
Tork PeakServe® Continuous™ Håndklædeark 

*Sammenlignet med konkurrenternes længste håndklæderulle i Europa og Nordamerika

Klar til det store rykind med 
Tork PeakServe®

Vi lancerer to NYE Tork PeakServe® løsninger.  
Få klaret behovene på alle dine toiletfaciliteter med den samme refill.

Den højeste kapacitet  
man kan få på markedet*  
takket være bundter,  
der er komprimeret med 

Tork PeakServe® Continuous™ 
Håndklædeark systemet anvender 
komprimerede bundter for at kunne 
tilbyde markedets højeste kapacitet, 
så du undgår at løbe tør, når der 
er mest travlt. I kombination med 
det brugervenlige kontinuerlige Tork 
PeakServe® system kan du:

Frigøre personaletid 
til egentlig rengøring 

Få et hurtigere 
brugerflow på toiletterne

Spare opbevaringsplads  
og reducere miljøpåvirkningen 

fra transport

50%

Tork, 
et Essity brand
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Tork PeakServe® Continuous™ Håndklædeark 

Tork, 
et Essity brand

De vigtigste fordele: 

- Høj kapacitet – op til 2.100 ark

- Genopfyld før den er tom – 
genopfyld, når det passer dig

- Hurtig og nem at genopfylde – 
dobbelt så hurtig

- Hurtigere dispenserfunktion!– 
betjener besøgende på 
3 sekunder

- Kontinuerlige håndklædeark – 
sammenhæftede bundter

- Komprimerede bundter – 
flere!ark på mindre plads

Bliv klar til de kritiske tidspunkter – kontakt os for en test i dag

Styrk din bæredygtighedsprofil

Trivsel 
Gør hygiejne tilgængelig for alle brugere. 

Det er altid nemt og ubesværet at få  
fat i!et håndklædeark med vores 
kontinuerlige håndklædesystem. 

Tork PeakServe dispensere er handicap-
brugervenlige og certi"ceret nemme-at-

bruge af den Svenske Gigtforening, både 
for rengøringspersonale og brugere.

Bæredygtighed 
Tork PeakServe® håndklædeark er EU Miljømærkede og FSC® certi"cerede  

- den eneste skovbrugscerti"cering, der er anerkendt af LEED. 

Garanterer, at produktet er fremstillet af "bre fra ansvarligt drevne skove  
og andre kontrollerede kilder, og certi"cerer kun produkter,  

der lever op til høje miljøstandarder. 

Få mere ud af mindre 
Re"lls er komprimeret til halv  

størrelse, så du kan få plads til #ere på 
rengøringsvognen, spare opbevaringsp-
lads, fylde #ere på lastvognen og dermed 

reducere miljøpåvirkningen fra transporten. 

Eliminer spild fra stubruller og overforbrug 
med en-ad-gangen dispenserfunktion.

Tork PeakServe®  
Art. nr. 552500   552508

Tork PeakServe® Mini 
Art. nr. 552550   552558

Tork PeakServe® Mini 
-  Den slankeste og mindste 

dispenser med markedets 
højeste!kapacitet. 

- Passer overalt

Tork PeakServe® Indbygningskabinet  
-  Skab en bedre gæsteoplevelse uden en stor 

ombygning.
- Nem og hurtig installation. 
-  Hæv kapaciteten i det indbyggede kabinet med  

op til 40%*
- Kompatibel med mange typer indbyggede kabinetter. 

Tork PeakServe® 
Indbygningskabinet 
Art. nr. 552512   552511

Tork PeakServe® 
Refill 
Art. nr. 100585

Brug samme refill selv om dine faciliteter ikke har 
samme brugerflow, indretning og størrelse
Tork PeakServe® fås nu som standard og mini dispensere og som adaptere 
til indbyggede håndklædeark-kabinetter, så du kan klare behovene i alle dine 
faciliteter med den samme re"ll.

*Sammenlignet med at bruge Tork Advance enkeltfoldede håndklæder i indbyggede skabe

Kan  
installeres 

på 5  
minutter

NYHED!

NYHED!
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H5 – Tork PeakServe®
Continuous® Håndklædeark

Tork PeakServe® Mini ContinuousTM Hand Towel
Dispenser White

Vare 552550

System H5 – Tork PeakServe®
Continuous®
Håndklædeark

Materiale Plastic

10.1 cm

49.1 cm

36.7 cm

Farve Hvid

Tork PeakServe®: the latest innovation designed for

Compatible with Tork PeakServe® Continuous™ hand
towels, the system has a very high capacity of 1230
towels, which can be dispensed quickly and without

store and transport, enabling staff to focus on cleaning,

Ekstra slankt design: attraktiv og
pladsbesparende
Høj kapacitet: Mindre vedligeholdelse og
mindre risiko for at løbe tør for papir
Det er altid hurtigt og nemt at tage et
håndklædeark med vores nye patenterede
Continuous system
Fyld op med håndklædeark, når det

tid til rengøring
Håndklædeark leveret på 3 sekunder

uden afbrydelser for brugerne
Komprimerede bundter giver plads til 250%

løber tør – sammenlignet med Tork

Multifold Håndklædeark

www.tork.dk



Kompatible produkter

Tork PeakServe® Continuous®
Håndklædeark, H5 100585

Lignende produkter

552558 552512 552100

Kontakt

Essity Denmark A/S
Professional Hygiene  
Gydevang 33
DK-3450 Allerød 

Tlf: +45 48 16 82 44

E-mail: tork.dk.kundeservice@essity.com

 
Forsendelsesdata

Forbrugerenhed Transportenhed Palle

EAN 7322541136509 7322541136509 7322541213590

Stk. 1 1 60

Forbrugerenheder - 1 60

Bredde 491 mm 121 mm 1995 mm

Højde 367 mm 379 mm 800 mm

Længde 101 mm 542 mm 1200 mm

Volumen 18.2 dm3 24.86 dm3 1.49 m3

Nettovægt 2740 g 2.7 kg 164.4 kg

Bruttovægt 2740 g 3.3 kg 200.2 kg

Emballeringsmateriale Plastic bag Carton -

H5 – Tork PeakServe® Continuous® Håndklædeark

www.tork.dkEssity er en førende global hygiejne- og
sundhedsvirksomhed


