«Tork Xpressnap Fit» salvešu sistēma

Lieliski atbilst rosības pilnām
dienām
Pievērsiet uzmanību apmeklētājiem, izmantojot «Tork Xpressnap Fit»

2x

Apkalpojiet gandrīz

vairākapmeklētāju
starp dozatora
papildināšanas
reizēm*

Ietaupa laiku

Salīdzinājumā ar tradicionālajām
salvešu sistēmām apkalpo vairāk
apmeklētāju starp dozatora
papildināšanas reizēm.

Maksimāli palielina telpu
Kompaktais dizains ir piemērots
pārpildītām letēm vai galdiņiem.

Samazina atkritumu
daudzumu

Samazina nelietoto salvešu izmešanu
par vairāk nekā 50%.*,**
*2 kārtu salvete galda dozatorā salīdzinājumā ar «Fastfold» («Tork» dozators: 271800 un «Tork» papildinājums: 10933)
**2 kārtu salvete letes dozatorā salīdzinājumā ar «Counterfold» («Tork» dozators: 271600 un «Tork» papildinājums: 10935)

«Tork Xpressnap Fit» salvešu sistēma

Cik efektīvs ir jūsu
salvešu risinājums?
Pasūtījumi tiek saņemti, gatavais ēdiens tiek
izsniegts. Izsalkušie un nepacietīgie apmeklētāji
gaida. Rosības pilna diena restorānā ir laba
diena. Taču jāpanāk efektivitāte, lai viss noritētu
bez aizķeršanās un jūs varētu nodrošināt
lielisku iespaidu, ko sagaida apmeklētāji. Ikviens
restorāna vadītājs zina, ka svarīgākais ir paveikt
vairāk ar mazākiem resursiem, jo vienmēr ir par
maz laika, telpas un darbinieku.
Tomēr daudzi restorāni turpina izmantot to pašu veco, vienmēr lietoto
salvešu risinājumu, pat nedomājot par tā negatīvo ietekmi uz darbu:
laikietilpīga papildināšana, nevajadzīgs salvešu patēriņš, netīras
salvešu paliekas un nehigiēniski dozatori, kas atstāj sliktu iespaidu
uz apmeklētājiem.
«Tork Xpressnap Fit®» ir mūsu jaunākā inovācija – salvešu sistēma, kas
veidota ar mērķi ietaupīt laiku un telpu. pietiekami kompakts produkts,
kas ir piemērots pat vispārblīvētākajām vietām un retāk jāpapildina, kā
arī rada mazāk atkritumu. «Tork Xpressnap Fit» ļauj pievērst uzmanību
svarīgākajam: apmeklētājiem.
Lieliski atbilst rosības pilnām dienām.
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Sagatavojieties rosīgākām dienām
«Tork Xpressnap Fit» ir mūsu viskompaktākā dozatoru
salvešu sistēma, kas veidota tā, lai samazinātu dozatoru
papildināšanas laiku un atbrīvotu telpu pārblīvētos restorānos.
Mazāka nepieciešamība
papildināt un tīrīt nozīmē
iespēju vairāk pievērsties
apmeklētājiem un
uzņēmējdarbībai
- Samazina salvešu papildināšanas
laiku par 46%*
- Samazina nelietoto salvešu izmešanu
par vairāk nekā 50%*,**
- Izturīgi un viegli tīrāmi dozatori
samazina apkalpošanai vajadzīgo laiku
un aizsargā salvetes no netīrumiem un
šļakatām

Kompakts dizains atbrīvo vairāk
vietas uz galdiņa un izbrīvē
telpu noliktavas zonās
- Pilna izmēra salvete ir salocīta, lai
ietilptu dozatorā, kam ir neliela
pamatne
- Samazina salvešu krājumu
glabāšanas vietu par 35%**

Veiciniet uzņēmējdarbību, izmantojot
«AD-a-Glance®» displeja paneļus
- Digitālais «Dari pats» mārketinga rīks dod iespēju izveidot, izdrukāt
un parādīt savu mārketinga vēstījumu dozatoros vai dalīties ar to
sociālajos saziņas līdzekļos
- Iepriekš sagatavoti, pielāgojami šabloni ir pieejami bez maksas
- 62% restorānu apmeklētāju, visticamāk, atgriezīsies jūsu restorānā, ja
viņiem būs bijusi personiska pieredze, un 21% neregulāro un ātrās
apkalpošanas restorānu apmeklētāju iztērēs vairāk naudas, nekā
plānots, ja ieraudzīs vilinošu vēstījumu displejā uz galda.***
Apmeklējiet adaglance.torkglobal.com, lai gūtu iedvesmu!

*2 kārtu salvete galda dozatorā salīdzinājumā ar «Fastfold» («Tork» dozators: 271800 un «Tork» papildinājums: 10933)
**2 kārtu salvete letes dozatorā salīdzinājumā ar «Counterfold» («Tork» dozators: 271600 un «Tork» papildinājums: 10935)
***«United Minds European» salvešu lietošanas pētījums, 2017. Avota izlases lielums (n=8289)

Viegli ievietot

Lai dozatorā salvetes varētu
viegli ievietot, atvērtā
dozatora stāvoklī fiksēšanas
plates fiksatoriem jāatrodas
zemākajā pozīcijā.

Viegli sākt
lietot

Īpaši veidots locījums
ļauj viegli paņemt pirmo
salveti pēc dozatora
papildināšanas.

Līmeņa
indikators

Parāda, kad ir laiks
papildināt dozatoru, tā
nodrošinot 100% salvešu
pieejamību. Salvetes vairs
nebeidzas apmeklētāju
pieplūduma laikā.
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Izvēlieties dozatorus un papildinājumus
Piedāvājiet patīkamu restorāna iespaidu ar «Tork
Xpressnap Fit» palīdzību

272900

272901

«Tork Xpressnap Fit» salvešu sistēmas dozatori
Art. Nr.

Nosaukums

Dizaina
līnija

Papildinājuma
ID

Krāsa

Materiāls

Izmērs
G x P x A (mm)

Dozatora
ietilpība

«Ad-aGlance»

272900

«Tork Xpressnap Fit» uz galda
novietojams salvešu dozators

«Signature»

N14

Melna

Plastmasa

140 x 117 x 173

168
(2 kārtas)

Jā

Nē

4

272901

«Tork Xpressnap Fit» uz letes
novietojams salvešu dozators

«Signature»

N14

Melna

Plastmasa

142 x 122 x 325

324
(2 kārtas)

Jā

Nē

1

962900

«Tork Xpressnap Fit» uz galda
novietojama salvešu dozatora
sākuma komplekts

«Signature»

N14

Melna

Plastmasa

140 x 117 x 173

168
(2 kārtas)

Jā

Nē

1

962901

«Tork Xpressnap Fit» uz letes
novietojama salvešu dozatora
sākuma komplekts

«Signature»

N14

Melna

Plastmasa

142 x 122 x 325

324
(2 kārtas)

Jā

Nē

1

15830

Piestiprināms KONT./TRP

12830

«Tork Xpressnap Fit» salvešu sistēmas papildinājumi
Art. Nr.

Nosaukums

Papildinājuma
ID

Kvalitāte
Līmenis

Krāsa

Kārtu
skaits

Nesalocītas
salvetes GxP
(cm)

Gab./
paka

Gab./kont.

Gab. / TRP

15830

«Tork Xpressnap Fit» balta
dozatoru salvete

N14

«Advanced»

Balta

2

21,3 x 16,5

120

720 (6 x 120)

4320
(6 x 6 x 120)

12830

«Tork Xpressnap Fit» dabiskas
krāsas dozatoru salvete

N14

«Advanced»

Dabiska

2

21,3 x 16,5

120

720 (6 x 120)

4320
(6 x 6 x 120)

ES ekomarķējums
ES ekomarķējuma sertifikācija apliecina
īpašas rūpes par vidi.

Mežu uzraudzības padomes (Forest Stewardship Council®)
(FSC®) sertifikācija
FSC sertifikācija apliecina, ka izstrādājumiem ir izmantotas
izejvielas no atbildīgi pārvaldītiem mežiem, kas nodrošina
ieguvumus vides, sociālajā un ekonomiskajā jomā.
(www.fsc.org)

•

•

•

•
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Uzlabojiet uzņēmējdarbību ar
«Tork» palīdzību
Mēs esam izstrādājuši daudz risinājumu, kas palīdz rūpēties
par virtuves, tualetes telpu un higiēnas ikdienas vajadzībām. Tā
jums ir vairāk laika uzdevumiem, kas patiešām rada vērtību jūsu
apmeklētājiem, samazinot laiku un pūliņus, kas tiek veltīti ar
ēdināšanu nesaistītu problēmu risināšanai.
Uzturiet efektīvi strādājošu virtuvi
Restorānā, bārā vai kafejnīcā ir vieglāk uzturēt efektīvi strādājošu virtuvi ar īpaši darbam paredzētiem produktiem
un risinājumiem. Mūsu speciālie tīrītāji, drānas, papīra dvieļi un ādas kopšanas līdzekļi var palīdzēt ātri un
pārliecinoši tikt galā ar jebkuru uzdevumu – sākot no slaucīšanas ēkas priekšpusē un beidzot ar tīrīšanu palīgtelpās.

Uzlabojiet iespaidu tualetes telpā
Higiēniska un svaiga tualetes telpa pozitīvi atspoguļojas apmeklētāju iespaidā par jūsu uzņēmumu. «Tork» piedāvā plašu
klāstu tualetes telpām paredzētu augstas kvalitātes produktu un sistēmu, kas atbilst jebkuram stilam un vajadzībām.

Kā vēl varam palīdzēt?
Sazinieties ar mums, lai pārrunātu
jūsu uzņēmuma vajadzības.
torkglobal.com
+46 31 746 17 00
information.tork@essity.com
«Tork» – globāls
profesionālo higiēnas
risinājumu zīmols
«Tork Sweden»
adaglance.torkglobal.com

«Tork» –
«Essity» zīmols

