
Dokonalé riešenie na rušné dni 
Zamerajte sa na svojich hostí s Tork Xpressnap Fit

Pred doplnením 
poslúži takmer  

2x 
toľkým hosťom*

Tork Xpressnap Fit systém dávkovania servítok



Ušetrite čas
Pred doplnením poslúži 
viac hosťom – v porovnaní 
s bežným systémom 
dávkovania servítok.

Využite priestor  
na maximum
Kompaktný dizajn je vhodný 
na preplnené pulty a stoly.

Znížte odpad
Znižuje množstvo 
vyhodených nepoužitých 
servítok o viac ako 50 %.*,**

* 2-vrstvová servítka v zásobníku Table top v porovnaní s Fast fold (Tork zásobník: 271800 a Tork náplň: 10933)
** 2-vrstvová servítka v zásobníku Counter v porovnaní s Counter fold (Tork zásobník: 271600 a Tork náplň: 10935)



Aké efektívne je vaše 
riešenie dávkovania 
servítok?  
Objednávky prichádzajú, jedlo odchádza. 
Hladní a netrpezliví hostia čakajú. Rušný deň 
v reštaurácii je dobrý deň. Ale je potrebná 
efektivita a hladký priebeh, aby ste mohli 
hosťom ponúknuť taký úžasný zážitok, aký 
očakávajú. A ako určite každý manažér 
reštaurácie vie, treba zvládnuť viac za menej, 
keďže času, miesta a personálu nikdy 
nie je dosť.
A napriek tomu mnoho reštaurácií aj naďalej používa to isté staré 
riešenie dávkovania servítok ako vždy bez toho, aby si uvedomili, 
aký negatívny vplyv to má na prevádzku: časovo náročné dopĺňanie, 
nadbytočná spotreba servítok, neporiadok spôsobený zvyškami servítok a 
nehygienické zásobníky, ktoré kazia zážitok hostí.

Tork Xpressnap Fit je naša najnovšia inovácia – systém dávkovania 
servítok, ktorý šetrí váš čas aj miesto. Je dostatočne kompaktný, aby sa 
zmestil aj do toho najpreplnenejšieho prostredia, vyžaduje si menej 
dopĺňania a vďaka nemu budete mať menej odpadu. Vďaka Tork 
Xpressnap Fit sa môžete sústrediť na to, na čom skutočne záleží: na 
svojich hostí.

Je to dokonalé riešenie na rušné dni.

Tork Xpressnap Fit systém dávkovania servítok



Menej dopĺňania a menej 
čistenia znamená viac času, 
ktorý môžete venovať svojim 
hosťom a podnikaniu.
- Znižuje čas potrebný na dopĺňanie 

servítok až o 35 %*

- Znižuje množstvo vyhodených 
nepoužitých servítok o viac ako 50 %*,**

- Odolné ľahko sa čistiace zásobníky 
znižujú čas potrebný na údržbu a chránia 
servítky pred znečistením a škvrnami

Tork Xpressnap Fit systém dávkovania servítok

Kompaktný dizajn poskytuje 
viac miesta na stole pre vašich 
hostí a vytvára viac priestoru  
v sklade.
- Servítka plnej veľkosti je zložená tak, 

aby veľkosť vyhovovala zásobníkom  
s malým rozmerom

- Znížený priestor na zásoby servítok  
až o 46 %** 

Pripravte sa na ešte rušnejšie dni
Tork Xpressnap Fit je náš najkompaktnejší systém 
zásobníka na servítky a napriek tomu je navrhnutý 
tak, aby znižoval čas dopĺňania a šetril priestor v 
preplnených reštauráciách.

Propagujte svoje zariadenie s 
reklamnými panelmi AD-a-Glance®

- Digitálny reklamný nástroj typu DIY vám umožní vytvoriť, vytlačiť a 
vystaviť si svoj marketingový odkaz vo svojom zásobníku alebo ho 
zdieľať na sociálnych sieťach.

- Hotové prispôsobiteľné šablóny k dispozícii zadarmo
- 62 % návštevníkov reštaurácií sa rado vráti do reštaurácie, ak ich 

zážitok bol osobný, a 21 % návštevníkov reštaurácií s rýchlym 
občerstvením s obsluhou minie viac, ako plánovalo, ak im predložíte 
lákavú ponuku na stole.***

Navštívte adaglance.torkglobal.com pre inšpiráciu!

* 2-vrstvová servítka v zásobníku Tabletop v porovnaní s modelom Fastfold (zásobník Tork: 271800 a náplň Tork: 10933)
** 2-vrstvová servítka v zásobníku Counte v porovnaní s modelom Counterfold (zásobník Tork: 271600 a náplň Tork: 10935)
*** United Minds European Napkin Research 2017 Source sample size (n=8289)



Ľahké dopĺňanie 
Aby sa zásobník ľahko dopĺňal, 

uzamknite západky na jeho 
spodnej časti, keď je otvorený.

Ľahký začiatok 
Vďaka špeciálne navrhnutému 

skladu je uchopenie prvej 
servítky po doplnení zásobníka 

úplne jednoduché.

Indikátor úrovne 
Ukazuje, kedy je potrebné 

doplnenie, čo zaručuje 100 % 
dostupnosť servítok. Už nikdy viac 

nezažijete, aby sa servítky minuli 
počas najrušnejšej časti dňa.



Vyberte si zásobníky aj náplne
Ponúknite bezproblémový zážitok z návštevy reštaurácie 
vďaka Tork Xpressnap Fit

272900 272901

Kat. číslo Názov Dizajnový 
rad

Kód 
náplne

Farba Materiál Veľkosť  
D x Š x V (mm)

Kapacita 
zásobníka

Ad-a-Glance Montovateľný CON/TRP

272900 Tork Xpressnap Fit Tabletop zásobník na 
servítky

 Signature N14 čierna plast 141 x 113 x 170 168 
(2-vrstvový)

Áno Nie 4

272901 Tork Xpressnap Fit Counter zásobník na 
servítky

 Signature N14 čierna plast 326 x 121 x 143  324 
(2-vrstvový)

Áno Nie 1

962900 Tork Xpressnap Fit Tabletop zásobník na 
servítky Štartovací balíček

 Signature N14 čierna plast 141 x 113 x 170 168 
(2-vrstvový)

Áno Nie 1

962901 Tork Xpressnap Fit Counter zásobník na 
servítky Štartovací balíček

 Signature N14 čierna plast 326 x 121 x 143  324 
(2-vrstvový)

Áno Nie 1

Tork Xpressnap Fit systém zásobníkov na servítky

15830 12830

Tork Xpressnap Fit náplne pre systém dávkovania servítok
Kat. 
číslo

Názov Kód 
náplne

Kvalita
Úroveň

Farba Počet 
vrstiev

 Nezložené 
D x Š (cm)

Ks/balenie ks/Con Ks/prepravka

15830 Tork Xpressnap Fit White servítky do 
zásobníka

N14 Advanced biela 2 21,3 x 16,5 120 720 (6 x 120) 4320 
(6 x 6 x 120)

• •
12830 Tork Xpressnap Fit Natural servítky do 

zásobníka
N14 Advanced prírodná 2 21,3 x 16,5 120 720 (6 x 120) 4320 

(6 x 6 x 120)
• •

Forest Stewardship Council® (FSC®) 
certifikované 
Certifikát FSC zaisťuje, že produkty pochádzajú 
zo zodpovedne riadených lesov, čo prináša 
environmentálne, sociálne a ekonomické výhody. 
(www.fsc.org)

EU Ecolabel 
Certifikované ekologickou značkou EÚ, ktorá 
predstavuje vysoký ekologický štandrad.

Tork Xpressnap Fit systém dávkovania servítok



Vyvinuli sme širokú škálu riešení, ktoré vám pomôžu zvládnuť 
každodennú prevádzku kuchyne, toalety a umyvárne a hygienické 
potreby. Takto máte viac času na úlohy, ktoré vytvárajú skutočné 
hodnoty pre vašich hostí a zároveň minimalizujete čas a námahu 
pri úlohách, ktoré sa netýkajú potravín.

Zlepšite svoje podnikanie so značkou Tork

Udržujte svoju kuchyňu v chode
Efektívnejšiu kuchyňu v reštaurácii, bare alebo v kaviarni dosiahnete jednoduchšie s produktmi a riešeniami 
určenými práve pre danú úlohu. Naše účelovo vyrobené priemyselné utierky, handry, utierky na ruky a 
produkty starostlivosti o pleť vám pomôžu rýchlo sa pustiť do akejkoľvek úlohy s dôverou, od poutierania 
domu až po jeho dôkladné čistenie.

Povýšte zážitok zo svojej toalety a umyvárne na vyššiu úroveň
Hygienická a svieža toaleta a umyváreň sa pozitívne odráža v tom, ako vaši hostia vnímajú vaše 
podnikanie. Značka Tork ponúka širokú škálu vysoko kvalitných výrobkov a systémov do toaliet a 
umyvární, aby spĺňali všetky štýly či potreby.

Tork Xpressnap Fit systém dávkovania servítok



Popredná 
svetová spoločnosť

Ako vám ešte môžeme pomôcť?  
Kontaktujte nás a porozprávajme 
sa o vašom podnikaní.

tork.sk  
+46 31 746 17 00
information.tork@essity.com

Tork – Globálna značka  
v oblasti profesionálnych 
hygienických produktov

adaglance.torkglobal.com

Tork Sweden


