
Buďte pripravení na davy
Vyrieš te defi nitívne problé my č asto navš tevovaný ch toaliet
a umyvá rní s Tork PeakServe®

O 250%
viac utierok pre
menej č asté 
doplň ovanie a lepš iu 
priechodnosť 
toaliet a umyvá rní*

*V porovnaní  s utierkami Multifold v kvalite Universal a zá sobní kom 552000 na skladané  utierky Multifold

Tork  PeakServe® systé m nadväzujúcich papierový ch utierok



#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 zá klade IPSOS prieskumu, ktoré ho sa zů č astnilo 3000 osôb v USA, Veľkej Britá nii, Nemecku, Francúzsku, Poľsku a Š vé dsku, ktorí  navš tí vili v posledných 9 mesiacoch miesto s vysokou ná vš tevnosťou



Problé m č í slo jeden,
ktorý trápi vaš ich 
návštevní kov? Toalety.
Najnovšie prieskumy** preuká zali, ž e zneč istené 
a preplnené  toalety sú v miestach s vysokou 
ná vš tevnosťou najväčš í m problé mom – a to 
problé mom eš te väčš í m ako davová  agresia, 
dlhé  rady pri vchode a premávka pri prí jazde 
a odjazde z akcie.

Spýtali sme sa viac ako 3 000 ľudí  v š iestich krajinách na ich 

skúsenosti z akcií s vysokou ná vš tevnosťou a vý sledky sú jasné : 

ná vš tevní ci sa jednoducho nechcú zdrž iavať na toalete, obzvlášť 

keď je zneč istená , a prísť tak o č asť programu.

 

A napriek tomu má  viac ako 70 % ná vš tevní kov s toaletami zlé  

skúsenosti, čo má  na vaš e obchody väčš í  dopad, ako si mož no 

myslí te. Dve osoby z piatich, ktoré  majú zlé  skúsenosti, sa posťaž ujú 

priateľom. Štvrtina ná vš tevní kov sa toaletá m dokonca úplne vyhý ba 

a tretina z nich preto obmedzuje konzumáciu jedál a ná pojov.

 

Bez ohľadu na to, či prevádzkujete štadión, koncertnú sá lu alebo 

letisko, sú teda rýchlejš ia prevádzka na toaletá ch a ich č istota 

kľúč om k zlepš eniu vaš ich obchodov.

 

A v tom vá m môž e pomôcť Tork PeakServe®.

1z3
návštevníkov, ktorí sa 

snažia toaletám úplne 

vyhnúť, obmedzuje 

konzumáciu jedla 

a hlavne nápojov

Tork  PeakServe® systé m nadväzujúcich papierový ch utierok



Buď te pripravení na davy ná vš tevní kov s Tork 
PeakServeTM nadväzujúcimi papierový mi utierkami

Väčš ia fl exibilita vá m poskytne 
viac č asu, ktorý  môž ete venovať 
upratovaniu

- Utierky môžete dopĺňať v dobe, ktorá  vá m 
vyhovuje, pretož e medzi jednotlivý m dopĺňaním 

bude obslúž ených až  o 600 ná vš tevní kov viac*

- Množ stvo utierok je 2x väčš ie,
pretože sú o 50 % stlač ené *

- Skráť te dobu doplň ovania na polovicu,
a to vďaka poč tu utierok v zá sobní ku, ktorý  je až  

2 100 kusov*

*V porovnaní  s utierkami Multifold v kvalite Universal a zá sobní kom 552000 na skladané  utierky Multifold

Nový  štandard pre toalety a umyvá rne s vysokou frekvenciou ná vš tevnosti

Podrobnosti k naš ej najnovšej inovácii

Naš e nové  utierky sú komprimované  tak, aby se ich 

do menš ieho priestoru vošlo dvojná sobne viac. Tento 

systé m je nepretrž itý : jednotlivé  balí ky sa k sebe pri 

doplň ovaní  vzá jomne prichytia, utierky sú tak spojené  

a vďaka tomu je ich vý daj nepreruš ený.

Vý sledkom je nový  štandard bezproblé mové ho 

nepretrž ité ho dá vkovania utierok a priestorovo 

nená roč ný  zá sobní k, ktorý  má  o 35 % väčšiu kapacitu 

než  akýkoľvek iný  zá sobní k na trhu.*
Balí č ky s týmto nepretrž itý m 

systé mom dá vková nia do 

seba pri doplň ovaní  zapadnú

Utierky sú tak z balí č kov 

dá vkované nepretrž ito,

vž dy po jednom kuse

Jednotlivé  balí č ky sú 

komprimované  o 50 % a vďaka 

tomu je dosiahnutá kapacita až  

2100 utierok na zá sobní k*

Vďaka menš iemu zdrž aniu na 
toaletá ch sa ná vš tevní ci dostanú 
dovnútra a von rýchlejšie

- Vyhnite sa problé mom spojený m s tým, ž e sa 
utierky minú, vďaka kapacite, ktorá  je o 250% väčš ia* 

a zníž te ich spotrebu vďaka dá vkovaniu po jednej utierke

- Vďaka rýchlemu vý daju utierok je ná vš tě vní k 
obslúž ený behom 3 sekúnd – rýchlejšie ako př i 

suš ení  rúk teplovzduš ný mi vysúš ač mi

- Vyňatie utierky je s použ ití m náš ho patentované ho 
systé mu nepretrž ité ho dá vkovania utierok vž dy 

bezproblé mové  a jednoduché 



O 600*
ná vš tevní kov viac bude 

obslúž ených medzi

jednotlivý mi

dopĺňaniami*

O 250%*
viac utierok pre menej

č asté  doplň ovanie*



Kompletné vybavenie pre toalety a umyvá rne 
s vysokou frekvenciou ná vš tevnosti

Tork sprejové  mydlo

3000 dá vok kvalitného mydla v jednej 

fľaši je na davy ná vš tevní kov ideá lna voľba. 

Naš e zá sobní ky sa ľahko použ í vajú a 

hygiena rúk je tak dostupná  kaž dé mu, aj 

deťom a osobá m s obmedzenou silou rúk.**

Tork SmartOne®

toaletný papier

Vynalož te menej č asu na doplň ovanie 

a venujte viac č asu kľúč ový m ú lohám, 

ako udrž ať ná vš tevní kov š ť astných. Tork 

SmartOne® uspokojí  o 98 ná vš tevní kov 

viac v porovnaní  s tradič ným Jumbo 

kotúčom a zniž uje spotrebu toaletného 

papiera až  o 40%, vďaka dá vkovaniu po 

jednotlivý ch ú trž koch.*

Zoznámte sa s ponukou Tork pre č asto navš tevované miesta

*Štatistiky z interného vý skumu, ktoré ho sa zú č astnilo 7729 už ívateľov z celej Európy. Porovnanie tradič ného zá sobní ka na Maxi jumbo kotúče a Tork SmartOne® Twin Mini zá sobní ka. Zní ž enie spotreby 

v štvorcových metroch na použ itie toalety. Zá sobní k na Maxi jumbo kotúče - 13,6 dm2, Tork SmartOne® Twin Mini zá sobní k - 8,2 dm2. **Certifi kácia Easy to use od Š vé dskej reumatologickej asociácie.
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Číslo 
výrobku

Názov Kó d 
ná plne

Úroveň 
kvality

Farba Vlastnosti Objem
(ml)

Poč et kusov 
v kartóne

Počet 
dávok

Typ 
balenia

620501 Tok sprejové  mydlo S11 Universal Svetložltá Svieža vôňa 1000 6 3000 Kartón •

Číslo 
výrobku

Názov Kó d 
ná plne

Farba Rozmery 
V x Š x H (mm)

560000 Tok zá sobní k na tekuté  a sprejové  mydlo S1/S11 Biela 296 × 112 × 114

560008 Tok zá sobní k na tekuté  a sprejové  mydlo S1/S11 Čierna 296 × 112 × 114

Tork sprejové mydlo

Tork SmartOne® toaletný papier
Číslo 
výrobku

Názov Kó d 
ná plne

Farba Rozmery 
V x Š x H (mm)

680000 Tork SmartOne® zá sobní k na toaletný papier T8 Biela 269 × 269 × 156

680008 Tork SmartOne® zá sobní k na toaletný papier T8 Čierna 269 × 269 × 156

Číslo 
výrobku

Názov Kó d 
ná plne

Úroveň 
kvality

Farba Poč et 
vrstiev

Rozmer 
ú trž ku

D x Š (cm)

Poč et 
kusov 

v balení 

Poč et balení  
v kartóne

Počet 
kusov  

v kartóne

Typ 
balenia

472242 Tork SmartOne® toaletný papier T8 Advanced 

 

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

Prehľad zá sobní kov a ná plní 
Istota skvelé ho zá ž itku pre ná vš tevní ka, zač í na tu

Tork  PeakServe® systé m nadväzujúcich papierový ch utierok

Tork PeakServe® nadväzujúce papierové  utierky
Číslo 
výrobku

Názov Kó d 
ná plne

Farba Rozmery 
V x Š x H (mm)

552500 Tork PeakServe® zá sobní k na nadväzujúce papierové  utierky H5 Biela 730 x 370 x 101

552508 Tork PeakServe® zá sobní k na nadväzujúce papierové  utierky H5 Čierna 730 x 370 x 101

Číslo
výrobku

Názov Kó d 
ná plne

Úroveň 
kvality

Farba Poč et 
vrstiev

Rozmer 
ú trž ku

D x Š (cm)

Poč et kusov 
v balení 

Poč et balení  
v kartóne

Počet 
kusov  

v kartóne

Typ 
balenia

100585 Tork PeakServe® nadväzujúce 

papierové  utierky

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



S č í m Vá m ešte môž eme pomôcť? 
Spojte sa s nami a nájdeme rieš enie 
pre Vaš e podnikanie.

www.tork.sk
+420 221 706 111




