Sistemul continuu de prosoape pentru mâini Tork® PeakServe®

Să înceapă aglomerația

Cu Tork PeakServe® intrați cu încredere în toalete cu trafic intens

Cum vă mai putem fi de ajutor?
Contactați-ne pentru a ne povesti
despre afacerea dvs.

250%

Cu
mai multe prosoape
pentru un minimum
de încărcări și un
flux optim în toalete*

tork.ro
torkcontact@sca.com

SCA Care of life. Pentru că produsele noastre
ușurează viața a milioane de oameni din toată
lumea, inclusiv pe a dvs. Pentru că resursele
noastre și felul în care acționăm fac parte din
ciclul natural global. Și pentru că ne pasă.

*În comparație cu rezervele Tork Universal și cu dispenserul de prosoape împăturite 552000

Sistemul continuu de prosoape pentru mâini Tork® PeakServe®

#1

Toaletele neîngrijite și
aglomerate reprezintă
principala problemă
pentru vizitatorii
locurilor cu trafic intens

Principala problemă
a vizitatorilor? Toaleta.

Fiți gata de aglomerație cu sistemul continuu
de prosoape pentru mâini Tork PeakServe®
Un nou standard de distribuire în caz de trafic intens pentru o experiență
optimă a vizitatorilor

Ultimele cercetări** ne arată că toaletele
neîngrijite și aglomerate reprezintă cea
mai mare problemă din locurile cu trafic
intens –o problemă chiar mai mare decât
violența,cozile interminabile de la intrare
și traficul din zona respectivă.

Vizitatorii petrec mai puțin timp în
toalete întârzierile fiind mai mici
- Evitați să rămâneți fără prosoape având cu
250% mai multe*
și reduceți consumul cu distribuirea unui singur prosop

Când am întrebat peste 3000 de persoane din șase țări
despre experiența lor în locurile cu trafic intens, rezultatele
au fost clare: vizitatorii nu vor să petreacă mult timp în
toalete, mai ales dacă nu sunt îngrijite, și să rateze astfel
vreun eveniment.

- O distribuire mai rapidă servind vizitatorii în 3 secunde
– mai rapid decât uscarea cu jet de aer
- Este mereu atât de simplu să iei un prosop
cu sistemul nostru continuu garantat de prosoape

Totuși, 70% dintre vizitatori au avut o experiență neplăcută,
acest lucru afectând lumea afacerilor mai mult decât
vă imaginați. Două din cinci persoane care au avut o
experiență neplăcută s-au plâns prietenilor. Un sfert dintre
vizitatori evită toaletele cu totul,dintre care o treime recurg la
un consum limitat de alimente și băuturi pentru a face acest
lucru.

O flexibilitate mai mare înseamnă
mai mult timp pentru curățat
- Încărcați-l atunci când vă este mai convenabil
cu până la 600 de vizitatori serviți între încărcări*

Prin urmare, dacă afacerea dumneavoastră implică
un stadion, o sală de concerte sau un aeroport, cheia
prosperității afacerii constă într-o experiență rapidă și curată
la toaletă.

- Cantitate dublă de prosoape per încărcare
de vreme ce sunt mai comprimate cu 50% mai mult*

Aici poate fi de ajutor Tork PeakServe®.

- Timp de reîncărcare redus la jumătate
cu până la 2100 de prosoape per dispenser*

Explicația inovației noastre
Noile noastre prosoape pentru mâini sunt
comprimate astfel încât să încapă o cantitate
de două ori mai mare într-un spațiu mai mic.
Sistemul este unul continuu: pachetele sunt
interconectate atfel încât să distribuie fără
întrerupere.

552500

552508

100585

Dispenser continuu de prosoape pentru mâini Tork PeakServe®

Rezultatul este un standard nou al fluxului perfect
și continuu al prosoapelor și un dispenser
compact având o capacitate cu 35% mai mare
decât orice alt produs de pe piață.*

Pachetele sunt comprimate cu
50% mai mult, oferind2100 de
prosoape per dispenser

Pachetele continue se
interconectează în timp
ce sunt încărcate

Pachetele oferă fără
întrerupere câte un
singur prosop
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Art. Nr.

Nume

ID
rezervă

Culoare

Dimensiune
Î × l × A (mm)

552500

Dispenser continuu de prosoape pentru mâini Tork PeakServe®

H5

Alb

730x370x101

552508

Dispenser continuu de prosoape pentru mâini Tork PeakServe

H5

Negru

730x370x101

Art. Nr.

Nume

100585

Dispenser continuu de prosoape pentru
mâini Tork PeakServe®

®

ID
rezervă

Calitate

Culoare

Nr.de
vrafuri

Dimensiune
hârtie
L×l (cm)

Hârtii
/pachet

Pachete/
Role
per TRP

Hârtie/
Pachet
TRP

Packaging

H5

Universală

Alb

1

22,5 × 20,1

410

12

4920

Pachet cu
mâner

*În comparație cu rezervele Tork Universal și cu dispenserul de prosoape împăturite 552000.**Pe baza unui sondajIPSOSla care au participat 3000 de persoane din S.U.A.,Marea
Britanie,Germania,Franța,Polonia și Suedia care au vizitat o locație cu trafic intens în ultimele 9 luni.
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