
Buďte připraveni na davy

Tork PeakServe® systém navazujících papírových ručníků

O 250% 
více ručníků pro 
méně časté 
doplňování a lepší 
průchodnost toalet 
a umýváren*

*V porovnání s ručníky Multifold v kvalitě Universal a zásobníkem 552000 na skládané ručníky Multifold

Vyřešte defi nitivně problémy často navštěvovaných toalet a umýváren s Tork PeakServe®



#1
Znečištěné a přeplněné
toalety jsou noční můrou
návštěvníků velkých akcí

Podrobnosti k naší 
nejnovější inovaci

Naše nové ručníky jsou komprimované tak, aby se 

jich do menšího prostoru vešel dvojnásobek. Tento 

systém je nepřetržitý: jednotlivé balíky se k sobě 

při doplňování vzájemně přichytí, ručníky jsou tak 

spojené a díky tomu je jejich výdej nepřerušen.

Výsledkem je nový standard bezproblémového 

nepřetržitého dávkování ručníků a prostorově 

nenáročný zásobník, který má o 35 % větší 

kapacitu než jakýkoli jiný zásobník na trhu.*

Balíčky s tímto 

nepřetržitým systémem 

dávkování do sebe při 

doplňování zapadnou

Ručníky jsou tak 

z balíčků dávkovány 

nepřetržitě, vždy po 

jednom kusu

Jednotlivé balíčky jsou 

komprimované o 50 % a díky 

tomu je dosaženo kapacity

až 2 100 ručníků na zásobník*

Dotázali jsme se více než 3 000 lidí v šesti zemích na jejich 

zkušenosti z akcí s vysokou návštěvností a výsledky jsou 

jasné: návštěvníci se jednoduše nechtějí zdržovat na toaletě, 

obzvláště, když je znečištěná, a přijít tak o část programu.

A přesto má více než 70 % návštěvníků s toaletami špatné 

zkušenosti, což má na vaše obchody větší dopad, než 

si možná myslíte. Dvě osoby z pěti, které mají špatné 

zkušenosti, si postěžují přátelům. Čtvrtina návštěvníků 

se toaletám dokonce zcela vyhýbá a třetina z nich proto 

omezuje konzumaci jídel a nápojů.

Bez ohledu na to, zda provozujete stadion, koncertní sál 

nebo letiště, jsou tedy rychlejší provoz na toaletách a jejich 

čistota klíčem ke zlepšení vašich obchodů.

A v tom vám může pomoci Tork PeakServe®.

Problém číslo
jedna, který trápí vaše 
návštěvníky? Toalety.

Nejnovější průzkumy** prokázaly, že 
znečištěné a přeplněné toalety jsou 
v místech s vysokou návštěvností největším 
problémem – a to problémem ještě větším 
než davová agrese, dlouhé fronty u vchodu 
a provoz při příjezdu a odjezdu z akce.



Tork PeakServe® systém navazujících papírových ručníků
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Tork PeakServe® navazující papírové ručníky
Číslo 
výrobku

Název Kód 
náplně

Barva Rozměry 
V x Š x H (mm)

552500 Tork PeakServe® zásobník na navazující papírové ručníky H5 Bílá 730x370x101

552508 Tork PeakServe® zásobník na navazující papírové ručníky H5 Černá 730x370x101

Číslo
výrobku

Name Kód 
náplně

Úroveň 
kvality

Barva Počet 
vrstev

Rozměr 
útržku 

D x Š (cm)

Počet kusů 
v balení

Počet balení 
v kartonu

Počet 
kusů 

v kartonu

Typ 
balení

100585 Tork PeakServe® navazující 

papírové ručníky

H5 Universal Bílá 1 22,5 × 20,1 410 12 4920 Carry pack • •
*V porovnání s ručníky Multifold v kvalitě Universal a zásobníkem 552000 na skládané ručníky Multifold. **Na základě IPSOS průzkumu, kterého se zůčastnilo 3000 osob v USA, Velké Británii, 

Německu, Francii, Polsku a Švédsku, kteří navštívili v posledních 9 měsících místo s vysokou návštěvností.

Větší fl exibilita vám poskytne více 
času, který můžete věnovat úklidu

- Doplnění ručníků můžete provádět v době, která 
vám vyhovuje, protože mezi jednotlivými doplněními 
bude obslouženo až o 600 návštěvníků více*

- Množství ručníků je 2x větší, neboť jsou o 50 % 
stlačené*

- Zkraťte dobu doplňování na polovinu, díky počtu 
ručníků v zásobníku, který je až 2 100 kusů*

Díky menšímu zdržení na toaletách se 
návštěvníci dostanou dovnitř a ven rychleji

- Vyhněte se problémům spojeným s tím, že ručníky 
dojdou, díky kapacitě, která je o 250% větší* a snižte 
jejich spotřebu díky dávkování po jednom ručníku

- Díky rychlému výdeji ručníků je návštěvník obsloužen 
během 3 vteřin – rychleji než při sušení rukou 

horkovzdušnými osoušeči rukou

- Vyjmutí ručníku je s použitím našeho patentovaného 
systému nepřetržitého dávkování ručníků vždy 
bezproblémové a jednoduché

Buďte připraveni na davy návštěvníků s
Tork PeakServe® navazujícími papírovými ručníky
Nový standard pro toalety a umývárny s vysokou frekvencí návštěvnosti



S čím Vám můžeme ještě pomoci? 
Spojte se s námi a najdeme řešení 
pro Vaše podnikání.

www.tork.cz
+420 221 706 111




