Válassza a biztonságosabb megoldást
Megváltozott
az életünk
– A nyilvános helyektől
még magasabb szintű
higiéniát várunk
– Az emberek kevésbé
érzik biztonságosnak
a nyilvános mosdók
használatát
– A cégek akik nem
veszik komolyan
a higiéniát
hátrányba kerülhetnek
Tork,
una marca de Essity

Az emberek véleménye

A tudomány is
alátámasztja

75%

43%

50%

• Az elektromos kézszáírtók
akár 10x annyi kórokozót
terjesztenek1

“Jó lenne,
ha minél több
helyen lenne
kéztörlő papír
mint alternatíva
az elektromos
kézszárító
helyett”

“Nem érzem
magam
biztonságban
az elektromos
kézszárítóval
felszerelt
mosdókban”

“Inkább
nem megyek
olyan helyre
ahol nincs
kéztörlő papír
használatára
lehetőség”

• A kéztörlő papír a kézszárítás leghigiénikusabb
módja

Egyetért az állítással:

Állítja:

Úgy gondlja:

• Az elektromos kézszáírtó
használata során több
kórokozó jut a levegőbe1

1 Best et al, J Hosp Infection, 2014 (ETS study)
2 Margas E. et al, J Applied Microbiol, 2013
A United Minds és CINT együttműködésével 2020-ban készített felmérés. A felmérés négy piacon, Németországban, Franciaországban, Spanyolországban és Svédországan készült. Összesen 4035 fő vett részt a felmérésben.

A Tork PeakServe® rendszer biztosítja,
hogy mindig legyen kéztörlő papír mosdójában
Előnyök:
A Tork PeakServe 50%-kal tömörített csomagjaival:
•
•
•
•

A piacon elérhető legmagasabb kapacitást nyújtja
Folyamatos adagolásának köszönhetően mindig rendelkezésre áll a kéztörlő papír
Helytakarékos kialakítású
A kéztörlő papír higiénikus, zárt rendszerben van

Gyorsan és egyszerűen utántölthető bármikor:
• Felgyorsítja a mosdóforgalmat
Tork PeakServe®

Tork PeakServe® Mini

Beépíthető Tork PeakServe®

- A piacon elérhető legnagyobb
kapacitású

- A legkeskenyebb és legkisebb
nagy kapacitású kéztörlő papír
adagoló a piacon

- Akár 40%-kal növeli
a beépíthető adagolók
kapacitását
(Több típusú beépíthető
szekrénnyel is kompatibilis)

- 2100 kéztörlő kapacitás

- 1230 kéztörlő kapacitás

- 1230 kéztörlő kapacitás

A Tork Matic® tekercses kéztörlő-adagoló rendszer Önnek dolgozik
Főbb előnyei:
Nagy kapacitású rendszer = akár 1400 kéztörlő lap fér bele:
•
•
•
•
•

Kontrollálható fogyasztás
A Tork Matic® manuális és Intuition™ szenzoros kivitelben is elérhető
Intuition™ szenzoros adagolóknál szabályozható a lapméret
Az Intuition™ szenzoros adagolókban a papír védett rendszerben helyezkedik el az optimális higiéniáért
Minden igényt kielégítő, adagolók és töltőanyagok széles kínálata

Tork Matic® tekercses kéztörlőadagoló Intuition™ szenzorral

Tork Matic® tekercses
kéztörlő-adagoló

Tork Matic® tekercses kéztörlőadagoló – Intuition™ szenzorral

- 4 féle tekercshossz
beállítás – kontrollálható
papír adagolás

- A kifogyásjelző zöldről
pirosra váltva jelzi ha
fogyóban a papír

- Automatikus, érintés-mentes
adagolással fokozza
a higiéniát

- 2 féle adagolási
lehetőség – választható
kézmozgást érzékelő
szenzoros, vagy kilógó
papír adagolási mód

- Az utolsó lapig
elhasználható kéztörlő
tekercsekkel nincs
pazarlás

- Laponkénti adagolásának
köszönhetően csökkenti
a fogyasztást

- Alvó üzemmód az
energiatakarékosságért

- A laponkénti adagolás
csökkenti a pazarlást
és higiénikus

- Rozsdamentes acél,
időtálló kialakításával
diszkréten illeszkedik
környezetéhez

Szeretne könnyen Torkra váltani?
Tork,
an Essity brand

Keressen minket, hogy átbeszélhessük, hogyan térhet át
a kézszáráító gépek használatáról a Tork kéztörlő papírokra.

