
Que venham 

Sistema de Toalhas de Mãos Tork PeakServe® Continuous™ 

Tork PeakServe® prepara o seu negócio para os momentos importantes.

250%  
mais toalhas de mãos 
com menos recarga  
e melhor fluxo na 
casa de banho*
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Explicação sobre a nossa inovação 
mais recente
As nossas novas toalhas de mãos são compactadas para 
que se adapte o dobro das toalhas num espaço menor. O 
sistema é contínuo: os pacotes prendem-se uns aos outros 
quando recarregados e as toalhas mantêm-se ligadas para 
que possam ser dispensadas sem interrupções. 

O resultado é um novo padrão de fluxo de toalhas contínuo 
sem problemas e um dispensador que se mantém compacto, 
mesmo com uma capacidade de mais 35% que quaisquer 
outros produtos no mercado.*

Os pacotes contínuos 
prendem-se uns aos outros 
quando são recarregados

Os pacotes dispensam sem 
interrupções, uma toalha 
de cada vez

Os pacotes são compactados até 
50% proporcionando até 2.100 
toalhas por dispensador*

Para todos os 
momentos críticos… 
Quando o intervalo termina, faltam 15 minutos para começarem os 
exames ou o próximo turno está prestes a começar, ninguém quer  
estar preocupado com casas de banho sujas ou pessoas presas em  
filas. Ainda assim, muitas pessoas consideram que os locais públicos  
e os locais de trabalho não proporcionam a experiência de casa de 
banho que esperariam em termos de limpeza e tempos de espera.  
As consequências vão desde uma redução na preferência dos clientes, 
perda de produtividade e um menor bem-estar entre visitantes e 
funcionários, que poderá resultar num grande impacto nas receitas e na 
rentabilidade. 
 
O Tork PeakServe® pode ajudá-lo a lidar com estas exigências 
sempre crescentes, onde pequenos pormenores podem fazer a 
diferença no seu negócio.

…que realmente  
importam.
Com cerca de 2.100 toalhas por dispensador, o Tork PeakServe® 
proporciona:  
 
- Mais tempo para limpeza
- Um melhor fluxo na casa de banho 
- Maior capacidade de superar os momentos mais críticos
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Tráfego elevado
Acelera e melhora a experiência 

de casa de banho, aumentando a 

satisfação dos clientes. 

 

Escritórios
Garante o bem-estar dos 

funcionários, reduz as baixas por 

doença e transmite a imagem 

correta aos visitantes.  

 

Ensino superior
Ajuda a criar uma experiência 

positiva no campus, melhora o 

bem-estar dos alunos e do pessoal 

docente e promove a reputação 

da escola.

Indústria
Aumenta os padrões de higiene, 

elimina congestionamentos 

para melhorar a produtividade e 

demonstra um maior compromisso 

para com os funcionários.

Cuidados de saúde
Promove o cumprimento dos 

padrões de higiene, garantindo um 

fácil acesso à higiene das mãos 

e permitindo que os funcionários 

de limpeza passem mais tempo a 

limpar zonas mais críticas.

Tork PeakServe® é a solução perfeita para:

*Em comparação com as recargas Tork Universal e com o dispensador de toalhas dobradas 552000
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Sistema de Toalhas de Mãos Tork PeakServe® Continuous™ 

552500 552508 100585

Sistema de Toalhas de Mãos Tork PeakServe® Continuous™ 
Art. N.º Nome ID da 

recarga
Cor Tamanho  

A x L x P (milímetros)

552500 Sistema de Toalhas de Mãos Tork PeakServe® Continuous™ H5 Branco 730 x 370 x 101 •
552508 Sistema de Toalhas de Mãos Tork PeakServe® Continuous™ H5 Preto 730 x 370 x 101 •
Art. n.º Nome ID da 

recarga
Qualidade Cor N.º de 

folhas
Tamanho da 

folha
C x L 

(centímetros)

Folhas 
/maço

Maços/rolos por 
TRP

Folhas/
TRP

Embalagem

100585 Sistema de Toalhas de Mãos Tork PeakServe® 
Continuous™

H5 Universal Branco 1 22,5 x 20,1 410 12 4920 Embalagem  
de transporte • • 

*Recargas do Tork Universal H2 e Dispensador de Toalhas de Mão Dobradas 552000. **Com base num estudo IPSOS realizado com 3000 pessoas dos EUA, Reino Unido, Alemanha, França, 
Polónia e Suécia, as quais frequentaram um local de elevado tráfego nos últimos 9 meses. 

Mais flexibilidade significa mais tempo 
para limpar

- Recarregue conforme as suas necessidades, com 
mais de 600 visitantes e funcionários servidos entre 
recargas*

- Disponibilize o dobro das toalhas, visto estarem 
compactadas em cerca de 50%*

- Reduza o tempo de recarga para metade  com o 
máximo de 2100 toalhas por dispensador*

A redução dos atrasos nas casas de 
banho melhora o fluxo de entrada e 
saída de visitantes 

- Evita que as toalhas de mãos se esgotem com 250% 
mais toalhas* e reduz o consumo graças à distribuição 
folha a folha

- Uma distribuição mais rápida que serve visitantes em  
3 segundos – mais rápido do que o tempo de secagem de 
mãos com jato de ar

- Retirar uma toalha é sempre simples e fácil com o 
nosso sistema contínuo de toalhas de mãos patenteado

Prepare-se para os momentos importantes com 
o Sistema de Toalhas de Mãos Tork PeakServe® 
Continuous™

Um novo padrão nos dispensadores de elevada capacidade 

*Em comparação com as recargas Tork Universal e com o dispensador de toalhas dobradas 552000
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De que forma podemos ajudá-lo?  
Contacte-nos para falarmos sobre o 
seu negócio.

tork.pt 
00351 218 985 122 
pedidos.tork.pt@essity.com

Tork SmartOne® Papel Higiénico
Gaste menos tempo a reabastecer e tenha  
mais tempo para tarefas essenciais, mantendo  
os visitantes satisfeitos.
O Tork SmartOne® permite mais 98 visitas  
do que um rolo jumbo tradicional e reduz  
o consumo de papel em até 40% com a  
distribuição de folhas simples.*

Tork Sabonete de Espuma
Enfrente as multidões com mais de 2500 doses por 
recarga de sabonete de espuma. Os dispensadores 
certificados Tork Easy to Use tornam a lavagem de  
mãos mais rápida e fácil.**

* Dados obtidos com base num estudo interno em 7729 utilizadores na Europa. 
Dispensador maxi jumbo tradicional vs. dispensador Tork SmartOne®. Redução 
comprovada com base no número de metros quadrados gastos em cada utilização. 
Maxi jumbo 13,6 dm2, Tork SmartOne® Twin Mini: 8,2 dm2. 
**Com base no tamanho da dose de 0,333 ml por utilizador.
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