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250% 
enemmän 
käsipyyhkeitä,
vähemmän 
uudelleentäyttöä ja
sujuvampi 
saniteettitilojen
käyttö*

*Verrattuna Tork Universal käsipyyhkeeseen ja Tork Mulltifold käsipyyheannostelijaan 552000.

Tork PeakServe® Continuous® käsipyyhejärjestelmä

Varaudu tungokseen ja valitse Tork PeakServe®

Ota suurten kävijämäärien saniteettitilat haltuun



No 1
Epäsiistit ja tungokseen asti 

täydet saniteettitilat ovat 
asiakkaiden merkittävin 

ongelma suurten 
kävijämäärien kohteissa

71%
suurten kävijäkohteiden 
asiakkaista oli saanut huonon 
kokemuksen saniteettitiloissa 
käynnistä

*Perustuu IPSOS-tutkimukseen, johon osallistui 3 000 ihmistä Yhdysvalloissa, Britanniassa, Saksassa, Ranskassa, Puolassa ja Ruotsissa. Osanottajat olivat käyneet jossakin suurten kävijämäärien kohteessa 
edellisten 9 kuukauden aikana.



Mitkä asiat merkitsevät 
asiakkaille eniten?
Saniteettitilojen siisteys 
ja käytettävyys.

1 / 3
asiakkaista, jotka välttävät  

saniteettitiloihin menemistä, 
rajoittavat syömistään ja 

juomistaan

Tork PeakServe® Continuous® käsipyyhejärjestelmä

Viimeisimmän tutkimuksemme* mukaan 
epäsiistit ja tungokseen asti täydet saniteettitilat 
ovat suurten yleisötapahtumien merkittävin 
ongelma – suurempi kuin väkivalta, pitkät jonot 
ja liikenneruuhkat.

Kysyttäessä yli 3 000 ihmiseltä kuudessa maassa heidän
kokemuksiaan suurten kävijämäärien kohteista tulokset olivat selkeät:
Asiakkaat eivät halua viivytellä etenkään epäsiisteissä saniteettitiloissa
tai jäädä paitsi itse tapahtuman annista.

Yli 70 % vieraista oli saanut huonon kokemuksen saniteettitiloissa käyn-
nistä, mikä vaikuttaa liiketoimintaan enemmän kuin voisi luulla. Kaksi 
viidestä huonon kokemuksen saaneista valitteli asiaa ystävilleen.
Neljäsosa asiakkaista jätti kokonaan menemättä saniteettitiloihin,
ja heistä kolmasosa rajoitti syömistään ja juomistaan voidakseen tehdä niin.

Tämän vuoksi esimerkiksi stadionin, konserttitalon ja lentokentän
saniteettitilojen toiminnan nopeuttaminen ja puhtaana pitäminen
ovat avaimia liiketoiminnan lisäämiseen näissä paikoissa.

Siinä Tork PeakServe® voi auttaa.



Varaudu tungokseen
Tork PeakServe® Continuous® 
-käsipyyhejärjestelmällä

Parempi joustavuus merkitsee

lisää aikaa siivoustyöhön

- Täyttö voidaan tehdä haluttuna ajankohtana, ja 
täydestä annostelijasta riittää käsipyyhkeitä yli 600 
henkilöä suuremmalle asiakasmäärälle*

- Siivouskierrokselle voidaan ottaa tuplamäärä 
käsipyyhkeitä, sillä paperinippu on puristettu 50 % 
pienempään tilaan*

- Täyttöaika puolittuu, sillä annostelijaan mahtuu jopa             
2 100 pyyhettä*

*Verrattuna Tork Universal käsipyyhkeeseen ja Tork Multifold käsipyyheannostelijaan 552000.

Ratkaisu, joka nostaa annostelun ja asiakaskokemuksen suurten 
käyttäjämäärien tiloissa uudelle tasolle

Uusin innovaatiomme

Uudet käsipyyhkeniput ovat puristettu mahtumaan 
puolta pienempään tilaan. Järjestelmä on 
keskeytymätön: niput tarttuvat toisiinsa annostelijaa 
täytettäessä, ja pyyhkeet on yhdistetty toisiinsa, joten 
annostelu on keskeytymätöntä. 

Tuloksena on saatu uudenlainen sujuva ja 
jatkuvatoiminen paperin annostelu ja kapealinjainen 
annostelija, jolla on pienestä koosta huolimatta 35 % 
suurempi kapasiteetti kuin markkinoiden muilla tuotteilla.*

Keskeytymättömät niput 
tarttuvat toisiinsa annostelijaa 
täytettäessä

Niput annostellaan 
keskeytyksettä yksi pyyhe 
kerrallaan

Niput on puristettu 50 % 
pienempään tilaan, joten 
annostelijaan mahtuu jopa     
2 100 pyyhettä*

Mitä jouhevampaa saniteettitilojen käyttö 
on, sitä nopeammin asiakkaat liikkuvat 
sisään ja ulos

- 250 % enemmän käsipyyhkeitä* auttaa välttämään paperin 
keskenloppumista, ja arkki kerrallaan annostus vähentää 
kulutusta

- Annostelu tapahtuu peräti 3 sekunnissa – nopeammin kuin 
kangaspyyhkeellä tai jet air -kuivaimella

- Patentoidun jatkuvatoimisen pyyhejärjestelmän ansiosta 
käsipyyhkeen ottaminen on aina sujuvaa ja helppoa



Täysi annostelija palvelee  

yli 600* 
asiakasta enemmän

250%* 
enemmän käsipyyhkeitä
kesken loppumisen välttämiseksi



Täydellinen valikoima

Tork vaahtosaippua 
Varaudu tungokseen jopa 2 500 
vaahtosaippua-annosta pulloa kohti. 
Helppokäyttöisten annostelijoidemme 
ansiosta käsien peseminen on nopeaa ja 
helppoa kaikille, myös lapsille ja henkilöille, 
joilla on heikentyneet käsivoimat.**

Tork SmartOne®  

wc-paperi
Käytä vähemmän aikaa 
uudelleentäyttöön ja enemmän  
asiakkaiden pitämiseen tyytyväisinä. 
Tork SmartOne® mahdollistaa 98 
käyttökertaa enemmän kuin perinteinen 
jumbo-rulla ja vähentää paperin kulutusta 
jopa 40 % yksittäisannostelun ansiosta.*

Tutustu suuren kävijämäärän tiloihin suunniteltuun Tork valikoimaan

Yhdistettävissä Tork 
EasyCube™ -sovellukseen 
älykkäämpää siivousta varten

Varaudu tungokseen uudella 
tietopohjaisella tehokkuudella 
liittämällä annostelijat digitaaliseen 
siivoushallintasovellukseen. 
Tork EasyCube™ antaa tiimille 
reaaliaikaisia tietoja asiakas- ja 
uudelleentäyttömääristä. Tarvittavat 
toimet sekä ajankohdat ja paikat ovat 
tarkasti nähtävissä tabletilta.

Tuloksena saadaan valtava lisäys 
tehokkuuteen, henkilöstön sitoutumiseen 
ja asiakastyytyväisyyteen.

1
Anturit mittaavat  
käyntejä ja täyttötasoja 
reaaliajassa.

2
Reaaliaikaisten tietojen 
avulla siivoojat saavat 
tietoa tarvittavista 
toimista sekä siitä, missä 
ja milloin toimia tarvitaan.

3
Päälliköillä on langat 
käsissään, ja suunnittelu 
onnistuu älykkäämmin 
aikaa ja vaivaa säästäen.

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

  

* Tilastotiedot sisäisestä tutkimuksesta, joka kattoi 7 729 eurooppalaista käyttäjää. Perinteinen maxi jumbo -annostelija vs. Tork SmartOne® Twin Mini -annostelija. Kulutus laskettu neliöme-
treinä käyntiä kohden. Maxi jumbo 13,6 dm2, Tork SmartOne® Twin Mini: 8,2 dm2. **Ruotsin reumayhdistyksen hyväksymä.



682000 682008

561500 561508

552500 552508 100585

472193

Tork PeakServe® Continuous® käsipyyhe
Tuote 
nro

Nimi Järjestelmä Väri Malli Materiaali Koko K × L × S
(mm)

Kpl / 
pakkaus

EAN-koodi

552500 Tork PeakServe® annostelija  Continuous® 
käsipyyhkeelle

H5 Valkoinen Elevation ABS 730x370x101 1

552508 Tork PeakServe® annostelija Continuous® 
käsipyyhkeelle

H5 Musta Elevation ABS 730x370x101 1

Tuote 
nro

Nimi Kerroksia Laatu / 
Väri

Arkin koko
P × L (cm)

Arkkia
/nippu

Nippua
/säkki

Arkkia/
säkki

Pakkaus EAN-koodi /
säkki

100585 Tork PeakServe® Continuous® 
käsipyyhe H5

1 Universal / 
Valkoinen

22,5 × 20,1 410 12 4920 Carry 
Pack 

muovisäkki

• •

Tuote 
nro

Nimi Väri Ihonhoito-
tuote

Määrä / plo 
(ml)

Annoksia Määrä
/ltk

Pakkaus EAN-koodi / 
ltk

520701 Tork Extra Mild vaahtosaippua S4 Väritön Kosmetiikka 1000 2500 6 pahvilaatikko •

Tuote 
nro

Nimi Järjestelmä Väri Malli Materiaali  Koko K × L × S
(mm)

Kpl / 
pakkaus

EAN-koodi

561500 Tork annostelija vaahtosaippualle S4 Valkoinen Valkoinen ABS 286x113x105 1

561508 Tork annostelija vaahtosaippualle S4 Musta Musta ABS 286x113x105 1

Tork vaahtosaippua*

Tork SmartOne® wc-paperi
Tuote 
nro

Nimi Järjestelmä Väri Malli Materiaali Koko K × L × S
(mm)

Kpl / 
pakkaus

EAN-koodi 

682000 Tork SmartOne® Mini Twin annostelija wc-paperille T9 Valkoinen Elevation ABS 221x398x156 1

682008 Tork SmartOne® Mini Twin annostelija wc-paperille T9 Musta Elevation ABS 221x368x156 1

Tuote 
nro

Nimi Ker-
roksia

Laatu / 
Väri

Leveys 
(cm)

Arkkia
/rulla

Rullia
/säkki

Rullan 
pituus 

(m)

Pakkaus EAN-koodi / 
säkki

472193 Tork SmartOne® Mini wc-paperi T9 2 Advanced / 
valkoinen

  

13,4 620 12 112 Carry 
Pack 

muovisäkki

• • •

Valitse annostelijat ja täyttöpakkaukset
Laadukas asiakaskokemus alkaa tästä

Tork PeakServe® Continuous® käsipyyhejärjestelmä

Tork EasyCube™

Annostelijassa 
Tork EasyCube™ valmius

520701

* Tork EasyCube, valitse Tork annostelija vaahtosaippualle - Intuition™ sensor.

7 322540 885545

7 322540 885606

7 322540 885514

7 322540 755220

7 322540 656299

7 322540 517965

7 322540 517996

7 322540 507553


