
Systém zásobníků na ubrousky Tork Xpressnap Fit

Nastal čas soustředit se  
na to důležité
Vypořádejte se s novou realitou se systémem zásobníků na ubrousky, 
který šetří vás čas a pomáhá v dodržování náležité hygieny. 

Mezi doplňováním 
obslouží téměř 

2×  
více hostů1)

Kompaktní systém zásobníků na 
ubrousky Tork Xpressnap Fit® nabízí 
výdej po jednom ubrousku, který 
u tradičních zásobníků nenajdete. 
Hosté si díky tomu odeberou pouze 
ubrousky, které skutečně potřebují. 
Redukuje se tak množství odpadu 
a zkracuje čas věnovaný doplňování. 
Protože se hosté dotýkají pouze 
ubrousku, který si odeberou, 
napomáhají tyto zásobníky 
dodržování odpovídající hygieny.

Méně času na doplňování 
 
 
 
 

Podpora dodržování hygieny 
 
 
 
 

Maximální využití prostoru 
 
 
 
 

Omezení množství odpadu



Systém zásobníků na ubrousky Tork Xpressnap Fit

 
Se stolními a pultovými zásobníky Tork Xpressnap Fit v kombinaci s náplněmi Tork Xpressnap v bílé a natural barvě 
zvýšíte efektivitu svého podniku díky zkrácení času věnovaného doplňování a zároveň zajistíte svým hostům náležitou 
úroveň hygieny. 

Tork Xpressnap 
Fit stolní zásobník 
na ubrousky

Tork Xpressnap Fit 
pultový zásobník 
na ubrousky

–  Zásobníky, které se snadno čistí a chrání ubrousky před  
 nečistotami a politím 
– Méně kontrol zásobníků díky ukazatelům náplně 
–  U stolní verze se ubrousky odebírají shora, aby k nim byl 

snadný přístup

Chytřejší řešení ubrousků, které vám pomůže zvýšit 
efektivitu a podpoří dodržování hygieny

Zlepšete své výsledky v oblasti udržitelnosti

Jedinečné vlastnosti: 

 – Snadné doplňování 
Spodní desku stolního 
zásobníku lze po otevření 
uzamknout ve spodní poloze 
a do zásobníku je tak možno 
jednoduše doplnit nové náplně.

 – Snadný odběr prvního 
ubrousku z nové náplně  
Díky speciálně navrženému 
skladu lze po doplnění 
zásobníku snadno uchopit 
první ubrousek.

 – Ukazatel množství  
Upozorní vás, kdy je třeba 
ubrousky doplnit, takže 
máte záruku, že ubrousky 
budou neustále k dispozici. 
Již žádné prázdné zásobníky 
během denní špičky. 
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Sdílejte 
svá sdělení 

prostřednictvím 
reklamních panelů 

AD-a-Glance®: 
adaglance 
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Cirkularita 
Ubrousky Tork Xpressnap Fit jsou 100% recyklované, biologicky 

rozložitelné a kompostovatelné podle evropské normy EN: 13432:2000

Zdraví a pohoda 
Lepší ochrana vašich ubrousků 

s hygienickým systémem 
zásobníků Tork Xpressnap Fit®.3) 

Hosté se dotýkají pouze 
ubrousků, které si odebírají, 
a ostatní ubrousky zůstávají 
chráněny před nečistotami 

a politím.

Méně je více 
Omezuje vyhazování 

nepoužitých ubrousků 
o více než 50 %.4) Omezuje 

množství odpadu 
a nadměrnou spotřebu díky 
výdeji po jednom ubrousku.

Náplně do systému 
Tork Xpressnap Fit

1) 2vrstvý ubrousek ve stolním zásobníku v porovnání se systémem Fastfold (zásobník Tork: 271800 a náplň Tork: 10933); 
2) 2vrstvý ubrousek v pultovém zásobníku v porovnání se systémem Counterfold (zásobník Tork: 271600 a náplň Tork: 10935); 
3) V porovnání se systémem Fastfold (zásobník Tork: 271800); 
4) V porovnání se systémem Counterfold (zásobník Tork: 271600).

– Ubrousek plné velikosti je přeložený tak, aby se vešel  
 do zásobníku nenáročného na prostor 
– Náplně v kvalitě Advanced ve dvou barvách (bílá a natural) 
–  Menší stlačené balíčky náplní šetří prostor na skladování 

ubrousků až o 35 %2)
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