
optimizing operations 
Measurements to track 
and predict use and plan 
for increased effciency

  

*    Statistik fra intern undersøgelse blandt 7.729 brugere i Europa. Traditionel maxi jumbo dispenser vs. Tork SmartOne. Twin Mini dispenser.  
Reduktionen er opgjort i kvadratmeter papir brugt per besøg. Maxi jumbo 13,6 dm2, Tork SmartOne. Twin Mini: 8,2 dm2. 

** Godkendt af Swedish Reumatism Associats
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Tork PeakServe® Continuous® Håndklædeark
Art.nr. Navn System Farve Størrelse H x B X D (mm)

552500 Tork PeakServe® Dispenser Continuous® Håndklædeark H5 Hvid 730 x 370 x 101

552508 Tork PeakServe® Dispenser Continuous® Håndklædeark H5 Sort 730 x 370 x 101

Art.nr. Navn System Kvalitet Farve Lag Ark str.
L×B (cm)

Ark/bundt Bundter/krt. Ark/
stk./
krt.

100585 Tork PeakServe® Continuous® Håndklædeark H5 Universal Hvid 1 22,5 × 20,1 410 12 4920 • • 

Art.nr. Navn System Kvalitet Farve Hudpleje
type

Indhold
ml 

Doser Stk./krt.

520501 Tork Mild Skumsæbe S4 Premium Hvid Kosmetik 1000 2500 6 •

Art.nr. Navn System Farve Størrelse H x B X D (mm)

561500 Tork Dispenser Skumsæbe S4 Hvid 286 x 113 x 105

561508 Tork Dispenser Skumsæbe S4 Sort 286 x 113 x 105

Tork Skumsæbe

Tork SmartOne® Toiletpapir
Art.nr. Navn System Farve Størrelse H x B X D (mm)

682000 Tork SmartOne® Dispenser Mini Twin Toiletpapir T9 Hvid 221 x 398 x 156

682008 Tork SmartOne® Dispenser Mini Twin Toiletpapir T9 Sort 221 x 398 x 156

Art.nr. Navn System Kvalitet Farve Lag Ark/rl. Rl./krt. Længde
(m)

472193 Tork SmartOne® Mini Toiletpapir T9 Advanced 

  

Hvid 2 620 12 112 • • •

Vælg dine dispensere og refills
Begynd her, når du skal sikre den gode gæsteoplevelse

Tork PeakServe® Continuous® Håndklædeark, H5

* For Tork EasyCube kunder, skal der vælges Tork Skumsæbe Dispenser med Intuition



Vi hjælper dig gerne.  
Kontakt os og få en  
snak om din forretning.

www.tork.dk
+45 48 16 82 44
tork.dk.kundeservice@sca.com

Følg os på




