
Laske rahvahulgal tulla
Tork PeakServe® lahendusega haldate kõhklemata suure 
külastatavusega tualettruume

250% 
rohkem käterätte 
tähendab vähem 
taastäitmist ja 
paremat tualett-
ruumi töövoogu*

*Võrreldes Tork Universal täitepakkidega ja volditud käterättide jaoturiga 552000

Tork PeakServe® Continuous® katkestusteta käterätisüsteem



#1
Räpased ja ülekoormatud 

tualettruumid on tiheda 
külastatavusega kohtades 

külastajate jaoks kõige 
suuremaks probleemiks

71%
rahvarikaste kohtade külastajatel 
on seoses tualettruumiga halvad 
kogemused

*IPSOSe uuringu alusel, mille käigus USAs, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Prantsusmaal, Poolas ja Rootsis küsitleti 3000 inimest, kes sattus viimase 9 kuu jooksul suure külastatavusega kohta



Probleem number 
üks, mis  häirib 
teie külastajaid?
Tualettruumid. 
Meie kõige viimane uuring* näitab, et räpased 
ja ülerahvastatud tualettruumid on tiheda 
külastatavusega kohtade suurim probleem – 
suurem kui vägivald, pikad sissepääsujärjekorrad  
ja transport toimumiskohta ja tagasi. 

Kui rohkem kui 3000 inimeselt kuues riigis küsiti, millised on nende 
kogemused seoses suure külastatavusega kohtadega, saadi selged 
tulemused: külastajad lihtsalt ei soovi tualettruumis aega kulutada, 
eriti kui see on räpane, või üritusel millestki ilma jääda.

 

Rohkem kui 70% külastajatest on saanud ebameeldiva kogemuse 
osaliseks  seoses tualettruumiga, mis avaldab ärile suuremat mõju, 
kui te oskate arvate. Kaks viiest halva mulje saanud külastajast kurtis 
seda sõpradele. Neljandik  külastajatest lausa väldib tualettruumide 
kasutamist, nendest kolmandik piirab söömist ja joomist, et see 
oleks võimalik.

 

Nii et kui haldate staadioni, kontserdisaali või lennujaama, on 
tualettruumi kiirema ja puhtama kasutamise kogemuse pakkumine 
äritulemuste parandamise võti. 

 

Just siin saab Tork PeakServe® aidata.

1in3
Üks kolmest külastajast, 

kes väldib tualettruumide 
kasutamist, piirab seda 

silmas pidades oma 
söögi ja joogi tarbimist

Tork PeakServe® Continuous® käterätisüsteem



Seadke ennast valmis rahvahulka vastu võtma 
Tork PeakServe® Continuous® katkestuseta 
väljastatava käterätiga

Suurem paindlikkus jätab rohkem 
aega puhastamiseks 

- Lisage käterätte, millal teile sobib 
Täitmiskordade vahel teenindatakse kuni 600 
külastajat rohkem*

- te võite kanda kaks korda  
rohkem käterätte, sest need on 50% võrra kokku 
surutud*

- vähendage taastäitmise aega poole võrra, sest 
jaoturis on kuni 2100 käterätti*

*Võrreldes Tork Universal täitepakiga ja volditud käterättide jaoturiga 552000.

Väljastamise uus standard suure külastatavuse korral, pakkumaks külastajale 
suurepärast kogemust

Meie kõige värskema uuenduse 
tutvustus
Meie uued käterätid on kokku surutud, et mahutada 
neid väiksemasse ruumi kaks korda rohkem. Süsteem 
töötab ühtlase voona: pakid kinnituvad laadimise ajal 
üksteise külge ja käterätid ühendatakse omavahel, et 
neid katkestuseta väljastada.

Tulemuseks on käterättide voo sujuva pideva 
väljastamise uus standard ja jaotur, mis jääb 
õhukeseks, aga mahutab ikkagi 35% rohkem kui mis 
tahes muu toode turul.*

Pidevuse saavutamiseks 
kinnituvad pakid laadimise 
ajal üksteise külge

Pakkidest väljastatakse 
katkestuseta üks 
käterätt korraga

Pakid on 50% võrra kokku 
surutud, võimaldades 
jaoturisse laadida kuni 
2100 käterätti*

Vähem viivitusi tualettruumis 
tähendab, et külastajad 
sisenevad ja väljuvad kiiremini 

- Vältige varu otsasaamist 250% võrra suurema 
käterättide hulgaga* 
ja vähendage tarbimist ükshaaval väljastamise abil  

- Tänu kiiremale väljastamisele teenindatakse 
külastajaid 3 sekundiga 
kiiremini kui õhujoaga kuivatades

- meie patenteeritud katkestuseta 
käterätisüsteemiga on käteräti võtmine alati sujuv ja 
kerge



taastäitmiste vahel 
teenindatakse

600* 
külastajat rohkem

250%* 
rohkem käterätte otsasaamise 
vältimiseks 



Kindlustage oma meeskond rahvahulga 
saabumiseks täielikult valmis tualettruumiga 

Tork vahtseep
Võtke rahvahulk vastu vahtseebiga, 
mis sisaldab kuni 2500 annust 
täitepaki kohta. Meie lihtsalt 
kasutatavad jaoturid muudavad 
kätepesu igaühe jaoks kiireks ja 
sujuvaks, kaasa arvatud lapsed ja 
piiratud käte tugevusega isikud.**

Tork SmartOne® 
tualettpaber
Kulutage vähem aega taastäitmisele ja 
rohkem aega peamisele ülesandele – 
külastajate rahulolu saavutamisele. 
Tork SmartOne® võimaldab 98 külastust 
rohkem kui tavaline jumbo rull, ja 
vähendab tänu lehthaaval väljastamisele 
paberi tarbimist kuni 40%.*

Tutvuge Tork täieliku pakkumisega suure külastatavusega kohtadele

Ühendatav 
Tork EasyCube™ 
lahendusega arukamaks 
puhastamiseks

Võtke rahvahulk vastu uudse andme-
põhise tõhususega – ühendades teie 
jaoturid meie digitaalse puhtusjuhtimise 
lahendusega. Tork EasyCube™ annab 
teie meeskonna käsutusse võimsa va-
hendi reaalajas andmete näol külastajate 
hulga ja taastäitmisvajaduse kohta, 
näidates neile tahvelarvutis täpselt, mida, 
millal ja kus on vaja teha.

Selle tagajärjel tõuseb hoogsalt tõhusus, 
personali kaasamine ja kliendi rahulolu.

1
Andurid mõõdavad 
reaalajas külastuste arvu 
ja taastäitmise taset 

2
Reaalajas teave 
võimaldab koristajatel 
tegutseda vastavalt 
vajadusele, ajale ja 
kohale

3
Juhid hoiavad toimuvat 
kontrolli all ja võivad teha 
arukamaid plaane 
vähema aja- ja jõukuluga

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

  

*  7729 Euroopa kasutajaga läbi viidud siseuuringu statistilised andmed. Tavaline maxi jumbo jaotur võrreldes Tork SmartOne® Twin Mini jaoturiga. Vähenemist arvestati kasutatud 
ruutmeetrites külastuse kohta. Maxi jumbo 13,6 dm2, Tork SmartOne® Twin Mini: 8,2 dm2. 

**Rootsi Reumaliidu heakskiit.



680000 680008

561500 561508

552500 552508

520701

100585

472242

 

Tork PeakServe® Continuous® käterätt
Art nr Nimetus Täitepaki ID Värv Mõõtmed H × W × D (mm)

552500 Tork PeakServe™ Continuous kätepaberi jaotur H5 Valge 730x370x101

552508 Tork PeakServe™ Continuous kätepaberi jaotur H5 Must 730x370x101

Art nr Nimetus Täitepaki 
ID

Kvaliteet Värv Kihte Lehe 
suurus 

LxP (cm) 

Lehti/pakis Pakke/kastis Lehti/
kastis

Pakend.

100585 Tork PeakServe™ Continuous kätepaber H5 Universal Valge 1 22,5 × 20,1 410 12 4920 Carry pack • • 

Art. No Nimetus Täitepaki ID Kvaliteet Värv Nahahoolduse 
tüüp

Kirjeldus Sisu/ pudel 
(ml)

Ühik/ kast Annuste 
arv 

Pakend

520701 Tork Extra Mild vahuseep S4 Premium Helekollane Kosmeetika Lõhnatu ja 
värvitu

1000 6 2500 Kartong •

Art.No Nimetus Täitepaki ID Värv Mõõtmed H × W × D (mm) 

561500 Tork vahuseebi jaotur S1/S11 Valge 296×112×114

561508 Tork vahuseebi jaotur S1/S11 Must 296×112×114

Tork vahuseebid

Tork SmartOne® rulltualettpaber
Art nr Nimetus Täitepaki ID Värv Mõõtmed H × W × D (mm) 

680000 Tork SmartOne® rulltualettpaberi jaotur T8 Valge 269×269×156

680008 Tork SmartOne® rulltualettpaberi jaotur T8 Must 269×269×156

Art nr Nimetus Täitepaki 
ID 

Kvaliteet Värv Kihte Lehe suurus 
LxP (cm) 

Lehti/rullis Rulle/kastis Lehti/
kastis 

Pakend. 

472242 Tork SmartOne® 
tualettpaberirull

T8 Advanced 

  

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

Valige oma jaoturid ja täitepakid
Külastajatele suurepäraste kogemuste pakkumine algab siin 

Tork PeakServe® Continuous® käterätisüsteem



Kuidas me saame veel aidata? 

www.tork.com.ee 
+372 504 4997 
torkee@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. 


