
250% 
fler handdukar
innebär färre
påfyllningar och
bättre flöde i 
toalettutrymmena*

*Jämfört med Tork pappershanddukar av universalkvalitet och Dispenser Multifold Handduk 552000.

Tork PeakServe® Continuous® Handdukssystem

Var redo för folkmassorna
med Tork PeakServe®

Hantera högtrafikerade toalettutrymmen med gott självförtroende



Nr 1
Smutsiga och överfulla

toalettutrymmen är
gästernas största problem

i utrymmen med många
besökare

71%
av gästerna i utrymmen med 
många besökare har haft 
en negativ upplevelse av 
toalettutrymmena

*Baserat på IPSOS undersökning som omfattar 3000 personer i USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Polen och Sverige som besökt en lokal med många besökare under de senaste 9 månaderna.



Vad är det gästerna 
stör sig mest på?
Toalettutrymmena.

1 av 3
gäster som undviker att besöka 
toalettutrymmena begränsar sitt

intag av mat och dryck

Tork PeakServe® Continuous® Handdukssystem

Vår senaste undersökning* visar att smutsiga
och överfulla toalettutrymmen är gästernas
största problem i högtrafikerade utrymmen 
– större än läktarvåld, långa entré-köer och 
trafiken till och från mötesplatsen.

Mer än 3000 personer från sex länder tillfrågades om deras
upplevelser av platser med många besökare och resultaten
var tydliga: Gästerna vill inte behöva köa till toalettutrymmena  
och därmed kanske missa evenemanget. 

Mer än 70 % av gästerna har haft en negativ upplevelse av
toalettutrymmena, och det påverkar affärerna mer än man kan tro.
Två av fem som haft en dålig erfarenhet av toaletterna hade berättat
om det för sina vänner. En fjärdedel av gästerna undviker 
toalettutrymmena helt och hållet, och en tredjedel av dessa begränsar 
sitt intag av mat och dryck för att slippa besöka dem.

Så oavsett om du ansvarar för en idrottsarena, konserthall eller
flygplats, är det viktigt att ha rena toalettutrymmen med snabbt 
genomflöde för att stärka affärsverksamheten.

Här kan Tork PeakServe® hjälpa dig.



Var redo för folkmassorna
med Tork PeakServe® Handdukar

Större flexibilitet ger mer tid   
för städning 

- Fyll på när det passar dig 
Upp till 600 fler gäster betjänas mellan påfyllningarna*

- Ta med dubbelt så många handdukar på 
städvagnen 
eftersom de är komprimerade med 50 %*

- Halverad påfyllningstid 
med upp till 2100 handdukar per dispenser*

*Jämfört med Tork pappershanddukar av universalkvalitet och Dispenser Multifold Handduk 552000.

En ny standard för dispensrar i högtrafikerade utrymmen    
förbättrar gästens upplevelse

Förklaring av vår senaste innovation

Våra nya handdukar är komprimerade så att det får plats 
dubbelt så många på mindre yta. Buntarna greppar in i 
varandra när de fylls på så att de fortsätter att matas ut 
utan avbrott.

Resultatet blir ett smidigt och kontinuerligt flöde av 
handdukar i en slimmad dispenser som har 35 % högre 
kapacitet än någon annan produkt på marknaden.*

Handdukarna kopplas 
samman när nya 
buntar fylls på

Handdukarna matas ut en i 
taget, utan avbrott

Buntarna är komprimerade 
med 50 %, vilket ger 
upp till 2100 handdukar 
per dispenser*

Färre stopp och förseningar i 
toalettutrymmena när gästerna 
kommer in och ut snabbare 

- Undvik att handdukarna tar slut med 250 %   
fler handdukar* 
och minska förbrukningen eftersom de matas ut   
en i taget

- Snabb utmatning betjänar gästerna på 3 sekunder 
– snabbare än en Jet Air Dryer 

- Det är enkelt och smidigt att ta en handduk 
med vårt patenterade dispensersystem



Var redo för folkmassorna
med Tork PeakServe® Handdukar

600* 
fler gäster betjänas 
mellan påfyllningarna

250%* 
fler handdukar för att 
undvika att de tar slut



Ett komplett sortiment

Tork Skumtvål
Gör dig redo för folkmassorna med  
skumtvål som ger upp till 2500 doser per 
refillförpackning. Våra användarvänliga 
dispensrar gör det snabbt och enkelt att 
tvätta händerna för alla, även för barn 
och personer med nedsatt handstyrka.**

Tork SmartOne®  

Toalettpapper
Ägna mindre tid åt att fylla på dispensrar 
och mer tid åt viktiga uppgifter som ger 
nöjda gäster. Tork SmartOne® räcker till 
98 fler besök än en vanlig Jumbo-rulle, 
och minskar förbrukningen med upp till 
40 % tack vare utmatning av ett ark i 
taget.*

Upptäck hela produktsortimentet från  Tork        
för högtrafikerade toalettutrymmen

Kan kombineras med 
Tork EasyCube™ för 
smartare städning

Gör dig redo för folkmassorna genom 
att koppla dispensrarna till vår digitala 
städtjänst. Tork EasyCube™ ger teamet 
realtidsdata om besökarantal och 
påfyllningsnivåer på deras surfplattor, 
så att de ser exakt vad som behöver 
göras och var. 

Resultatet blir en förbättring av 
effektivitet, medarbetarnas motivation 
och kundnöjdheten.

1
Sensorer mäter   
antal besök och 
påfyllningsnivåer  
i realtid

2
Informationen låter 
städpersonalen göra  
det som behövs,   
när och var det behövs

3
Arbetsledarna har 
kontroll och kan planera 
och följa upp på ett 
effektivare sätt

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

  

* Statistik från egen undersökning som omfattar 7 729 användare i Europa. Traditionell Jumbo-dispenser jämfört med Tork SmartOne® Twin Mini Dispenser. 
Minskning i pappersmängd per besök. Maxi Jumbo 13,6 dm2, Tork SmartOne® Twin Mini: 8,2 dm2. **Godkänt av Svenska Reumtikerförbundet.



682000 682008

561500 561508

552500 552508 100585

472193

 

Tork PeakServe® Continuous® Handduk
Art.nr Namn Refill ID Färg Storlek H × B × D

(mm)

552500 Tork PeakServe® Dispenser Continuous® Handduk H5 Vit 730x370x101

552508 Tork PeakServe® Dispenser Continuous® Handduk H5 Svart 730x370x101

Art.nr Namn Refill 
ID

Kvalitet Färg Antal
lager

Arkstorlek
L × B (cm)

Ark
/bunt

Buntar
/förp.

Ark/förp. Förp.

100585 Tork PeakServe® Continuous® 
Handduk

H5 Universal Vit 1 22,5 × 20,1 410 12 4920 Carry 
Pack • • 

Art.nr Namn Refill 
ID

Kvalitet Färg Hudvårds-
typ

Innehåll/
flaska (ml)

Antal 
doser

Antal
/förp.

Förp.

520701 Tork Extra Mild Foam Soap S4 Universal Trans- 
parent

Kos-
metisk

1000 2500 6 Kartong •

Art.nr Namn Refill ID Färg Storlek H × B × D
(mm)

561500 Tork Dispenser Skumtvål S4 Vit 286x113x105

561508 Tork Dispenser Skumtvål S4 Svart 286x113x105

Tork Skumtvål*

Tork SmartOne® Toalettpapper
Art.nr Namn Refill ID Färg Storlek H × B × D

(mm)

682000 Tork SmartOne® Mini Twin Dispenser Toalettpapper T9 Vit 221x398x156

682008 Tork SmartOne® Mini Twin Dispenser Toalettpapper T9 Svart 221x368x156

Art.nr Namn Refill 
ID

Kvalitet Färg Antal
lager

Bredd 
(cm)

Ark
/bunt

Rullar
/förp.

Längd
(m)

Förp.

472193 Tork SmartOne® Mini Toalettpapper T9 Advanced 

  

Vit 2 13,4 620 12 112 Carry 
Pack • • •

Välj dispensrar och refiller
En bra gästupplevelse börjar här

Tork PeakServe® Continuous® Handdukssystem

Tork EasyCube™

Dispensrar förberedda 
för Tork EasyCube™.

520701

* För Tork EasyCube, välj Tork Dispenser Skumtvål - Intuition™ sensor.



Kontakta oss så kan vi   
diskutera era affärsbehov.

tork.se
031-746 17 00
information.tork@sca.com


