
Täiuslik lahendus kiireteks 
päevadeks 
Keskenduge Tork Xpressnap Fit abil oma külastajatele

Taastäitmiste vahel 
teenindate peaaegu 

2x  
rohkem külastajaid*

Tork Xpressnap Fit salvrätisüsteem



Säästke aega
Taastäitmiste vahel teenindatakse 
rohkem külastajaid – võrreldes 
tavapäraste  salvrätisüsteemidega.

Kasutage ruumi 
maksimaalselt
Kompaktne kujundus sobib asju 
täis lettidele või laudadele.

Vähendage jäätmeid
Vähendab kasutamata, 
äravisatavate salvrätikute hulka 
rohkem kui 50% võrra.*,**

*2-kihiline salvrätik lauapealses jaoturis võrreldes Fast fold tootega (Tork jaotur 271800 ja Tork täitetoode 10933)
**2-kihiline salvrätik letipealses jaoturis võrreldes Counter fold tootega (Tork jaotur 271600 ja Tork täitetoode 10935)



Kui tõhus on teie 
salvrätilahendus?  
Tellimused tulevad sisse, toit läheb välja. Näljased 
ja kannatamatud külastajad ootavad. Kiire päev 
on restoranis hea päev. Kuid see nõuab tõhusat 
korraldust, et kõik toimiks ladusalt, võimaldades 
teil pakkuda võrratuid elamusi, mida teie 
külastajad ootavad. Ja nagu iga restoranijuht 
teab, tuleb teha rohkem vähemate vahenditega, 
sest aega, ruumi ja töötajaid napib alati.

Siiski jätkavad paljud restoranid töötamist sellesama vana 
salvrätilahendusega, mida nad on alati kasutanud, mõtlemata kordagi 
negatiivsele mõjule, mida see avaldab äritegevusele: ajamahukas 
taastäitmine, salvrätikute ületarbimine, salvrätijääkide tekitatud korralagedus 
ja ebahügieenilised jaoturid, mis rikuvad külastajate kogemuse.

Tork Xpressnap Fit® on meie värskeim uuendus – teie aega ja ruumi säästma 
kavandatud salvrätisüsteem. See on piisavalt kompaktne, et mahtuda isegi 
kõige napima ruumiga keskkondadesse, nõuab harvem taastäitmist ja jätab 
teile käitlemiseks vähem jäätmeid. Tork Xpressnap Fit annab teile vabaduse 
keskendumiseks sellele, mis on tõeliselt tähtis: teie külastajatele.

See on täiuslik lahendus kiireteks päevadeks.
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Harvem taastäitmist ja vähem 
puhastamist tähendab, et 
teile jääb rohkem aega oma 
külastajatele ja oma ettevõttele 
keskendumiseks
- Vähendab salvrätikute taastäitmise 

aega 46% võrra*

- Vähendab kasutamata, äravisatavate 
salvrätikute hulka rohkem kui 50% võrra*,**

- Vastupidavad ja kergesti puhastatavad 
jaoturid vähendavad hoolduse aega ning 
kaitsevad salvrätte määrdumise ja 
märgumise eest
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Kompaktne kujundus jätab 
rohkem lauapinda teie 
külastajatele ja tekitab rohkem 
ruumi teie ladudes

- Täissuuruses salvrätik on volditud nii,  
et see sobiks väikese jalajäljega 
jaoturiga

- Vähendage salvrätikute hoiuruumi  
kuni 35% võrra** 

Olge valmis veel kiiremateks päevadeks
Tork Xpressnap Fit on meie seni kõige kompaktsem 
salvrätiväljastussüsteem, kavandatud rahvarikastes restoranides 
taastäitmise aega vähendama ja ruumi vabastama.

Edendage oma ettevõtet  
AD-a-Glance®reklaamiakendega

- Digitaalne tee ise turustusvahend võimaldab teil luua, välja trükkida ja 
esitada enda turustussõnum oma jaoturitel või jagada sotsiaalmeedia 
kaudu.

- Valmis kujundatud kohandatavad mallid on saadaval tasuta.

- 62% restoranikülastajatest tuleb tõenäoliselt uuesti teie restorani, kui 
nad tunnevad, et on saanud isikustatud kogemuse, ja 21% vaba 
õhkkonnaga kiirteenindusrestoranide külastajatest kulutab kavatsetust 
rohkem, kui nad näevad laual ahvatlevat reklaami.***

Külastage inspiratsiooni saamiseks adaglance.torkglobal.com saiti!

*2-kihiline salvrätik lauapealses jaoturis võrreldes Fastfold tootega (Tork jaotur 271800 ja Tork täitetoode 10933)
**2-kihiline salvrätt letipealses jaoturis võrreldes Counterfold tootega (Tork jaotur 271600 ja Tork täitetoode 10935)
***United Minds 2017. aasta Euroopa salvrätikasutuse uuring  Valimi suurus (n=8289)



Lihtne laadida 
Selleks et jaoturit oleks 

lihtne täita, sulgub 
lukustusplaat jaoturi 

avamise korral alumises 
asendis.

Kerge alustada 
Eriline voltimisviis teeb 

esimese salvrätiku 
haaramise jaoturi 

taastäitmise järel lihtsaks.

Tühjenemisandur 
Näitab, millal on aeg 

taastäita, tagades sellega 
salvrätikute 100%lise 

kättesaadavuse. Salvrätid 
ei saa isegi päeva kõige 
kiiremal ajal enam otsa.



Pilt 
varsti saadaval

Pilt 
varsti saadaval

Valige oma jaoturid ja täitetooted
Pakkuge Tork Xpressnap Fit abil täiesti sujuvat restoranikogemust

272900 272901

Art. nr Nimi Disainisari Täitetoote 
ID

Värvus Materjal Mõõtmed k x l 
x s (mm)

Jaoturi 
mahutavus

Ad-a-Glance Seinale 
paigaldatav

CON/TRP

272900 Tork Xpressnap Fit lauapealne salvrätijaotur Signature N14 Must Plast 140 x 117 x 173 168 
(2-kihiline)

Jah Ei 4

272901 Tork Xpressnap® letipealne salvrätikujaotur Signature N14 Must Plast 142 x 122 x 325 324 
(2-kihiline)

Jah Ei 1

962900 Tork Xpressnap® Fit™ lauapealse salvrätijaoturi 
stardipakett

Signature N14 Must Plast 140 x 117 x 173 168 
(2-kihiline)

Jah Ei 1

962901 Tork Xpressnap® Fit™ letipealse salvrätijaoturi 
stardipakk

Signature N14 Must Plast 142 x 122 x 325 324 
(2-kihiline)

Jah Ei 1

Tork Xpressnap Fit salvrätisüsteemi jaoturid

15830 12830

Tork Xpressnap Fit salvrätisüsteemi täitetooted
Art. nr Nimi Täitetoote 

ID
Kvaliteet

Tase
Värvus Kihtide 

arv
 Lahtiselt P 

x L (cm)
Tk/kimbus Tk/Con Tk/TRP

15830 Tork Xpressnap Snack® valge jaoturisalvrätik N14 Advanced 
sari

Valge 2 21,3 x 16,5 120 720 (6 x 120) 4320 
(6 x 6 x 120)

• •
12830 Tork Xpressnap® loodusvalge jaoturisalvrätik N14 Advanced 

sari
Looduslik 2 21,3 x 16,5 120 720 (6 x 120) 4320 

(6 x 6 x 120)
• •

Metsahoolekogu® (FSC®) sertifikaat 
FSC sertifikaat tagab, et tooted on pärit vastutustundlikult 
majandatud metsadest, pakkudes keskkonnaalaseid, 
sotsiaalseid ja majanduslikke eeliseid. 
(www.fsc.org)

ELi ökomärgis 
Kannab ELi ökomärgist, mis kinnitab toote 
kõrget keskkonnasõbralikkust.
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Meie oleme välja töötanud ulatusliku lahenduste valiku, mis aitab teil 
rahuldada oma igapäevased köögi, puhkeruumi ja hügieenialased 
vajadused. Sel viisil jääb teile rohkem aega ülesannete jaoks, mis tegelikult 
loovad väärtust teie külastajatele, vähendades viimase võimaluseni toiduga 
mitteseotud teemadele kulutatavat aega ja töövaeva.

Edendage oma äritegevust Tork toodete abil

Hoidke oma köök käigus
Teie restorani, baari või kohviku kööki on lihtsam tõhusamaks muuta selleks tööks loodud toodete ja lahendustega. 
Söögisaalide pühkimisest kuni köögiala puhastamiseni – meie sihtotstarbelised pühkimisvahendid, lapid, käterätid ja 
nahahooldustooted aitavad teil iga tööga kindlalt hakkama saada.

Viige oma puhkeruumi kogemus uuele tasemele
Hügieeniline ja värske puhkeruum mõjutab positiivselt muljet, mis teie ettevõte jätab teie külastajatele. Tork 
pakub laias valikus kõrge kvaliteediga pesuruumitooteid ja -süsteeme, mis vastavad igale stiilile ja vajadusele.
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Tork - 
Essity kaubamärk

Kuidas me saame veel aidata?  
Võtke meiega ühendust, et rääkida 
teie ettevõttest.

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

Tork - ülemaailmne 
professionaalsete 
hügieenitoodete kaubamärk

adaglance.torkglobal.com

Tork Rootsi


