
Maak de veilige keuze 
Stap vandaag over op papieren handdoeken om aan de 
nieuwe hygiënestandaard te voldoen

75% 
van de bezoekers 
wenst dat meer 
locaties papieren 
handdoeken aanbieden 
als alternatief voor 
luchtdrogers.3

Handen drogen met een 
heteluchtdroger produceert meer 
luchtverplaatsende druppels.2 
Papieren handdoeken zijn de  
meest hygiënische manier om 
handen te drogen. Door wrijving 
worden de bacteriën verwijderd 
en daarom aanbevolen in 
hygiënekritische omgevingen.4 

Hetelucht drogers  
verspreiden tot 10x 

meer bacteriën.1 

Een meerderheid van 
eindklanten geeft de 

voorkeur aan papieren 
handdoeken boven 

luchtdrogers.3



1) Best et al, J Hosp Infection, 2014 2) Margas E. et al, J Applied Microbiol, 2013  3) April 2020 Onderzoek uitgevoerd door United Minds in samenwerking met CINT. De enquête is uitgevoerd in vier landen: Duitsland, Frankrijk, 
Spanje en Zweden. In totaal hebben 4035 mensen de enquête beantwoord.  4) Todd , J Food Prot, 2010 5) Vergeleken met het gebruik van Tork Advanced 1-laags gevouwen handdoeken in Inbouwmodules.

NIEUW!

Meer voordelen:

Maak uw bedrijf klaar voor de nieuwe hygiënestandaard -
neem vandaag nog contact met ons op voor een test.

Gebruikersvoorkeur is verschoven naar papieren handdoeken3

Tork PeakServe® Tork PeakServe® Mini 

Tork PeakServe® Mini 
- De slankste en kleinste dispenser 

met hoge capaciteit op de markt

- Past overal

Tork PeakServe® Inbouwmodule  
- Verbeteren zonder uitgebreide renovatie

- Eenvoudig en snel te installeren

- Verhoging van de capaciteit van
de inbouwkasten tot 40% 5

- Compatibel met vele soorten inbouwkasten

Tork PeakServe® 
Inbouwmodule  

Tork PeakServe®  
vullingen  

Overstappen op papieren handdoeken was nog nooit zo eenvoudig 

Voorzie sanitaire ruimten met verschillende bezoekersstromen, indelingen en afmetingen van dezelfde vulling . 
Het aanbieden van dezelfde hygiënische systemen zorgt ervoor dat de handdoeken worden beschermd,  
dat er 1 handdoek per keer wordt afgegeven en dat er altijd handdoeken beschikbaar zijn.

NIEUW!

In 5  
minuten 

geïnstalleerd!

is het ermee eens of is het  
er sterk mee eens dat 

Ik me onveilig voel bij  
het betreden van een  
sanitaire ruimte met  
luchtdrogers.

75% 43% 50%

64%
Snellere handdroging

van eindgebruikers zegt te stoppen met het 
drogen van hun handen voordat ze volledig  
droog zijn, omdat luchtdrogers er te lang  
over doen om hun handen te drogen.3

72%
Multifunctioneel & comfort 

van de eindgebruikers zegt dat ze papieren 
handdoeken gebruiken om te voorkomen dat  
ze verschillende oppervlakken in openbare  
sanitaire ruimten aanraken.3

is het eens of sterk eens met

Ik wens dat er door 
meer locaties papieren 
handdoeken worden 
aangeboden als  
alternatief voor  
luchtdrogers.

is het er mee eens of sterk  
mee eens dat

Ik minder snel naar 
plaatsen ga die geen  
papieren handdoeken 
als alternatief voor  
het drogen van de  
handen aanbieden.
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