
Otwórz się na ludzi, przyciągnij tłumy
Łazienki o dużym natężeniu ruchu bez obaw i stresu  
z Tork PeakServe®

Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli 
Ci przedstawić ofertę dostosowaną 
do prowadzonej przez Ciebie 
działalności.

www.tork.pl

250% 
więcej ręczników, 
mniej uzupełniania  
i poprawa płynności 
ruchu w łazience*

*W porównaniu z wkładami Tork Universal i dozownikiem ręczników w składce 552000

Tork PeakServe® system niekończących się ręczników



Najważniejszy problem, 
który przeszkadza Twoim 
gościom? Łazienki.  

Najnowsze badania* pokazują, że brudne  
i zatłoczone łazienki to największy problem dla 
gości w miejscach o dużym natężeniu ruchu 
– większy niż przepychanki, długie kolejki do 
wejścia czy dojazd na miejsce i powrót.  

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 3000 respondentów 
z sześciu krajów na temat ich wrażeń z miejsc o dużym 
natężeniu ruchu były jednoznaczne: użytkownicy łazienek 
niechętnie spędzają w nich czas, szczególnie jeśli są brudne, 
nie chcą się też spóźnić na imprezę  z powodu zatoru  
w łazience. 

Ponad 70% użytkowników miało niemiłe doświadczenia 
w łazienkach, co bardziej wpływa na biznes niż można 
przypuszczać. Dwie na pięć osób, które miały niemiłe 
doświadczenia w łazienkach, poskarżyły się znajomym.  
25% gości w ogóle unika łazienek, z czego jedna trzecia 
ogranicza ilości spożywanego jedzenia i picia aby nie musieć 
korzystać z łazienki.

Bez względu na to, czy zarządzasz stadionem, salą 
koncertową czy lotniskiem, umożliwienie gościom jak 
najszybszego skorzystania z czystej łazienki to klucz  
do sukcesu biznesowego.

Pomoże Ci w tym pomóc Tork PeakServe®.

#1
Brudne i zatłoczone łazienki 

to najważniejszy problem 
dla odwiedzających miejsca 

o dużym natężeniu ruchu

71%
osób przebywających w miejscach 
o dużym natężeniu ruchu miało 
niemiłe doświadczenia  
w łazienkach

1 na 3
osoby unikające korzystania 

z łazienki ogranicza ilość 
spożywanego jedzenia i picia

*Na podstawie ankiety IPSOS przeprowadzonej wśród 3000 respondentów w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Polsce i Szwecji, 
którzy w ciągu ostatnich 9 miesięcy przebywali w miejscu o dużym natężeniu ruchu

Tork PeakServe® system niekończących się ręczników



Przygotuj się na przybycie tłumów 
z Tork PeakServe® systemem niekończących 
się ręczników

Większa elastyczność to więcej 
czasu na sprzątanie 

- Napełnij dozowniki w dogodnym dla Ciebie 
momencie - wkład wystarcza na 600 osób więcej: 
między kolejnymi uzupełnieniami*

- Przenieś dwa razy więcej ręczników - 
skompresowane bindy zwiększają wydajność 
przenoszenia o 100%*

- Skróć czas uzupełniania dozownika o połowę 
- ponad 2000 ręczników w czasie jednego ładowania*

*w porównaniu z wkładami Tork Universal i dozownikiem ręczników w składce 552000.

600* 
dodatkowo obsłużonych 
osób między kolejnymi 
uzupełnieniami

Nowy standard dozowania w łazienkach o dużym natężeniu ruchu,  
dla poprawy komfortu gości

Wyjaśnienia dotyczące naszej 
najnowszej innowacji

250%* 
więcej ręczników, zapomnij o pustych 
dozownikach

Nasze nowe ręczniki zostały skompresowane 
– dwa razy więcej ręczników zajmuje 
mniejszą przestrzeń. Dozowanie odbywa się 
w trybie ciągłym – bindy łączą się ze sobą  
po uzupełnieniu dozownika, pojedyńcze 
ręczniki również są ze sobą połączone.  

W rezultacie uzyskujemy nowy standard 
płynnego i ciągłego wydawania ręczników  
ze smukłego dozownika o wydajności 
wyższej o 35% w porównaniu z dowolnym 
innym produktem na rynku.

Bindy łączą się ze sobą  
po uzupełnieniu 
dozownika 

Dozowanie zawsze  
po jednym odcinku

Bindy zostały dodatkowo 
skompresowane o 50% 
– pełny dozownik mieści 
do 2132 ręczników*

Niezatłoczone łazienki oznaczają,  
że korzystanie z nich zajmuje mniej 
czasu 

- Zapomnij o pustych dozownikach - 250% więcej 
ręczników  dozowanych zawsze po jednym odcinku

- Szybkie dozowanie pozwala wytrzeć ręce w 3 sekundy 
- znacznie szybciej niż w przypadku suszarek do rąk 

- Pobieranie ręcznika jest zawsze łatwe  
i bezproblemowe dzięki naszemu opatentowanemu 
systemowi ręczników



Zapewnij Twojemu zespołowi łazienkę  
gotową na przybycie tłumów

Tork Mydło w sprayu
Przygotuj się na tłumy z naszym mydłem 
w sprayu zapewniającym 3000 dawek  
z jednego wkładu**.

Dozowniki easy-to-use zapewniają 
szybkie i wygodne dozowanie nawet dla 
dzieci i osób z ograniczoną sprawnością 
ruchową.

Tork SmartOne® Papier 
toaletowy
Poświęcaj mniej czasu na napełnianie, 
a więcej na podstawowe czynności 
zwiększające poziom satysfakcji gości.
Tork SmartOne® obsługuje o 98 osób 
więcej niż tradycyjna rola jumbo,  
a zużycie papieru toaletowego spada 
nawet o 40% dzięki dozowaniu po 
jednym odcinku*.

Zapoznaj się z pełną ofertą Tork® przeznaczoną dla miejsc o dużym 
natężeniu ruchu. 
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Podłącz się do  
Tork EasyCube™ 
i ciesz się inteligentym 
systemem zarządzania 
usługą sprzątania

Zadbaj o tłumy nowym poziomem wydajności 
opartym na danych – podłącz dozowniki do 
rozwiązania polegającego na komputerowym 
zarządzaniu sprzątaniem. Tork EasyCube™ 
przekazuje Twojemu zespołowi dane  
w czasie rzeczywistym, dotyczące liczby 
odwiedzających i poziomu wkładów 
dozownikach. Twój zespół może sprawdzić  
na tablecie, co, kiedy i gdzie jest potrzebne.

W rezultacie uzyskujemy rewolucyjny wzrost 
wydajności, zaangażowania personelu  
i satysfakcji klientów.

1
Sensory mierzą liczbę 
gości odwiedzających 
łazienki i poziom zużycia 
w czasie rzeczywistym

2
Dzięki informacjom 
otrzymywanym  
w czasie rzeczywistym 
personel sprzątający 
reaguje w zależności  
od tego, co, gdzie  
i kiedy jest potrzebne

3
Kierownicy panują nad 
sytuacją i są w stanie 
wdrożyć bardziej 
inteligentne planowanie, 
oszczędzając czas  
i wysiłek

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

  

*Dane statystyczne z wewnętrznych badań obejmujących 7 729 użytkowników w Europie. Tradycyjny dozownik maxi jumbo w porównaniu z dozownikiem Tork SmartOne® Twin Mini. Spadek 
zużycia liczony w metrach kwadratowych na jedną wizytę w łazience. Maxi jumbo 13,6 dm2, Tork SmartOne® Twin Mini:  8,2 dm2. **W oparciu o wielkość dawki wynoszącej 0,333 ml  
na użytkownika.

Tork PeakServe® System niekończących się ręczników
Nr art. Nazwa System Kolor Rozmiar wys. x dł. x 

szer. (mm)

552500 Tork PeakServe® Biały dozownik do niekończących się ręczników H5 Biały 730x370x101

552508 Tork PeakServe® Czarny dozownik do niekończących się ręczników H5 Czarny 730x370x101

Nr. art Nazwa System Jakość Kolor Il. 
warstw

Rozmiar 
odc. dł x 
szer (cm)

Odcinki/ 
binda

Bind/TRP Odcinków/
TRP

Pakowanie

100585 Tork PeakServe® Niekończące się ręczniki H5 Universal Biały 1 22.5 × 20.1 410 12 4920 Folia • • 

Nr. art Nazwa System Jakość Kolor Przeznaczenie Cecha Pojemność
ml

Liczba
dawek

Zawartość/
TPR

Pakowanie

620501 Mydło w sprayu S11 Universal Przezroczysty Kosmetyk Perfumowane 1000 3000 6 Karton •

Nr art. Nazwa System Kolor Rozmiar wys. x dł. x 
szer. (mm)

560000 Tork dozownik do mydła w płynie i sprayu S1/S11 Biały 296×112×114

560008 Tork dozownik do mydła w płynie i sprayu S1/S11 Czarny 296×112×114

Tork Mydło w sprayu

Tork SmartOne® Papier toaletowy
Nr art. Nazwa System Kolor Rozmiar wys. x dł. x 

szer. (mm)

682000 Tork SmartOne® Mini podwójny dozownik do papieru toaletowego T9 Biały 221x398x156

682008 Tork SmartOne® Mini podwójny dozownik do papieru toaletowego T9 Czarny 221x398x156

Nr. art Nazwa System Jakość Kolor Il. 
warstw

Rozmiar 
odcinka 

(cm)

Odcinki Roli/TRP Pakowanie

472193 Tork SmartOne® Papier toaletowy T9 Advanced 

  

Biały 2 18 x 13.4 620 12 Folia • • •

Wybierz dozowniki i wkłady,  
które odpowiadają Twoim potrzebom
Od tego miejsca zaczyna się satysfakcja gościa

Tork PeakServe® system niekończących się ręczników


