Tork PeakServe® systém nadväzujúcich papierových utierok

Buďte pripravení na davy
Vyriešte deﬁnitívne problémy často navštevovaných toaliet
a umyvární s Tork PeakServe®

250%

O
viac utierok pre
menej časté
doplňovanie a lepšiu
priechodnosť
toaliet a umyvární*

*V porovnaní s utierkami Multifold v kvalite Universal a zásobníkom 552000 na skladané utierky Multifold

#1

Podľa návštevníkov sú
znečistené a preplnené
toalety na miestach
s vysokou návštevnosťou
problémom číslo 1

70%

návštevníkov vysoko
frekventovaných miest má
zlé skúsenosti s toaletami

*Na základe IPSOS prieskumu, ktorého sa zůčastnilo 3000 osôb v USA, Veľkej Británii, Nemecku, Francúzsku, Poľsku a Švédsku, ktorí navštívili v posledných 9 mesiacoch miesto s vysokou návštevnosťou
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návštevníkov, ktorí sa
snažia toaletám úplne
vyhnúť, obmedzuje
konzumáciu jedla
a hlavne nápojov

Problém číslo jeden,
ktorý trápi vašich
návštevníkov? Toalety.
Najnovšie prieskumy** preukázali, že znečistené
a preplnené toalety sú v miestach s vysokou
návštevnosťou najväčším problémom – a to
problémom ešte väčším ako davová agresia,
dlhé rady pri vchode a premávka pri príjazde
a odjazde z akcie.
Spýtali sme sa viac ako 3 000 ľudí v šiestich krajinách na ich
skúsenosti z akcií s vysokou návštevnosťou a výsledky sú jasné:
návštevníci sa jednoducho nechcú zdržiavať na toalete, obzvlášť
keď je znečistená, a prísť tak o časť programu.
A napriek tomu má viac ako 70 % návštevníkov s toaletami zlé
skúsenosti, čo má na vaše obchody väčší dopad, ako si možno
myslíte. Dve osoby z piatich, ktoré majú zlé skúsenosti, sa posťažujú
priateľom. Štvrtina návštevníkov sa toaletám dokonca úplne vyhýba
a tretina z nich preto obmedzuje konzumáciu jedál a nápojov.
Bez ohľadu na to, či prevádzkujete štadión, koncertnú sálu alebo
letisko, sú teda rýchlejšia prevádzka na toaletách a ich čistota
kľúčom k zlepšeniu vašich obchodov.
A v tom vám môže pomôcť Tork PeakServe®.

Buďte pripravení na davy návštevníkov s Tork
PeakServeTM nadväzujúcimi papierovými utierkami
Nový štandard pre toalety a umyvárne s vysokou frekvenciou návštevnosti

Vďaka menšiemu zdržaniu na
toaletách sa návštevníci dostanú
dovnútra a von rýchlejšie
- Vyhnite sa problémom spojeným s tým, že sa
utierky minú, vďaka kapacite, ktorá je o 250% väčšia*
a znížte ich spotrebu vďaka dávkovaniu po jednej utierke
- Vďaka rýchlemu výdaju utierok je návštěvník
obslúžený behom 3 sekúnd – rýchlejšie ako při
sušení rúk teplovzdušnými vysúšačmi
- Vyňatie utierky je s použitím nášho patentovaného
systému nepretržitého dávkovania utierok vždy
bezproblémové a jednoduché

Väčšia ﬂexibilita vám poskytne
viac času, ktorý môžete venovať
upratovaniu
- Utierky môžete dopĺňať v dobe, ktorá vám
vyhovuje, pretože medzi jednotlivým dopĺňaním
bude obslúžených až o 600 návštevníkov viac*
- Množstvo utierok je 2x väčšie,
pretože sú o 50 % stlačené*
- Skráťte dobu doplňovania na polovicu,
a to vďaka počtu utierok v zásobníku, ktorý je až
2 100 kusov*

Podrobnosti k našej najnovšej inovácii
Naše nové utierky sú komprimované tak, aby se ich
do menšieho priestoru vošlo dvojnásobne viac. Tento
systém je nepretržitý: jednotlivé balíky sa k sebe pri
doplňovaní vzájomne prichytia, utierky sú tak spojené
a vďaka tomu je ich výdaj neprerušený.
Výsledkom je nový štandard bezproblémového
nepretržitého dávkovania utierok a priestorovo
nenáročný zásobník, ktorý má o 35 % väčšiu kapacitu
než akýkoľvek iný zásobník na trhu.*
Jednotlivé balíčky sú
komprimované o 50 % a vďaka
tomu je dosiahnutá kapacita až
2100 utierok na zásobník*

*V porovnaní s utierkami Multifold v kvalite Universal a zásobníkom 552000 na skladané utierky Multifold

Balíčky s týmto nepretržitým
systémom dávkovánia do
seba pri doplňovaní zapadnú

Utierky sú tak z balíčkov
dávkované nepretržito,
vždy po jednom kuse

250%*

O
viac utierok pre menej
časté doplňovanie*

600*

O
návštevníkov viac bude
obslúžených medzi
jednotlivými
dopĺňaniami*

Kompletné vybavenie pre toalety a umyvárne
s vysokou frekvenciou návštevnosti
Zoznámte sa s ponukou Tork pre často navštevované miesta

Tork SmartOne®
toaletný papier
Vynaložte menej času na doplňovanie
a venujte viac času kľúčovým úlohám,
ako udržať návštevníkov šťastných. Tork
SmartOne® uspokojí o 98 návštevníkov
viac v porovnaní s tradičným Jumbo
kotúčom a znižuje spotrebu toaletného
papiera až o 40%, vďaka dávkovaniu po
jednotlivých útržkoch.*

Tork sprejové mydlo
3000 dávok kvalitného mydla v jednej
fľaši je na davy návštevníkov ideálna voľba.
Naše zásobníky sa ľahko používajú a
hygiena rúk je tak dostupná každému, aj
deťom a osobám s obmedzenou silou rúk.**

*Štatistiky z interného výskumu, ktorého sa zúčastnilo 7729 užívateľov z celej Európy. Porovnanie tradičného zásobníka na Maxi jumbo kotúče a Tork SmartOne® Twin Mini zásobníka. Zníženie spotreby
v štvorcových metroch na použitie toalety. Zásobník na Maxi jumbo kotúče - 13,6 dm2, Tork SmartOne® Twin Mini zásobník - 8,2 dm2. **Certiﬁkácia Easy to use od Švédskej reumatologickej asociácie.
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Prehľad zásobníkov a náplní
Istota skvelého zážitku pre návštevníka, začína tu

552500

100585

552508

Tork PeakServe® nadväzujúce papierové utierky
Číslo
Názov
výrobku

Kód
náplne

Farba

Rozmery
V x Š x H (mm)

552500

Tork PeakServe® zásobník na nadväzujúce papierové utierky

H5

Biela

730 x 370 x 101

552508

Tork PeakServe® zásobník na nadväzujúce papierové utierky

H5

Čierna

730 x 370 x 101

Číslo
Názov
výrobku

Tork PeakServe® nadväzujúce
papierové utierky

100585

680000

Kód
náplne

Úroveň
kvality

Farba

Počet
vrstiev

H5

Universal

Biela

1

680008

Rozmer Počet kusov Počet balení
útržku
v balení
v kartóne
D x Š (cm)
22,5 × 20,1

410

Počet
kusov
v kartóne

Typ
balenia

4920

Carry pack

12

•

•

472242

Tork SmartOne® toaletný papier
Číslo
Názov
výrobku

Kód
náplne

Farba

Rozmery
V x Š x H (mm)

680000

Tork SmartOne® zásobník na toaletný papier

T8

Biela

269 × 269 × 156

680008

Tork SmartOne® zásobník na toaletný papier

T8

Čierna

269 × 269 × 156

Číslo
výrobku

Názov

472242

Tork SmartOne® toaletný papier

560000
56000
00
00

Kód
náplne

Úroveň
kvality

Farba

Počet
vrstiev

Rozmer
útržku
D x Š (cm)

Počet
kusov
v balení

Počet balení
v kartóne

Počet
kusov
v kartóne

Typ
balenia

T8

Advanced

Biela

2

18 x 13,4

1150

6

6900

Carry pack

560008
56

•

•

•

620501

Tork sprejové mydlo
Číslo
Názov
výrobku

Kód
náplne

Farba

Rozmery
V x Š x H (mm)

560000

Tok zásobník na tekuté a sprejové mydlo

S1/S11

Biela

296 × 112 × 114

560008

Tok zásobník na tekuté a sprejové mydlo

S1/S11

Čierna

296 × 112 × 114

Číslo
Názov
výrobku
620501

Tok sprejové mydlo

Kód
náplne

Úroveň
kvality

Farba

Vlastnosti

Objem
(ml)

Počet kusov
v kartóne

Počet
dávok

Typ
balenia

S11

Universal

Svetložltá

Svieža vôňa

1000

6

3000

Kartón

•

S čím Vám ešte môžeme pomôcť?
Spojte sa s nami a nájdeme riešenie
pre Vaše podnikanie.
www.tork.sk
+420 221 706 111

