
Tork Xpressnap Fit Servettdispensersystem

Dags att fokusera på det som  
är viktigt
Anpassa verksamheten till det nya normala med ett dispensersystem för 
servetter som sparar tid och främjar hygien. 

Betjäna nästan 
dubbelt så 
många gäster 
mellan 
påfyllningarna1)

De kompakta servettdispensrarna 
Tork Xpressnap Fit® matar ut en 
servett åt gången, vilket traditionella 
dispensrar inte gör, för att uppmuntra 
att gästerna bara tar de servetter de 
behöver. Detta minskar mängden 
avfall, tiden för påfyllning och främjar 
hygien eftersom gästerna endast rör 
de servetter de använder.
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Minska mängden avfall



Tork Xpressnap Fit Servettdispensersystem

 
Öka din effektivitet genom att minska mängden påfyllningar och främja gästernas hygien med Tork Xpressnap Fit 
bordsdispensrar och fristående dispensrar i kombination med Tork Xpressnap refiller i vitt och naturvitt. 

Tork Xpressnap Fit® 
Servettdispenser

Tork Xpressnap Fit 
Liggande Dispenser

– Dispensrar som är lätta att rengöra och som skyddar  
 servetterna från smuts och spill 
– Refillindikatorer som minskar antalet kontroller 
–  Bordsdispensern matar ut servetter ovanifrån för  

enkel åtkomst

Den smartare servettlösningen som hjälper dig 
att öka effektiviteten och främja hygienen

Förbättra dina hållbarhetsresultat

Unika funktioner: 

 – Enkel påfyllning 
Låsplattan i bordsdispensern kan 
låsas i bottenläget efter öppning, 
vilket underlättar påfyllning.

 – Smidig start  
Startfliken gör att den första 
servetten är lätt att få tag i efter 
påfyllning av dispensern.

 – Refillindikatorn  
Visar när det är dags att fylla 
på vilket minskar risken för att 
servetterna ska ta slut. 
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Sprid ditt egna 
budskap med det 
anpassningsbara 
reklamverktyget 

Xpressrutan:® 
xpressrutan.tork.se

Cirkularitet 
Tork Xpressnap Fit®-servetterna är fullt återvinningsbara, biologiskt 
nedbrytbara och komposterbara i enlighet med EN: 13432:2000 

Välbefinnande 
Skydda dina servetter på 
ett bättre sätt med det 

hygieniska dispensersystem 
Tork Xpressnap Fit®.3) 

Vidrör endast de servetter du 
använder och skydda övriga 
servetter från smuts och fukt.

Mer från mindre 
Mindre än hälften så många 

bortkastade oanvända 
servetter.4) Minskar mängden 

avfall och överanvändning 
med utmatning av en 

servett år gången.

Refiller till Tork 
Xpressnap Fit

1) 2-lagerservett i bordsdispenser jämfört med Fastfold (Tork Dispenser 271800 och Tork Refill: 10933), 
2) 2-lagerservett i fristående dispenser jämfört med Counterfold (Tork Dispenser: 271600 och Tork Refill: 10935); 
3) Jämfört med Fastfold (Tork Dispenser: 271800), 
4) Jämfört med Counterfold (Tork Dispenser: 271600).

– En servett i full storlek som är vikt för att passa i en  
 dispenser som tar liten plats 
– Refiller i Advanced-kvalitet i två färger (vit och naturvit) 
–  Mindre refillförpackningar som är komprimerade minskar 

mängden lagerutrymme med upp till 35%2)

EU Ecolabel : SE/004/001


