
Várja felkészülten a tömeget!

Tork® PeakServe® folyamatos adagolású kéztörlő rendszer

Kérdése van? Lépjen velünk 
kapcsolatba, hogy igényeire  
szabott megoldást kínálhassunk.

www.tork.hu
torkcontact@sca.com

250%-kal 
több kéztörlő
a kevesebb 
utántöltésért és  
a jobban működő 
mosdóért*

*A Tork Universal töltőanyagokkal és a hajtogatott kéztörlőket adagoló rendszerrel összehasonlítva (552000)

Kezelje magabiztosan a nagy forgalmú mosdókat a Tork PeakServe® 
kéztörlő rendszerrel!



Tork® PeakServe® folyamatos adagolású kéztörlő rendszer
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Tork PeakServe® folyamatos adagolású kéztörlő rendszer
Cikk- 
szám

Név Rendszer-
azonosító

Szín Méret (mm)
ma x sz x mé

552500 Tork PeakServe® adagoló folyamatos adagolású kéztörlőpapírhoz H5 Fehér 730x370x101

552508 Tork PeakServe® adagoló folyamatos adagolású kéztörlőpapírhoz H5 Fekete 730x370x101

Cikk- 
szám

Név Rend.
azon.

Minőségi
kategória

Szín Réteg- 
szám

Lapméret 
H×Sz (cm)

Lap/
csomag

Csomag/
karton

Lap/
karton

Csomagolás

100585 Tork PeakServe® folyamatos adagolású 
kéztörlőpapír

H5 Universal Fehér 1 22,5 × 20,1 410 12 4920 Carry pack • • 

#1   
A koszos és zsúfolt 
mosdók okozzák  
a legnagyobb problémát 
a forgalmas helyszínek
látogatóinak

Legújabb innovációnk
A tömörített technológiának köszönhetően új 
kéztörlőinkből kétszer annyi fér el, kevesebb 
helyet foglalva. A folyamatos adagolású kéztörlő 
rendszerben a csomagok feltöltéskor egymáshoz 
tapadnak, az összekapcsolódott kéztörlők pedig 
folyamatosan, megszakítás nélkül adagolhatók.

Az eredmény a zökkenőmentes, folyamatos 
ellátást biztosító keskeny adagoló, amely 35%-
kal nagyobb kapacitással rendelkezik, mint 
bármely más termék a piacon.*

Az összekapcsolódott 
csomagok behelyezéskor 
egymásba kapcsolódnak

A csomagok megszakítás 
nélkül, egyszerre egy 
kéztörlőt adagolnak

A csomagok 50%-kal 
tömörítettek, így egy  
adagolóba 2100 
kéztörlő fér el*

*A Tork Universal utántöltőkkel és a hajtogatott kéztörlőket adagoló rendszerrel (552000 Tork Xpress® Multifold kéztörlő-adagoló) összehasonlítva **Az USA-ban, Egyesült Királyságban, 
Németországban, Franciaországban, Lengyelországban és Svédországban az IPSOS által 9 hónapon keresztül forgalmas helyre ellátogató 3000 ember körében végzett kutatás alapján.

A nagyobb rugalmassággal  
több idő jut a takarításra 

- Töltse fel akkor, amikor Önnek alkalmas 
– az adagoló két utántöltés között 600 látogatóval 
többet szolgál ki*

- Egyszerre kétszer annyi kéztörlő fér el a kézben 
az 50%-al tömörített csomagolásnak köszönhetően, 
könnyebben szállítható

- Csökkentse felére az utántöltésre szánt időt 
adagolónként több mint 2100 kéztörlő kapacitás

A látogatók áramlása felgyorsul  
a mosdóban, ha az ellátás folyamatos 

- A 250%-kal több kéztörlővel elkerülheti  
az adagolók kiürülését*, a laponkénti adagolásnak 
köszönhetően csökken a fogyasztás 

- A gyorsabb adagoló 3 másodperc alatt  
kiszolgálja a látogatót 
– gyorsabb, mint a kézszárító gépek 

- A kéztörlő kivétele mindig zökkenőmentes  
és könnyű 
a szabadalmaztatott folyamatos adagolású  
kéztörlő rendszerünkkel

Várja felkészülten a tömeget a Tork PeakServe® 
folyamatos adagolású kéztörlő rendszerrel
A forgalmas mosdók igényire tervezett nagy kapacitású kéztörlő rendszerünk új 
korszakot teremt a higiéniában. Tegye maximálisan elégedetté látogatóit!

Kutatásunk során hat országból 3000 embert kérdeztünk  
a forgalmas helyszíneken szerzett tapasztalataikról. 
Válaszaik alapján az eredmény egyértelmű volt - A látogatók 
egészen egyszerűen nem szeretik, ha várakozniuk kell  
a mosdóban, pláne ha az koszos, vagy emiatt lemaradnak  
a rendezvényről.

Mégis, a vendégek 70%-a szerez rossz élményeket 
a mosdókban, ami sokkal nagyobb hatással van 
vállalkozására, mint gondolná. A rossz élményt szerző 
vendégek 2/5-e panaszkodott barátainak is. A látogatók 
negyede inkább elkerülte a mosdókat, a harmaduk pedig 
emiatt korlátozta étel- és italfogyasztását.

Tehát akár stadiont, koncerttermet vagy repülőteret irányít, 
a mosdólátogatás idejének csökkentése és a mosdó 
tisztántartása elengedhetetlen üzlete fejlesztéséhez.

Ebben tud segíteni Önnek a Tork PeakServe®.

Mi az elsődleges 
probléma, amely zavarja 
látogatóit? A mosdók 
állapota és elérhetősége.
Legfrissebb kutatásunk** szerint a koszos 
és zsúfolt mosdók jelentik a legnagyobb 
problémát a forgalmas helyeken. A nem 
megfelelő mosdó nagyobb gondot okoz 
a vendégeknek, mint akár egy esetleges 
rendbontás, a hosszú sorok a bejutásnál, 
vagy a megnövekedett forgalom a helyszín 
megközelítésekor és elhagyásakor.
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