
Kvieskite minias
„Tork PeakServe®“ – patikimas sprendimas higieninėms patalpoms, 
kuriose lankosi daug žmonių

250 % 
daugiau rankš-
luosčių, rečiau 
pildomi dozatoriai 
ir mažiau eilių 
tualetuose*

*Palyginti su „Tork Universal“ užpildais ir sulankstytų rankšluosčių dozatoriumi 552000

„Tork PeakServe® Continuous®“ rankšluosčių sistema



#1
Nešvarios ir perpildytos 
higieninės patalpos yra 

problema Nr. 1 vietose, kur 
susirenka daug žmonių

71 %
gausiai lankomų vietų lankytojų turi 
nemalonios patirties, susijusios su 
tualetais

*Remiantis IPSOS atlikta apklausa su 3 000 žmonių iš JAV, JK, Vokietijos, Prancūzijos, Lenkijos ir Švedijos, kurie per pastaruosius 9 mėnesius lankėsi vietose, kuriose susirenka daug žmonių



Svarbiausias dalykas, 
keliantis nerimą 
jūsų svečiams?
Tualetai. 
Mūsų naujausi tyrimai* rodo, kad nešvarūs ir 
žmonių pilni tualetai yra didžiausia problema 
gausiai lankomose vietose – didesnė nei 
smurtas, ilgos eilės patekti į renginį ir nuvykimas į 
renginį ar grįžimas iš jo. 

Apklausus daugiau nei 3 000 žmonių iš šešių šalių apie jų patirtį 
gausiai  lankomuose renginiuose, rezultatai aiškūs:  
Svečiai paprasčiausiai nenori gaišti laiko bandydami patekti į tualetą, 
ypač, jei jis dar ir nešvarus, arba užtrukti jame tiek, kad praleis 
dalį renginio.

Daugiau nei 70 % svečių yra patyrę nepasitenkinimą higieninėmis 
patalpomis, ir tai turi didesnį poveikį jūsų verslui, nei galvojate.  
Du iš penkių, kurie buvo nepatenkinti, apie tai skundėsi draugams. 
Ketvirtis svečių apskritai vengia eiti į tualetus, o trečdalis iš jų riboja 
savo maisto ir gėrimų kiekį.

 

Tad jei valdote stadioną, koncertų salę ar oro uostą, 
švaresni ir sklandžiau funkcionuojantys tualetai  
yra svarbus dalykas tobulinant verslą.

 

Čia gali padėti „Tork PeakServe®“.

1 iš 3
svečių vengia eiti į 

tualetą ir dėl to riboja
savo maisto ir
ir gėrimų kiekį

„Tork PeakServe® Continuous®“ rankšluosčių sistema



Pasiruoškite žmonių minioms su  
„Tork PeakServe® Continuous®“ popieriniais 
rankšluosčiais

Daugiau lankstumo reiškia 
daugiau laiko valymui
- Papildykite tada, kai patogu 

tarp užpildymų aptarnaujama iki daugiau 600 
svečių*

- Rankšluosčių galima nunešti dvigubai daugiau, 
nes jie yra suspausti 50 %*

- Dvigubai sutrumpinkite užpildymo laiką, 
nes dozatoriuje telpa iki 2 100 rankšluosčių*

*Palyginti su „Tork Universal“ užpildais ir sulankstytų rankšluosčių dozatoriumi 552000.

Naujas dozavimo standartas intensyviai lankomiems renginiams, kuris 
neabejotinai patiks lankytojams

Mūsų naujausios inovacijos esmė

Mūsų naujieji rankšluosčiai yra suspausti taip, kad 
į tiek pat vietos jų tilptų dvigubai daugiau. Sistema 
yra ištisinė: sudėti paketai susijungia vienas su 
kitu ir gaunamas ištisinis rankšluostis, todėl jis 
dozuojamas nenutrūkstamai.

Rezultatas – naujas sklandaus ir nenutrūkstamo 
rankšluosčių srauto standartas bei plonas, tačiau 
35 % talpesnis už visus kitus rinkoje siūlomus 
dozatorius.*

Paketai susijungia vienas su 
kitu, kai sudedami į dozatorių

Rankšluosčiai dozuojami 
nenutrūkstamai, vienas 
lapelis po kito 

Paketai suspaudžiami 
iki 50 %, todėl 
dozatoriuje telpa iki 2 100 
popierinių rankšluosčių*

Kai svečiai tualete užtrunka 
mažiau laiko, jie greičiau į jį 
patenka ir greičiau išeina
Išvenkite pasibaigusio popieriaus su 250 % 
daugiau rankšluosčių* 
ir sumažinkite vartojimą su po lapelį dozuojančiais 
dozatoriais 

- Greičiau dozuojantis dozatorius aptarnauja 
svečią per 3 sekundes 
– tai greičiau nei rankų džiovinimas džiovintuvu

- Rankšluosčio pasiėmimas visada sklandus ir 
lengvas, 
tai užtikrina mūsų patentuota ištisinio rankšluosčio 
sistema



Tarp užpildymų  
aptarnaujama 

600* 
daugiau svečių

250 %* 
daugiau popierinių rankšluosčių, 
kad jų nepritrūktų 



Apginkluokite savo komandą šia tobula 
sistema, galinčia aptarnauti minias 

„Tork“ muilo putos
Aptarnaukite minias su beveik 
2 500 dozių iš vieno muilo putų 
užpildo. Mūsų patogūs dozatoriai 
padeda greitai ir lengvai nusiplauti 
rankas kiekvienam, įskaitant 
vaikus ir silpnas rankas turinčius 
žmones.**

„Tork SmartOne®“ 
tualetinis popierius
Sugaiškite mažiau laiko dozatoriams 
užpildyti ir skirkite daugiau laiko 
pagrindiniams svečių poreikiams. 
„Tork SmartOne®“ leidžia aptarnauti 98 
lankytojais daugiau nei įprastas „Jumbo“ 
ritinių dozatorius ir sumažina vartojimą iki 
40 %, nes dozuoja po vieną lapelį.*

Susipažinkite su visu „Tork“ pasiūlymu intensyviai lankomoms patalpoms

Galima sujungti su 
„Tork EasyCube™“, 
kad prižiūrėti būtų 
dar patogiau

Aptarnaukite minias su aukštesnio lygio 
duomenų analize pagrįsta sistema, 
sujungiančia jūsų dozatorius su mūsų 
skaitmeniniu priežiūros valdymo sprendimu. 
„Tork EasyCube™“ pateikia jūsų komandai 
duomenis realiu laiku apie lankytojų skaičių ir 
užpildų lygį ir perduoda informaciją į planšetę 
apie tai, ko, kada ir kur tiksliai reikia.

Rezultatas – revoliucinis efektyvumo, 
darbuotojų motyvacijos ir klientų 
pasitenkinimo pagerėjimas.

1
Jutikliai fiksuoja 
apsilankymus ir užpildų 
lygį realiu laiku

2
Realaus laiko 
informacija leidžia 
valytojams padaryti tai, 
kas reikia, kur reikia ir 
kada reikia

3
Vadovai gali viską 
kontroliuoti, tiksliau 
planuoti ir skirti tam 
mažiau laiko ir pastangų

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
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

  

*  Vidinio 7 729 vartotojų tyrimo Europoje statistika. Tradiciniai „Maxi Jumbo“ dozatoriai ir „Tork SmartOne® Twin Mini“ dozatoriai. Sumažėjimas apskaičiuotas pagal apsilankymo metu 
suvartoto popieriaus kiekį kvadratiniais metrais. „Maxi Jumbo“: 13,6 dm2; „Tork SmartOne® Twin Mini“: 8,2 dm2. 

** Patvirtino Švedijos reumato asociacija.
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„Tork PeakServe® Continuous®“ rankšluosčiai
Art. Nr. Pavadinimas Užpildo kodas Spalva Dydis A × P × G (mm)

552500 „Tork PeakServe™ Continuous” popierinių rankšluosčių dozatorius H5 Balta 730x370x101

552508 „Tork PeakServe™ Continuous” popierinių rankšluosčių dozatorius H5 Juoda 730x370x101

Art. Nr. Pavadinimas Užpildo 
kodas

Kokybė Spalva Sluoks-
nių sk.

Lapelio 
dydis 

I x P (cm)

Lapelių 
ryšulyje

Ryšulių 
pakuotėje

Lapelių 
pakuo-

tėje

Pakuotė

100585 „Tork PeakServe™ Continuous” popieriniai 
rankšluosčiai  

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

Art. Nr. Pavadinimas Užpildo 
kodas

Kokybė Spalva Produk-
to tipas

Ypatybės Tūris ml Vnt. pakuotėje Dozių 
sk. 

Pakuotė

520701 „Tork“ ypač švelnios muilo putos S4 Premium Skaidri Kosmeti-
kos pr. 

Ypač švelnios 
odai

1000 6 2500 Kartonas •

Art. Nr. Pavadinimas Užpildo kodas Spalva Dydis A × P × G (mm)  

561500 „Tork“ muilo putų dozatorius S4 Balta 296×112×114

561508 „Tork“ muilo putų dozatorius S4 Juoda 296×112×114

„Tork“ muilo putos

„Tork SmartOne®“ tualetinis popierius 
Art. Nr. Pavadinimas Užpildo kodas Spalva Dydis A × P × G (mm)  

680000 „Tork SmartOne®“ tualetinio popieriaus ritinėlių dozatorius T8 Balta 269×269×156

680008 „Tork SmartOne®“ tualetinio popieriaus ritinėlių dozatorius T8 Juoda 269×269×156

Art. Nr. Pavadinimas Užpildo 
kodas

Kokybė Spal-
va

Sluoks-
nių sk.

Lapelio 
dydis 

I x P (cm)

Lapelių 
ryšulyje

Ryšulių 
pakuotėje

Lapelių 
pakuo-

tėje

Pakuotė

472242 „Tork SmartOne®“ tualetinis 
popierius ritiniais

T8 Advanced 

  

Balta 2 18 x 13,4 1150 6 6900 Carry pack • • •

Išsirinkite dozatorius ir užpildus
Maloni klientų patirtis prasideda čia

„Tork PeakServe® Continuous®“ rankšluosčių sistema



Kuo dar galėtume padėti? 
Susitikime pasikalbėti  
apie jūsų poreikius.

www.tork.lt 
+370 5 2683455 
torklt@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. 


