
Tork PeakServe® Continue Handdoek Dispenser

Klaar voor het grote publiek!
Vertrouw op Tork PeakServe® in drukbezochte sanitaire ruimten!

250 %
meer handdoeken
voor minder vaak
vullen en een
betere
doorstroming*

* Vergeleken met Tork Xpress® Multifold Hand Towel Universal vullingen en Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser 552000



Nr. 1
Vuile en te drukke sanitaire

ruimten zijn het grootste
probleem voor bezoekers 

van drukbezochte locaties

71 %
van de bezoekers van 
drukbezochte locaties hebben 
een slechte ervaring met 
sanitaire ruimten gehad

*  Op basis van een IPSOS-enquête onder 3.000 mensen in de VS, UK, Duitsland, Frankrijk, Polen en Zweden die in de afgelopen 9 maanden een bezoek hebben gebracht aan een drukbezochte locatie



Het grootste probleem
waar uw bezoekers
mee zitten?
De sanitaire ruimten!

Tork PeakServe® Continue Handdoek Dispenser

1 op de 3
bezoekers die een bezoek aan sanitaire

ruimten vermijden doen dit door zo
min mogelijk te eten en drinken

Daar kan Tork PeakServe® u bij helpen!

Ons meest recente onderzoek* toont aan  
dat vuile en te drukke sanitaire ruimten het  
grootste probleem zijn bij drukbezochte  
locaties – meer dan geweld, lange rijen bij  
de ingang en druk verkeer naar en vanaf 
de locatie. 

Toen we meer dan 3.000 mensen uit zes verschillende landen 
naar hun ervaringen bij drukbezochte locaties vroegen, was 
het antwoord duidelijk. Bezoekers willen gewoon niet worden 
opgehouden in een sanitaire ruimte, laat staan in een vuile 
ruimte, en het evenement moeten missen.

Toch heeft meer dan 70 % van de bezoekers een slechte 
ervaring met sanitaire ruimten gehad. Dit heeft meer invloed 
op uw zaken dan u zou denken. Twee van de vijf mensen 
die een slechte ervaring hebben gehad, klagen hierover 
tegen hun vrienden. Een kwart van de bezoekers vermijdt de 
sanitaire ruimten zelfs helemaal, waarvan een derde hiervoor 
beperkt wat hij eet en drinkt.

Dus of u nu een stadion, een concertzaal of een luchthaven 
leidt, zorgen voor een snellere en schonere sanitaire ervaring 
is cruciaal voor betere zaken.



Met het Tork PeakServe® Continue Handdoek
Systeem bent u klaar voor de drukte

–  Vullen wanneer het u uitkomt 
doordat tot 600 meer bezoekers worden geholpen tussen 
vulbeurten*

–  Draag twee keer zoveel handdoeken 
aangezien de massa met 50 % is verminderd*

–  Halveer de tijd die nodig is voor het vullen 
met 2.100 handdoeken per dispenser*

Een nieuwe standaard voor vaak gebruikte dispensers, voor een superieure  
bezoekerservaring.

– Zorg dat u niet zonder komt te zitten met 250 % 
 meer handdoeken* en lager verbruik dankzij de  
 vel-voor-vel dosering 

– Door snellere uitgifte worden bezoekers binnen  
 3 seconden geholpen – sneller dan met jetdrogers

– Een handdoek pakken gaat altijd soepel en   
 eenvoudig met ons gepatenteerde doorlopende   
 handdoeksysteem 

Onze nieuwe handdoeken zijn gecomprimeerd
zodat er twee keer zoveel handdoeken in minder
ruimte passen. Het systeem is doorlopend: de
bundels haken aan elkaar en de handdoeken  
zijn verbonden zodat ze zonder onderbreking  
worden uitgegeven.

Het resultaat is een nieuwe norm voor een
soepele, continue handdoekenstroom en een
dispenser die nog altijd slank is, maar toch  
35 % meer capaciteit heeft dan elk ander  
product op de markt.*

* Vergeleken met Tork Xpress® Multifold Hand Towel Universal vullingen en Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser 552000.

De doorlopende bundels
haken aan elkaar wanneer
ze worden geladen

De bundels worden
zonder onderbreking
één voor één uitgegeven

Bundels zijn gecomprimeerd
tot 50 % en bieden tot 2.100
handdoeken per dispenser*

Onze nieuwste innovatie uitgelicht

Meer flexibiliteit betekent meer tijd om 
schoon te maken

Door minder oponthoud in de sanitaire 
ruimten kunnen bezoekers sneller  
in- en uitlopen



600*
meer bezoekers
geholpen tussen
vulbeurten in

250 %*
meer handdoeken zodat u
nooit zonder komt te zitten



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

  

Uw team goed voorbereid met een sanitaire 
ruimte die klaar is voor het grote publiek

Ga de drukte aan met wel 3.000 doseringen per vulling  
van Spray Zeep. Onze dispensers zijn eenvoudig in 
gebruik en zorgen ervoor dat iedereen snel en soepel  
de handen kan wassen, dus ook kinderen en mensen  
met beperkte kracht in hun handen.**

Besteed minder tijd aan vullen en
meer tijd aan de belangrijke taken om
uw bezoekers tevreden te houden. Tork
SmartOne® maakt 98 meer bezoeken
mogelijk dan een traditionele Jumbo rol
en vermindert het tissueverbruik met
40 % door de vel-voor-vel dosering.*

Ontdek het complete Tork®-assortiment voor drukbezochte locaties

1
Sensoren meten
het aantal bezoeken
en de hoeveelheid
papier in real time

2
Actuele informatie
geeft aan wanneer
en waar schoonmakers 
nodig zijn

3
De managers hebben
controle en kunnen sneller
en slimmer plannen

*  Statistieken uit intern onderzoek onder 7.729 gebruikers in Europa. Traditionele Maxi Jumbo Dispenser tegenover Tork SmartOne® Mini Twin Dispenser. De vermindering wordt berekend in
 het aantal gebruikte vierkante meters per bezoek. Maxi Jumbo 13,6 dm2, Tork SmartOne® Mini Twin: 8,2 dm2. 
** Gebaseerd op een dosering van 0,333 ml per gebruiker.

Tork SmartOne® Toiletpapier

Tork Spray Zeep

Ga de drukte aan met een nieuw niveau
van gegevensgestuurde efficiëntie –
verbind uw dispensers met onze digitale
oplossing voor schoonmaakbeheer.  
Tork EasyCube™ geeft uw team 
de macht in handen met actuele 
informatie over het bezoekers- en 
vullingsniveau. Hiermee kunnen ze op 
een tablet precies zien wat er nodig is, 
wanneer en waar.

Het resultaat is een revolutionaire  
boost van efficiëntie, betrokkenheid  
van medewerkers en tevredenheid 
van klanten.

Te verbinden met Tork EasyCube™ voor slimmere schoonmaak



Kies uw dispensers en vullingen
Een geweldige bezoekersvaring begint hier
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Tork PeakServe® Continue Handdoek Dispenser

Tork PeakServe® Continue Handdoek
Art. nr. Naam Kleur Afmetingen b×h×d (mm) Systeem

552500 Tork PeakServe® Continuous® Hand Towel Dispenser • Wit 370 x 730 x 101 H5

552508 Tork PeakServe® Continuous® Hand Towel Dispenser • Zwart 370 x 730 x 101 H5

Art. nr. Naam Kwaliteit Kleur Laag(s) Velbreedte x 
Vellengte 

(cm)

Handdoeken 
/ Bundel

Bundels  
/ Collo

Handdoeken 
/ Collo

Systeem

100585 Tork PeakServe® Continuous® Hand 
Towel

Universal Wit 1 • • 20,1 x 22,5 410 12 4.920 H5

Tork SmartOne® Toiletpapier
Art. nr. Naam Kleur Afmetingen b×h×d (mm) Systeem

680000 Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Wit 270 x 270 × 156 T8

680008 Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Zwart 270 x 270 × 156 T8

682000 Tork SmartOne® Mini Twin Toilet Roll Dispenser Wit 398 x 221 × 156 T9

682008 Tork SmartOne® Mini Twin Toilet Roll Dispenser Zwart 398 x 221 × 156 T9

Art. nr. Naam Kwaliteit Kleur Laag(s) Velbreedte x 
Vellengte 

(cm)

    Rollengte (m)  
/ Vellen/Rol

Collo-
inhoud

Systeem

472242 Tork SmartOne® Toilet Roll Advanced 

  

Wit 2 • • 13,4 x 18 207 / 1.150 6 T8

472193 Tork SmartOne® Mini Toilet Roll Advanced

 

Wit 2 • • 13,4 x 18 112 / 620 12 T9

Art. nr. Naam Kwaliteit Kleur Eigenschappen Inhoud / 
Flacon (ml)

Doseringen Collo- 
inhoud

Systeem

620501 Tork Spray Soap Universal Transparant Geparfumeerd • 1.000 ~ 3.000 6 S11

620701 Tork Spray Soap, Non-perfumed Universal Transparant Zonder parfum en zonder 
kleurstoffen • 1.000 ~ 3.000 6 S11

Art. nr. Naam Kleur Afmetingen b×h×d (mm) Systeem

560000 Tork Liquid & Spray Soap Dispenser • Wit 112 x 291 x 114 S1/S11

560008 Tork Liquid & Spray Soap Dispenser • Zwart 112 x 291 x 114 S1/S11

Tork Spray Zeep

682000 682008 472193

620701



Hoe kunnen wij u helpen?
Neem contact met ons op:

België en Luxemburg
www.tork.be  www.tork.lu
+32 (0) 2-766 05 30
info@tork.be

Duitsland
www.tork.de
+49 (0) 621-778 47 00
torkmaster@essity.com 

Nederland
www.tork.nl
+31 (0) 30-69 84 666
info@tork.nl

Oostenrijk
www.tork.at
+43 (0) 810-22 00 84
torkmaster@essity.com

Zwitserland
www.tork.ch
+41 (0) 848-81 01 52
torkmaster@essity.com

Bestelnr. B 1879 NL
www.essity.com
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