A mosdóhelyi igények felmérése

A Tork papír kéztörlő okosabb választás
®

Kéztörlést biztosító megoldást keres a mosdókba?
Hozzon körültekintően döntést!

Kéztörlést biztosító megoldást
keres a mosdókba?

A valóban megfelelő döntéshozatalhoz többféle fontos tényezőt is figyelembe
kell venni.
Mi most felsorolunk 5 kiemelten fontos szempontot, amin érdemes
elgondolkodni a kéztörlést biztosító megoldás kiválasztása előtt:

Többféle felhasználhatóság
és kényelem:
A kézszárítók egyetlen dologra alkalmasak.
A papírtörlőket a kézszárításon túl azonban sok
minden másra is lehet használni: orrot fújni,
szájat törölni, sminket igazítani, egészségügyi
célokra, pelenkacseréhez, a szennyezett
kilincsek/fogantyúk megfogásához.

Gyorsaság:

Egy jet air kézszárító egyszerre egy
ember kiszolgálására alkalmas,
és személyenként legalább 101
másodpercet igényel. A gyors
adagolású Tork PeakServe® egy
személyt mintegy 3 másodperc alatt2
szolgál ki, akik utána távozhatnak is.

A papírtörlőket sok minden
másra is lehet használni
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Egy jet air
kézszárító
használata
személyenként akár
másodpercbe is telhet

Kiemelt higiéniai
követelmények:
Ha a higiénia kiemelten fontos, a Tork
papírtörlő a megoldás. A kézszárítók akár
10-szer több kórokozót fújnak ki a levegőbe3,
és több kórokozót juttatnak a környezetbe.4
A papírtörlővel végzett kéztörlés közben
fellépő súrlódás más eljárásoknál
hatékonyabban távolítja el a baktériumokat.5

A nagy teljesítményű
jet air kézszárítók

10-szer

Imidzs:

A nagy forgalmú helyeken
megforduló látogatók 71%-ának
volt már kellemetlen mosdóhelyi
élménye.6 A jet air kézszárítók
túl zajosak és zavaróak
lehetnek, különösen azoknak, akik
érzékenyek a zajokra. A látogatók
53%-a szívesebben használ
papírtörlőt más kézszárítási
lehetőségekhez képest.7

több kórokozót terjesztenek

Fenntarthatóság:

A Tork PaperCircle® – a világon az
első, papír kéztörlőket újrahasznosító
szolgáltatás – segítségével magasabb
szintre emeltük az újrahasznosítást,
és zárt rendszerré tettük a Tork kéztörlők
felhasználását. Mindez akár 40%-kal is
csökkentheti az ökológiai lábnyomot,
és akár 20%-kal kevesebb lesz a hulladék!8

53%

40%-kal

Legalább

a látogatók közül
a papírtörlőket használja
szívesebben
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Mindent
figyelembe
véve a Tork
okos választás.
Sokféle mosdó létezik, és
sokféle szempontot kell
figyelembe venni
a legmegfelelőbb kézszárítási
lehetőség kiválasztásánál.
Hozza meg a lehető legjobb
döntést – gondolkodjon előre
vállalkozásával kapcsolatban,
valamint a felhasználók
igényeit és választásait
figyelembe véve.

A gyors adagolású
PeakServe® mindössze
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1. számú
fókuszterület:
Ha fontos a gyorsaság és
a hatékonyság –
A mosdóhasználóknak sietniük kell,
hogy időben odaérjenek az óráikra,
a munkahelyükre, a megbeszélésre
vagy valamilyen eseményre?
Probléma:
A nagy teljesítményű jet air kézszárítók
egyszerre csak egy fő kiszolgálására
alkalmasak, és ez legalább 10 másodpercet
igényel.
–– A hosszú sorban állás és várakozási idő negatív
véleményekhez és értékelésekhez vezethet
a közösségi oldalakon.
–– Ami pedig még ennél is rosszabb: sokan úgy
dönthetnek, hogy inkább a ruhájukba törlik
a kezüket, ami nem higiénikus,
és keresztfertőzéseket eredményezhet.

A Tork megoldása:
–– Ha a Tork papírtörlők mellett dönt,
akkor egy látogató csak kihúz egyet,
és már mehet is.
–– Így kevesebb a sorban állás és rövidebb
a várakozás, vagyis javul az elégedettség.
–– Csúcsidőben sem kell félni a mosdóhelyi
dugóktól.

másodperc

alatt kiszolgálja
a látogatókat – ez
jóval kevesebb a jet air
kézszárítókhoz képest.1
A Tork megoldása: a Tork PeakServe® folyamatos™ adagolású kéztörlőpapír-adagoló
Tork PeakServe, független terepvizsgálat
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2. számú
fókuszterület:

3. számú
fókuszterület:

Ha fontos a kényelem –
Hogyan elégíthetők ki
a mosdólátogatók igényei
a kéztörlésen túl?

Ha kiemelten fontos a higiénia –
Hogyan csökkenthető a szennyeződés
kockázata és növelhető a higiénia,
ha minden látogató ugyanazokhoz
a felületekhez ér hozzá?

Probléma:

Probléma:

A kézszárítók egyetlen dologra alkalmasak:
kézszárításra.
A mosdóhasználóknak azonban több mindenre
is szükségük lehet, és ezt jól kielégítik a Tork
papírtörlők.

Gondolja át: a higiénia szempontjából
kritikusnak számító élelmiszer-előállító
és egészségügyi létesítményekben
(kórházakban, ápolóotthonokban) alig
lehet kézszárítókkal találkozni. Egyszerűen
túl nagy kockázatot jelentenek.

–– Orrfújás
–– Étkezés utáni szájtörlés
–– Egészségügyi vészhelyzetek megoldása
–– Sminkigazítás
–– A szennyezett csapok, kilincsek és fogantyúk
megfogása

A Tork megoldása:
–– Papír kéztörlők biztosítása nélkül
megnövekszik a keresztfertőzések
kockázata, és így a látogatók akár be sem
mennek a mosdóba.
–– A Tork papír kéztörlőit használva a látogatók
elégedettebbek, kellemesebb a közérzetük,
és jól érzik magukat az egészségesebb
környezetben.

A Tork megoldása: Tork Matic® tekercses kéztörlő-adagoló
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–– Ha a kézmosás nem volt kellően alapos, a nagy
teljesítményű kézszárítók még több vírust
és kórokozót szórnak szét a levegőben.
Akár tízszer annyit, mint amennyi papír kéztörlők
használatával jut a levegőbe.1
–– Ezenkívül a teljes környezetben szétterjesztik
a kórokozókat.2

A Tork megoldása:
–– Ezzel szemben a papír kéztörlővel végzett
kéztörlés csökkenti a baktériumok
terjedésének kockázatát.
–– A papírtörlővel végzett kéztörlés során keletkező
súrlódás több baktériumot távolít el, mint más
kézszárítási eljárások.3
–– A tiszta, eldobható törlő használatával
a kézfejről kevesebb szennyeződés kerül
át más felületekre, a kórokozók pedig oda
kerülnek, ahová valók: a szemetesbe.

A Tork megoldása: Tork Matic® tekercses kéztörlő-adagoló

4. számú
fókuszterület:
Ha fontos az Önről alkotott kép –
Számít Önnek, hogy kevesebb legyen
a panasz, és egységesen pozitív kép
alakuljon ki vállalatáról?
Probléma:
A nagy teljesítményű kézszárítókból származó
vízsugár tócsákká duzzadhat a földön,
biztonsági kockázatot jelenthet, és kellemetlen
szagokkal járhat.
–– A nagy teljesítményű kézszárítók túl zajosak
és zavaróak lehetnek, különösen azoknak,
akik érzékenyek a zajokra.
–– Állandó takarítás nélkül a kézszárítók
megjelenése és működése is romolhat,
ami elégedetlenné teheti a látogatókat,
valamint negatív véleményekhez és
értékelésekhez vezethet a közösségi oldalakon.

A Tork megoldása:
–– Ezzel szemben a megfelelően kihelyezett
Tork papírtörlő-adagolóknak köszönhetően
kevesebb víz gyűlik össze a földön és más
felületeken.
–– A papírtörlő-adagolók zajtalanok,
illetve minimális zajt okoznak, így békés
hangulatot csempészhetnek a mosdókba.

A Tork megoldása: Tork Xpress® Image Design™ adagolók

5. számú
fókuszterület:
Ha fontos a fenntarthatóság –
Olyan fenntartható mosdóhelyi
megoldást keres, amelyik megfelel
a zéró hulladékra vagy a körkörösségre
vonatkozó célkitűzéseinek?
Meglepi majd, mennyire erős
a kapcsolat a Tork papír kéztörlők
és a fenntarthatóság között.
–– A Tork papír kéztörlőkhöz felhasznált összes
rostanyag fenntartható forrásból származik.
A Forest Stewardship Council® (FSC®) felügyeleti
lánctól, külső felektől kapott tanúsítványaink
igazolják felelős erőforrás-felhasználásunkat.
–– A Tork PaperCircle® – a világon az első, papír
kéztörlőket újrahasznosító szolgáltatás –
segítségével magasabb szintre emeltük
az újrahasznosítást, és zárt rendszerré
tettük a Tork kéztörlők felhasználását.
A kéztörlőket az őket külön gyűjtő rendszeren
keresztül gyűjtjük be, majd újrahasznosítjuk,
illetve újrafelhasználjuk őket új Tork
papírtermékekhez. Mindez akár 40%-kal is
csökkentheti az ökológiai lábnyomot, és akár
20%-kal kevesebb hulladékot képez!
A szolgáltatás előtt elismeréssel adóztak
a 2018-as amszterdami Interclean
szakkiállításon is – a legjobb innovációnak
járó díjat és a közönségdíjat is elnyerte.
(A szolgáltatás csak néhány kiválasztott
európai uniós tagállamban érhető el.)

A Tork megoldása: Tork Matic tekercses kéztörlő-adagoló

Különböző mosdók.
Különböző igények.
Tork kéztörlőmegoldások.
Gondolkodjon előre,
és hozzon okos döntést!

További információ: tork.hu
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