
Tork PeakServe® Continuous™ järjestelmä käsipyyhkeille  

Miten voimme auttaa?  
Ota yhteyttä, jos haluat keskustella 
liiketoiminnastasi.

tork.fi
+358 9 5068 8411
tork.fi@essity.com

Tulkoon mitä tahansa, kun käytössä 
on Tork PeakServe
Esittelyssä kaksi UUTTA Tork PeakServe ratkaisua.  
Täytä kaikkien tilojesi tarpeet samalla täyttötuotteella.

50 %  
tiiviimmiksi 
puristettujen nippujen 
ansiosta

Markkinoiden suurin 
kapasiteetti*  

*Verrattuna kilpailijoiden pisimpään rullapyyhkeeseen Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa
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Valmistaudu… 
Saniteettitilakokemus on tärkeä. Puhtaus ja odotusajat 
ovat jokaiselle erittäin merkitseviä. Ja huono kokemus 
voi aiheuttaa yleistä tyytymättömyyttä ja tuottavuuden 
menetystä – eli vaikuttaa negatiivisesti tuottoon ja 
tuottavuuteen.

…noihin kriittisiin 
hetkiin

Tork PeakServe® auttaa parantamaan 
saniteettitilakokemusta. Järjestelmässä 
käytetään tiiviiksi puristettuja nippuja, ja 
näin saadaan markkinoiden suurin 
kapasiteetti eikä paperi lopu kesken 
ruuhkahuippujen aikana. Koska Tork 
PeakServe on lisäksi helppokäyttöinen, 
keskeytyksetön järjestelmä, sen avulla

 – henkilöstön aikaa säästyy itse 
siivoukseen

 – saniteettitilassa käyminen on 
nopeampaa

 – varastotilaa säästyy ja kuljettamisen 
ympäristövaikutus vähenee 

 
Tork PeakServe järjestelmän avulla olet 
aina valmis noihin kriittisiin hetkiin 
– olipa kävijöitä kuinka paljon 
tahansa. 

Virkistys ja 
vähittäismyynti  
Mitä enemmän 
ihmisiä, sitä enemmän 
liiketoimintaa – mutta 
myös lisää miellyttävän 
kokemuksen tarjoamisen 
asettamia haasteita, 
etenkin odottamattomien 
ruuhkahuippujen aikana.

Lentoasemat 
Lentoasemien haaste tuottaa 
sujuva ja miellyttävä 
kokemus matkustajille 
kasvaa jatkuvasti. Puhtaat 
ja helposti käytettävät 
saniteettitilat ovat 
välttämättömyys, ja tämä 
vaatii ratkaisuja, joiden avulla 
siivoojat voivat työskennellä 
tehokkaammin. 

Toimistot 

Puhtauden ja hyvinvoinnin 
tarjoaminen työpaikalle 
ja samalla resurssien 
mahdollisimman tehokas 
käyttö on useimmille 
toimitilapäälliköille kaikkein 
tärkeintä.

Oppilaitokset ja 
Korkeakoulut
Opiskeluympäristön on 

tarkoitus tarjota hyvä kokemus 
opiskelijoille puhtaassa ja 
inspiroivassa ympäristössä. 
Saniteettitilaratkaisujen 
on täytettävä hyvän 
käsihygienian edistämisen 
tarpeet, niiden ylläpidon on 
oltava kustannustehokasta ja 
kestävän kehityksen mukaista.

Terveydenhuolto
Terveydenhuoltolaitosten 
julkisten saniteettitilojen korkeaa 
hygieniastandardia on vaikea 
ylläpitää yhdenmukaisena 
jatkuvasti vaihtelevien 
kävijämäärien takia. Ajan 
tuhlaaminen annostelijoiden 
tarkastamiseen vie aikaa 
muulta siivoukselta. Useiden 
täyttötuotteiden käyttäminen 
on tehotonta.

Teollisuus
Suuret teollisuuslaitokset 
tarkoittavat ruuhkaa vuorojen 
vaihtuessa ja saniteettitilojen 
välisiä pitkiä etäisyyksiä. 
Käsipyyhkeiden puuttuminen 
ruuhkaisten vuoronvaihtojen 
aikana voi viivästyttää 
työntekijöiden palaamista 
tehdashalliin. Siivousreittien on 
oltava tehokkaita.

Eri toimialat, eri haasteet
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Keskeytyksetön järjestelmä on uusi suuren 
kapasiteetin annostelun standardi

Tämä on uusin innovaatiomme 
Tork PeakServe niput on puristettu 50 % tiiviimmiksi, ja siksi ne mahtuvat kaksi kertaa 
pienempään tilaan. Niput sovittuvat toistensa päälle annostelijaa täytettäessä. Lisäksi 
pyyhkeet kiinnittyvät toisiinsa, jolloin ne annostuvat keskeytyksettä ja ovat helposti ulos 
vedettävissä.   

Lopputuloksena on sujuva, keskeytyksetön pyyhkeiden annostelun uusi standardi. 
Annostelija on ohut, mutta sen kapasiteetti on silti 35 % muita markkinoilla olevia 
tuotteita suurempi.*

Tietoja Tork PeakServe 
järjestelmästä:

1

2

3

Niput ladataan 
alapuolelta, ja näin 
täyttäminen on nopeaa 
milloin tahansa

Annostelija 
annostelee niput 
keskeytyksettä yksi 
pyyhe kerrallaan

Niput on puristettu 50 % 
tiiviimmiksi, joten yhteen 
annostelijaan mahtuu jopa 
2 100 pyyhettä
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*Verrattuna KC-rullapyyhkeeseen 354 m

Lisäjoustavuus tuo lisäaikaa 
siivoukseen

 – Täytä annostelija, kun se sinulle sopii; täyttöjen 
välillä saat palveltua jopa 600 kävijää enemmän*

 – Kuljeta mukana kaksi kertaa enemmän 
pyyhkeitä, sillä ne on puristettu 50 % tiiviimmiksi*

 – Täyttöaika lyhenee puoleen, sillä annostelijaan 
mahtuu jopa 2 100 pyyhettä*

 – Tehosta toimintaa käyttämällä samaa täyttötuotetta 
kaikissa tiloissa

Vähemmän viiveitä saniteettitilassa – 
ulos ja sisään pääsee nopeammin

 – Vältät tuotteiden loppumisen kesken, kun käytössä 
on 250 % enemmän käsipyyhkeitä*, ja kulutus on 
vähäisempää yksi kerrallaan -annostelun ansiosta

 – Nopeamman annostelun ansiosta kädet saa 
kuivattua 3 sekunnissa – nopeammin kuin 
ilmapuhallinta käyttäen

 – Patentoitu keskeytyksetön käsipyyhejärjestelmämme  
takaa pyyhkeen sujuvan ja helpon ottamisen

 – Käytä samaa järjestelmää kaikkialla – Tork PeakServe 
annostelijoita on tarjolla useisiin käyttötarpeisiin

*Verrattuna Tork arkitettuun pyyhkeeseen 150299

Paikka
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Tork PeakServe Continuous järjestelmä käsipyyhkeille (H5)
Tuotenro Nimi Väri Koko  

K x L x S (mm)
Kapasiteetti

552500 Tork PeakServe Continuous annostelija käsipyyhkeille Valkoinen 730 × 370 × 101 • • 2 100 pyyhettä

552508 Tork PeakServe Continuous annostelija käsipyyhkeille Musta 730 × 370 × 101  • • 2 100 pyyhettä

552550 Tork PeakServe Mini Continuous annostelija käsipyyhkeille Valkoinen 491 × 367 × 101 • • 1 230 pyyhettä

552558 Tork PeakServe Mini Continuous annostelija käsipyyhkeille Musta 491 × 367 × 101 • • 1 230 pyyhettä

552512 Tork PeakServe suuri käsipyyhesovitin upotettuun kalusteeseen - 511 × 365 × 114 • 1 230 pyyhettä

552511 Tork PeakServe pieni käsipyyhesovitin upotettuun kalusteeseen - 442 × 365 × 114 • 1 000 pyyhettä

100585 Tork Universal PeakServe Continuous käsipyyhe Valkoinen 225 × 201 • • • • 12x410=4920 
pyyhettä/säkki

Tork PeakServe järjestelmäPalvele enemmän tai vähemmän ruuhkaisia, 
erikokoisia ja pohjaratkaisultaan erilaisia 
saniteettitiloja samalla täyttötuotteella 
Tork PeakServe on nyt saatavilla myös vakiokokoisena ja mini-annostelijana sekä käsipyyhesovittimina 
upotettuihin kalusteisiin. Näin kaikkien tilojen tarpeet täyttyvät samalla täyttötuotteella. Käsiteltävien ja 
varastoitavien tuotteiden määrä vähenee, ja kun annostelijat ovat ohuita, saniteettitilakokemus paranee 
kapasiteetin vaarantumatta.

Paranna suoriutumista kestävän kehityksen mukaisesti

*Verrattuna Tork arkitettuun pyyhkeeseen 150299

Tork PeakServe Mini 

 – Markkinoiden ohuin ja pienin suuren 
kapasiteetin annostelija

 – Sopii kaikkialle

Tork PeakServe 
käsipyyhesovitin upotettuun 
kalusteeseen 

 – Parannusta ilman laajaa saneerausta

 – Helppo ja nopea asennus

 – Lisää upotettujen kalusteiden kapasiteettia 
jopa 40 %*

 – Yhteensopiva monentyyppisten upotettujen 
kalusteiden kanssa

UUTTA

UUTTA

Hyvinvointi 
Tuo hygienia kaikkien käyttäjien 
saataville. Keskeytyksettömän 
käsipyyhejärjestelmän avulla 
pyyhkeen saa aina otettua sujuvasti 
ja helposti. 

Tork PeakServe annostelijat ovat 
ADA-vaatimusten mukaisia ja 
Ruotsin reumaliiton siivoojille 
ja käyttäjille helppokäyttöisiksi 
todistamia.

Kiertotalous 
Tork PeakServe käsipyyhkeillä on 
EU-ympäristömerkki, ja ne ovat FSC®-
sertifioituja (tämä on ainoa LEED:n 
hyväksymä metsäsertifikaatti).

Tämä takaa sen, että tuote on 
valmistettu vastuullisesti hoidetuista 
metsistä ja muista valvotuista lähteistä 
peräisin olevista kuiduista ja täyttää 
tiukat ympäristöstandardit.

Enemmän vähemmällä 
50 % tiiviimmäksi puristettujen 
pyyhkeiden ansiosta siivousvaunuun ja 
kuormaan mahtuu enemmän pyyhkeitä, 
varastotilaa säästyy ja kuljettamisen 
ympäristövaikutus on vähäisempi.

Poista rullien hylsyjen aiheuttama jäte ja 
ylikulutus arkki kerrallaan -annostelulla.

Kaikki Tork käsipyyhkeet ovat Tork 
PaperCirclen®* kanssa yhteensopivia.

Asennus 
kestää 5  
minuuttia

Tork EasyCube® 
motivoi sinut tarjoamaan laadukkaamman 
saniteettitilakokemuksen nopeammin ja 
vaivattomammin.

Tork Easy Handling 
pakkauksen helpompaan kantamiseen, 
avaamiseen ja pakkausjätteen 
hävittämiseen.

Helppokäyttöinen 
Ruotsin reumaliitto on todistanut monet Tork 
hygieniaratkaisut helppokäyttöisiksi sekä siivoojille 
että käyttäjille. Näin hygienia on kaikkien saatavilla – 
myös lasten, ikäihmisten ja henkilöiden, joiden käsien 
toiminta on rajallinen.

Forest Stewardship Councilin 

myöntämä sertifikaatti varmistaa, että tuotteet 
ovat peräisin kestävästi hoidetuista metsistä, 
jotka tuottavat ympäristöllistä, sosiaalista ja 
taloudellista hyötyä.

Tork PeakServe  

tuotenro 552500   552508

Tork PeakServe Mini 

tuotenro 552550   552558

Tork PeakServe 
käsipyyhesovitin 
upotettuun kalusteeseen 

tuotenro 552512   552511

Tork PeakServe 
täyttöpakkaus 

tuotenro 100585

EU-ympäristömerkki  
on Euroopan unionin merkintä, jolla sertifioidaan 
korkeat ympäristöstandardit täyttävät tuotteet..


