
Kuo dar galėtume padėti?  

Susisiekime pasikalbėti apie 

jūsų poreikius.

Popierinių rankšluosčių sistema „Tork PeakServe® Continuous “

250 %
daugiau popierinių 

rankšluosčių, 

, sklandesnis 

lankytojų judėjimas*

Būkite pasiruošę 
„Tork PeakServe “ padės jūsų įmonei pasiruošti svarbiems 
momentams.

„Tork SmartOne®“ tualetinis popierius
Mažiau laiko skirkite dozatoriams užpildyti, 

geriau rūpinkitės, kad jūsų svečiai būtų patenkinti.

Su „Tork SmartOne®“ sistema tualetinio popieriaus užtenka 

98 apsilankymams daugiau nei naudojant įprastus „Jumbo“ 

ritinius, o popieriaus suvartojimas sumažėja iki 40 %, nes jis 

dozuojamas po vieną lapelį.*

„Tork“ muilo put
Kai viename muilo putų užpilde yra 2 500 dozių, jo užtenka 

daugybei žmonių. „Tork“ lengvai naudojami sertifikuoti odos 

priežiūros priemonių dozatoriai padės greitai ir lengvai 

nusiplauti rankas.**

* Įmonės viduje atlikto tyrimo Europoje, kuriame dalyvavo 7 729 vartotojai, statistika. Įprastų didžiulių 

„Jumbo“ dozatorių palyginimas su dvigubu mini dozatoriumi „Tork SmartOne® Twin Mini“. Sumažėjimas 

apskaičiuotas vienam apsilankymui, matuojant kvadratiniais metrais. „Maxi Jumbo“ dozatorius – 0,14 m2, 

dozatorius „Tork SmartOne® Twin Mini“ – 0,08 m2. 

** Atsižvelgiant, kad dozės dydis vienam vartotojui yra 0,333 ml.
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Art. Nr. Pavadinimas Užpildo ID Spalva Dydis  

I x P x G (mm)

552500 H5 Balta 730x370x101 •
552508 H5 Juoda 730x370x101 •
Art. Nr. Pavadinimas Užpildo 

ID

Kokybė Spalva Sluoksniai Lapelio 

dydis

I × P (cm)

Lapelių 

pakuotėje

Pakelių / 

ritinių TRP

Lapelių / 

TRP

Pakuotė

100585 H5 „Universal“ Balta 1 22,5 x 20,1 410 12 4 920 Nešiojamoji 
pakuotė • •

Apie mūsų naujausią inovaciją
Mūsų nauji popieriniai rankšluosčiai supresuoti, todėl jų 

telpa dukart daugiau ir jie užima mažiau vietos. Sistema 

yra vientisa: dedami paketai sukimba vieni su kitais, 

o rankšluosčiai yra sujungti, todėl dozuojami tolygiai.

Įdedant vientisi užpildų 
popieriniai rankšluosčiai 
sukimba vieni su kitais

Užpildai nenutrūkstamai 
dozuoja po vieną 
rankšluostį

Užpildai 50 % supresuoti, todėl 
į kiekvieną dozatorių telpa iki 
2 100 rankšluosčių* *Tork Universal“ užpildai H2 ir sulankstytų popierinių rankšluosčių dozatorius 552 000. ** Remiantis IPSOS apklausa, per kurią apklausta 3 000 JAV, JK, Vokietijos, Prancūzijos, 

Lenkijos ir Švedijos gyventojų, kurie per pastaruosius 9 mėnesius lankėsi dideliame renginyje. 

Lankstumas suteikia daugiau 
laiko valymui

- Papildykite popieriaus atsargas, kada jums patogu,
nes vieno papildymo pakanka iki 600 lankytojų ir 
darbuotojų daugiau*

- Neškitės dukart daugiau rankšluosčių, nes jie
supresuoti 50 %*

- Pildykite dukart rečiau į dozatorių sutalpindami

iki 2 100 rankšluosčių*

Mažiau gaišaties higieninėse patalpose 
leidžia svečiams greičiau į jas patekti ir išeiti

- Pasirūpinkite, kad popierius niekada nesibaigtų,

naudodami 250 % didesnės apimties popierinių

rankšluosčių paketus*, kurie naudojami taupiau,
nes dozuoja po vieną lapelį

- Dozatorius aptarnauja lankytoją vos per 3 sekundes –
greičiau nei stiprios oro srovės džiovintuvas

- Patentuota vientiso popierinio rankšluosčio sistema
leidžia sklandžiai ir lengvai pasiimti rankšluostį

Pasiruoškite svarbiems momentams su 
„Tork PeakServe® Continuous “ popierinių 
rankšluosčių sistema
Naujas didelės talpos dozatorių standartas 

Visiems šiems kritiniams 
momentams… 

… tai išties svarbu.

2 100 popierinių rankšluosčių dozatoriuje „Tork PeakServe®“ 
reiškia:  
- Daugiau laiko valymui

- Sklandesnį judėjimą higieninėje patalpoje 

- Geresnes galimybes išvengti kritinių momentų

Dideli srautai
Pagreitina judėjimą higieninėje 

patalpoje ir pagerina patirtį, 

svečiai labiau patenkinti 

ir daugiau laiko praleidžia 

naudodamiesi jūsų paslaugomis - 

t.y. didėja jūsų pajamos.

Biurai
Padeda darbuotojams geriau 

jaustis, mažina nedarbingumą 

dėl ligos ir sukuria puikų 

įspūdį lankytojams.  

Aukštasis mokslas
Padeda sukurti malonią studijų 

aplinką, stiprina studentų ir 

dėstytojų gerovę bei įstaigos 

reputaciją.

Pramonė
Gerina higienos standartų 

laikymąsi, padeda išvengti 

„butelio kaklelio“ efekto, pagerina 

darbo našumą ir parodo, 

kad darbuotojais rūpinamasi.

Sveikatos priežiūra
Užtikrina higienos standartų 

laikymąsi, nes padeda 

lengvai nusiplauti rankas, 

o valytojams – daugiau laiko 

skirti svarbių zonų valymui.

„Tork PeakServe®“ – puikus sprendimas:

Rezultatas – naujas sklandus, nepertraukiamas rankšluosčių 

dozavimas ir kompaktiškas dozatorius, kuriame telpa 35 % 

daugiau popieriaus, palyginti su kitais rinkoje siūlomais 

gaminiais.*

* Palyginti su „Tork Universal“ užpildais ir 


