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Produktbeskrivelse
Sidste nye innovation designet til travle toiletter, hvor rengøringstiden skal udnyttes bedst muligt og serviceafbrydelser undgås i videst mulige 
omfang.Systemet har en meget høj kapacitet med mere end 2100 håndklædeark og hurtig dispenserfunktion uden afbrydelser, så flowet bevares. 
De komprimerede refills er hurtige at sætte i, de kan fyldes op når som helst, før papiret er brugt op, og de er lette at opbevare og transportere, så 
personalet kan fokusere på rengøring i stedet for opfyldning.

Specifikationer

Produktbetegnelse Håndklædeark

Varemærke Tork

Vareserie PeakServe H5

Farve Hvid

Ingredienser/sammensætning 100% nyfiber

Længde/dybde 22.5 cm

Bredde 20.1 cm

Foldningsdybde 7,5 cm

Foldningsmetode Z-fold

Antal lag 1-lags

Certifikater EMAS, EU-Blomsten, Til fødevarer, Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), FSC Mix

   
Forpakning

Enhed Indeholder Længde Bredde Højde EAN

kll 12 pk 40 cm 25.2 cm 20.1 cm 7322540885606

pk 410 stk 8.4 cm 20.1 cm 10 cm 7322540885590

POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb) er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer. Formålet er 
at gøre det lettere for den offentlige sektor at indkøbe miljørigtige produkter. 

Glas-gaffel-symbolet garanterer, at produkter er testet efter europæisk lovgivning og godkendt til fødevarekontakt. Symbolet er 
obligatorisk på produkter, der bruges til fødevarekontakt.  

Håndklædeark, Tork PeakServe H5, 
1-lags, Z-fold, 22,5x20,1cm, 7,5 cm, 
hvid, 100% nyfiber

 Kontinuerlige håndklædeark sikrer konstant  flow, selv efter 
genopfyldning, så du undgår afbrydelser og dine gæster altid 
får en god oplevelse

 Komprimerede håndklædeark betyder øget kapacitet og mindre 
tid brugt på vedligeholdelse
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FSC™ (Forest Stewardship Council) er en international ikke-statslig organisation, som arbejder for at fremme ansvarlig 
skovforvaltning globalt. FSC™-certificerede produkter er fremstillet af råmaterialer fra velforvaltede skove og ansvarlige kilder. 
Mærkets sporbarhed og integritet opretholdes gennem strenge kontrolforanstaltninger, og ved at vælge FSC-certificerede 
produkter er du med til at tage vare på skovene og de mennesker og dyr, der lever i dem. FSC™Mix betyder, at produktet består af 
en blandning af FSC-certificeret træ og genbrugsmaterialer. Se mere på www.fsc.org. 

EU-Ecolabel, også kendt som Blomsten, er det officielle miljømærke i Europa. Produkter med EU-Ecolabel imødekommer strenge 
miljøkrav ift. råvareproduktion, brug, dokumentation og sikkerhed.  

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) er EU’s miljøledelsesordning, som virksomheder frivilligt kan vælge at blive en del 
af. EMAS bruges til at evaluere, rapportere og reducere virksomheders miljøbelastning i form af energi-, ressourceforbrug, 
affaldsproduktion og emissioner. 
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