Træf et sikkert valg
Skift til papirhåndklæder i dag for at opfylde
den nye hygiejnestandard

75%

af besøgende ville ønske,
at flere faciliteter tilbød
papirhåndklæder som et
alternativ til lufttørrere3

Håndtørring med en jet-airdryers genererer flere
luftbårne dråber2.
Papirhåndklæder er den mest
hygiejniske metode til
håndaftørring via friktion, som
fjerner bakterier, og anbefales
derfor til hygiejnekritiske
områder.4

Jet-air-dryers
spreder op til
10 gange flere
bakterier1

Størstedelen af
slutbrugere foretrækker
papirhåndklæder fremfor
lufttørrere3

Brugerpræferencen er skiftet til papirhåndklæder3

75%

43%

Jeg ville ønske, at flere
steder tilbød papirhåndklæder i stedet for
lufttørrere.

Jeg føler mig utryg
ved at gå ind på toiletter med lufttørrere.

er enige eller meget enige i
udtalelsen:

50%

er enige eller meget enige i
udtalelsen:

er enige eller meget enige i
udtalelsen:

Jeg er mindre tilbøjelig
til at komme på steder,
der ikke tilbyder papirhåndklæder til håndaftørring.

Flere fordele:
Hurtigere håndtørring

64%

Fleksibel brug og komfort

72%

af slutbrugere siger, at de ikke bruger
lufttørreren længe nok til at få hænderne
helt tørre, fordi det tager alt for lang tid3

af slutbrugere siger, at de bruger papirhåndklæder til at undgå at røre ved
forskellige overflader på offentlige toiletter3

Det har aldrig været lettere at skifte over til papirhåndklæder
Brug samme refill på toiletter med forskellige brugerflow, indretninger og størrelser. At have ens
hygiejnisk forseglede systemer sikrer at håndklædearkene ligger beskyttet, at de tages et ad
gangen og at man ikke løber tør.
Tork PeakServe Mini

Tork PeakServe Indbygningskabinet

- Markedets slankeste og mindste
dispenser med den højeste
kapacitet.

- Skab forbedringer uden at bygge om.

- Passer ind alle steder.

NYHED!

- Let og hurtig at installere.
- Øg indbygningskabinetternes kapacitet med op til 40%5
- Kompatibel med mange typer indbygningskabinetter.

NYHED!
Installeres
på 5
minutter
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Tork PeakServe Mini

Tork PeakServe
Indbygningskabinet

Tork PeakServe
Refill
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Tyskland, Frankrig, Spanien og Sverige, med i alt 4035 respondenter. 4) Todd, J Food Prot, 2010 5) Sammenlignet med Tork Advanced 1-lags foldede papirhåndklæder i indbygningskabinetter

Gør din virksomhed klar til den nye hygiejnestandard –
kontakt os for en prøve i dag

