
Tork Xpressnap Fit systém zásobníkov na servítky

Čas zamerať sa na to dôležité
Vstúpte do novej reality so systémom zásobníkov na servítky, 
ktorý šetrí čas a podporuje hygienu. 

Obslúžte skoro 
dvojnásobné 
množstvo 
hostí medzi 
jednotlivými 
doplneniami1)

Kompaktný systém zásobníkov na 
servítky Tork Xpressnap Fit® používa 
dávkovanie po útržku, ktoré tradičné 
zásobníky nemajú. Tým kontroluje 
dávkovanie a zaistí, že si každý 
hosť zoberie len tú servítku, ktorú 
potrebuje. To znižuje odpad, kráti 
čas dopĺňania a podporuje hygienu, 
pretože hostia sa dotknú len tej 
servítky, ktorú si zoberú.

Znížte čas potrebný na 
dopĺňanie 

 
 
 
 

Podporte hygienu 
 
 
 
 

Maximalizujte využitie 
priestoru 

 
 
 
 

Znížte mieru odpadu



Tork Xpressnap Fit systém zásobníkov na servítky

 
Tork Xpressnap Fit zásobníky na servítky na stôl a na pult spolu s náplňami Tork Xpressnap v bielej a prírodnej farbe 
vám umožnia zvýšiť efektivitu tým, že ušetria čas potrebný na dopĺňanie a zároveň podporujú hygienu hostí. 

Tork Xpressnap Fit 
stolný zásobník na 
servítky

Tork Xpressnap Fit 
pultový zásobník 
na servítky

–  Ľahko umývateľné zásobníky chránia servítky pred 
znečistením a pošpliechaním

– Indikátor nutnosti doplnenia znižuje potrebu kontroly 
zásobníkov

– Verzia zásobníka určená na stoly dávkuje servítky zvrchu 
pre ľahkú dostupnosť

Inteligentné riešenie dávkovania servítok, ktoré vám pomôže 
zvýšiť efektivitu a podporiť hygienu.

Zlepšite svoju udržateľnosť

Jedinečné vlastnosti: 

 – Ľahké doplnenie 
Západku zásobníka na stôl 
môžete uzamknúť v jeho 
spodnej časti pri otvorení, 
vďaka čomu ho poľahky 
doplníte novými náplňami.

 – Ľahké vytiahnutie prvej 
servítky  
Vďaka špeciálne navrhnutému 
záhybu je uchopenie prvej 
servítky po doplnení zásobníka 
úplne jednoduché.

 – Indikátor úrovne  
Ukazuje, kedy je potrebné 
doplnenie, čo zaručuje 100 % 
dostupnosť servítok. Už nikdy 
sa vám nestane, že sa počas 
najrušnejšej časti dňa minú 
servítky. 
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Sprostredkujte 
svoj odkaz pomocou 

prispôsobiteľných 
zobrazovacích panelov 

AD-a-Glance®: 
adaglance.

torkglobal.com

Cirkularita 
Tork Xpressnap Fit servítky sú 100 % recyklované, biologicky 

odbúrateľné a compostovateľné v súlade s normou EN: 13432:2000 

Zdravie 
Lepšia ochrana vašich servítok 

s hygienickým dávkovacím 
systémom Tork Xpressnap Fit®.3) 

Dotknite sa len tej servítky, 
ktorú použijete, a ostatné 

servítky zostanú chránené pred 
znečistením a vlhkosťou.

Viac za menej 
Znižuje mieru odhodených 
nepoužitých servítok o viac 
ako 50 %.4) Znižuje mieru 

odpadu a nadmernú 
spotrebu s dávkovaním po 

jednom útržku.

Tork Xpressnap Fit náplne 
pre dávkovací systém

1) 2-vrstvové servítky v zásobníkoch na stôl v porovnaní so servítkami Fastfold (Tork zásobník: 271800 a Tork náplň: 10933); 
2) 2-vrstvové servítky v zásobníku na pult v porovnaní so servítkami Counterfold (Tork zásobník: 271600 a Tork náplň: 10935); 
3) V porovnaní so servítkami Fastfold (Tork zásobník: 271800); 
4) V porovnaní so servítkami Counterfold (Tork zásobník: 271600).

– Servítka plnej veľkosti je poskladaná tak, aby veľkosť 
vyhovovala zásobníkom s malým rozmerom

– Vyššia kvalita náplní v dvoch farbách (biela a prírodná)
– Menšie, stlačené balenia náplní znižujú priestor nutný 

pre skladové priestory o 35 %2) 
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