
De vanligste grunnene til 
endrede preferanser:

 
Håndtørkepapir..

–  er mer hygienisk for brukeren (80 %)1

–  sprer ikke virus og bakterier i luften 
(39 %)1

–  er tryggere å bruke (38 %)1

75%
er enig eller svært enig i 
uttalelsen: «Jeg ønsker at flere 
steder tilbød håndtørkepapir 
som et alternativ til 
lufttørkere.»1

63%
foretrekker håndtørkepapir 
fremfor lufttørkere1

Ta det trygge valget

1 Spørreundersøkelse utført av United Minds i samarbeid med CINT i april 2020. Undersøkelsen dekket fire markeder: Tyskland, Frankrike, Spania og Sverige. I alt 4035 personer svarte på undersøkelsen.

Folket har talt

*Høyere preferanse for lufttørkere i Frankrike.

Ikke blås i det. Bytt til Tork håndtørkepapirløsninger og gi brukerne 
dine trygge og sunne omgivelser.

og de føler ikke lenger at det er trygt å tørke hendene under en lufttørker



Forskerne er samstemte
- håndtørkepapir er tryggere enn lufttørkere

Lufttørkere (Jet Air Dryer) sprer opptil 10 ganger 
så mange bakterier.2

Å tørke hendene under en jet- lufttørker produserer 
flere luftbårne små dråper.2  

Jet- lufttørkere kan spre flere bakterier i 
omgivelsene.2 

Åpne og delte jet-lufttørkere blir noen ganger 
oppfattet som mindre hygieniske av brukere 
som er redde for å komme i kontakt med andre 
menneskers bakterier. 

Papirhåndtørk er ikke bare mer hygienisk

Hurtigere

Lufttørkere (Jet Air Dryer) kan bare brukes 
av én person om gangen, og det tar 10 
sekunder eller mer per person.2 

Besøkende kan unngå å vaske seg eller 
tørke hendene på klærne, noe som kan 
føre til problemer med kryssmitte.

Lange køer gir negative tilbakemeldinger.

Med Tork håndtørkepapirløsninger kan 
besøkende ta et papirtørk og gi plass 
til nestemann.

Komfort og flere 
bruksalternativer

Lufttørkere gjør bare én ting. 

-   Håndtørkepapir har mange 
bruksområder: pusse nesen, 
tørke seg rundt munnen, 
justere sminken, medisinske 
behov, bleieskift, slippe å ta 
på skitne håndtak.

Håndtørkepapir kan brukes 
til mye forskjellig.

1Best et al, J Hosp Infection, 2014         
2Margas E. et al, J Applied Microbiol, 2013
3 Huang, C Mayo Clinic, 2011
4 Todd , J Food Prot, 2010 

64% 72%
av sluttbrukerne sier at de slutter å tørke 
hendene før de er helt tørre, siden det tar for 

lang tid å bruke lufttørkere.2

av sluttbrukerne sier at de bruker 
håndtørkepapir for å unngå å 
berøre diverse overflater i offentlige 
toalettrom.2

1Uavhengig felttest av Tork PeakServe. 
2Spørreundersøkelse utført av United Minds i samarbeid 
med CINT i april 2020. Undersøkelsen dekket fire markeder: 
Tyskland, Frankrike, Spania og Sverige. I alt 4035 personer 
svarte på undersøkelsen. 

Håndtørkepapir er den mest hygieniske måten å
tørke hendene på, og anbefales derfor i omgivelser der 
god hygiene er kritisk.2 Friksjonen ved å tørke med 
håndtørkepapir fjerner flere bakterier enn andre metoder.4



Tork PeakServe®  

Art. nr. 552500 (hvit)   552508 (sort)

Tork PeakServe® Mini 

Art. nr. 552550 (hvit)   552558 (sort)

Tork PeakServe® Refill 

Art. nr. 100585

-   Kontinuerlige håndtørk – 
sammenheftede bunter

- Komprimerte bunter – 
  flere ark på mindre plass

-   Den minste og slankeste 
høykapasitetsdispenseren på markedet

-   Får plass overalt

-   1.230 håndtørk

-   Dispenseren med høyest kapasitet på 
markedet

-   2.100 håndtørk 

Håndtørkepapirsystemer har kommet langt
Tork PeakServe-systemet sikrer at det alltid er håndtørkepapir tilgjengelig.

Tork PeakServe®

Det har aldri vært enklere å skifte til håndtørkepapir– samme refill kan brukes på 
toaletter med ulike trafikkbelastninger, utforminger og størrelser

Tork PeakServe benytter 50 % komprimerte 
refiller for å:

• Tilby den høyeste kapasiteten på markedet 
og kontinuerlig utmating – håndtørk alltid 
tilgjengelig

• Spare oppbevaringsplass og redusere 
miljøpåvirkningen fra transport 

Det hygieniske systemet sikrer at håndtørkene 
er innkapslet, og mater ut ett tørk om gangen.

Med dispensere som kan etterfylles raskt og 
enkelt når som helst, unngår du å gå tom og 
minimaliserer sløsing. Dette gjør at du kan:

• frigjøre arbeidstid til andre hygieneoppgaver

• oppnå bedre trafikkflyt på toalettet



www.tork.no
+47 90 88 50 63
kontakt@essity.com

Kontakt din lokale Tork-representant 

Trøndelag , Møre- & Romsdal
Kent Finckenhagen
Mob 924 10 889
kent.finckenhagen@essity.com

Nordland, Troms, Trøndelag
Gunnar-Alf Solbakken
Mob 476 06 400
gunnar-alf.solbakken@essity.com

Vestland
Tom Jørgensen
Mob 991 57 560
tom.jorgensen@essity.com

Rogaland og Agder
Frode Stallemo
40914100
frode.stallemo@essity.com

Troms og Finnmark
Bjarne Westby (agent) 
Mob 905 45 553
bjarne@westbyagentur.no

Viken, Vestfold og Telemark
Øyvind Helland-Olsen 
Mob 909 96 195
oyvind.helland-olsen@essity.com

Oslo, Viken og innlandet

Steffen Eriksen
Mob 906 37 200
steffen.eriksen@essity.com

Mari Briskelund
Mob 415 26 300
mari.briskelund@essity.com

Kaja Hovland
Mob 971 85 082
kaja.hovland@essity.com

Espen Siljebøl
Salgssjef KAM 
Mob 922 05 833
espen.siljebol@essity.com

Stig Helgesen
Salgssjef Field Sales
Mob 911 99 728
stig.helgesen@essity.com

Camilla Rognli
Key Account Manager
Mob 922 80 735
camilla.rognli@essity.com

Ole-Gunnar Schmidt
Key Account Manager
Mob 901 88 108
ole-gunnar.schmidt@essity.com

Stein Kjetil Smukkestad
Key Account Manager
Mob 909 67 924
stein-kjetil.smukkestad@essity.com


