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

Tork Foam Soap
Ga de uitdaging van de drukte aan met wel 2.500 
doseringen per vulling van schuimzeep. De Tork-
zeepdispensers zijn gecertificeerd als ‘eenvoudig in 
gebruik’ en bieden een eenvoudige en snelle manier  
om handen te wassen.**

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

Tork, 
een merk van Essity

Hoe kunnen wij u verder helpen?  
Neem contact met ons op om over 
uw business te praten.

tork.nl, tork.be  
info@tork.nl, info@tork.be



Tork PeakServe® Continuous™ Hand Towel System  

250% 
meer handdoeken, 
minder vullen  
en een betere 
doorstroming*

Tork PeakServe® bereidt uw bedrijf voor op die momenten die er echt toe doen.

Klaar voor de drukte



Onze nieuwste innovatie uitgelicht
Onze nieuwe handdoeken zijn gecomprimeerd, zodat er 
twee keer zoveel handdoeken in minder ruimte passen. 
Het systeem is continu: de bundels haken aan elkaar  
en de handdoeken zijn verbonden, zodat deze zonder 
onderbreking worden uitgegeven. 

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

De doorlopende bundels 
haken aan elkaar wanneer 
ze worden geladen

De bundels geven   zonder 
onderbreking     vel-voor-vel 
handdoeken uit

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

Voor al die belangrijke 
momenten… 
Wanneer de rust voorbij is, de examens over 15 minuten  
beginnen of de volgende dienst weer bijna van start gaat, dan  
wil je je niet druk hoeven te maken over vuile sanitaire ruimten  
of mensen die moeten wachten. Veel mensen vinden echter  
dat openbare gelegenheden en werkplekken niet de ervaring 
bieden die ze verwachten van een sanitaire ruimte wat betreft  
hoe schoon ze zijn en de wachttijden. De gevolgen hiervan zijn  
onder andere: minder animo onder klanten, verlies in productiviteit  
en een lager welzijn van gasten, bezoekers en medewerkers.  
Dit alles heeft uiteindelijk een grote impact op de omzet en winst. 
 
Tork PeakServe® kan u helpen aan deze groeiende eisen te 
voldoen, waarbij het de kleine dingen zijn die er toe doen 
voor uw bedrijf.

…die er echt toe doen.
Met ruim 2.100 handdoeken per dispenser, biedt Tork 
PeakServe® u: 

- Meer tijd voor schoonmaken
- Betere doorstroming in sanitaire ruimten
- Meer mogelijkheden om tijdens belangrijke 

momenten uit te blinken
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Groot aantal 
bezoekers

Versnelt en verbetert  
de sanitaire ervaring, wat de 
klanttevredenheid verbetert  

en de uitgaven van de bezoekers 
vergroot. 

Kantoren
Garandeert het welzijn van 
werknemers, vermindert 

ziekteverzuim en geeft de juiste 
uitstraling aan bezoekers.  

 

Hoger onderwijs
Helpt een positieve 

campuservaring te creëren,  
het welzijn van studenten en  

de faculteit te verbeteren  
en het imago van de school  

te verbeteren.

Industrie
Verbetert hygiënenormen, 

verwijdert knelpunten om de 
productiviteit te verbeteren  
en toont betrokkenheid bij  

de zorg voor medewerkers.

Gezondheidszorg
Garandeert hygiënenormen 
door eenvoudige toegang te 
bieden tot handhygiëne en 
schoonmaakpersoneel de 

mogelijkheid te geven om meer tijd 
te besteden aan het schoonmaken 

van belangrijke gebieden.

Tork PeakServe® is de perfecte oplossing voor:

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



Tork PeakServe® Continuous™ Hand Towel System  

552500 552508 100585

Tork PeakServe® Continuous™ Hand Towel System 
Art. nr. Naam Systeem-ID Kleur Afmetingen  

H×B×D (mm)

552500 Tork PeakServe® Continuous™ Hand Towel System H5 Wit 730x370x101 •
552508 Tork PeakServe® Continuous™ Hand Towel System H5 Zwart 730x370x101 •
Art. nr. Naam Systeem-

ID
Kwaliteit Kleur Laag(s) Velformaat

LxB (cm)
Vellen 

/bundel
Bundels/Rollen 

per collo
Handdoeken/

Collo
Verpakking

100585 Tork PeakServe® Continuous™ Hand Towel  H5 Universal Wit 1 22,5×20,1 410 12 4920 CarryPack • • 

* Vergeleken met Tork Xpress® Multifold Hand Towel Universal vullingen en Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser 552000. **Op basis van een IPSOS-enquête onder 
3000 mensen in de VS, het VK, Duitsland, Frankrijk, Polen en Zweden die in de afgelopen 9 maanden een bezoek hebben gebracht aan een drukbezochte locatie. 

Meer flexibiliteit betekent meer tijd om 
schoon te maken

- Vullen wanneer het u uitkomt,    doordat tot 600 meer 
bezoekers en medewerkers worden geholpen tussen 
vulbeurten*

-   Twee keer zoveel handdoeken dragen, aangezien de 
omvang met 50% is verminderd*

- Minder tijd nodig voor het vullen met tot wel 2.100 
handdoeken per dispenser*

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

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

- Door snellere uitgifte worden gebruikers binnen 
3 seconden bediend – sneller dan met jetdrogers

- Een handdoek pakken gaat altijd soepel en 
eenvoudig met ons gepatenteerde continue 
handdoeksysteem

Bereid u voor op de momenten die ertoe  
doen met het Tork PeakServe® Continue™ 
Handdoekysteem 
Een nieuwe norm voor hoge capaciteit dispensers 


