
Puikus pasirinkimas įtemptoms 
dienoms 
Naudodamiesi „Tork Xpressnap Fit“, visą dėmesį skirkite savo svečiams

Tarp užpildymų 
aptarnaukite 
beveik dukart 
daugiau 
svečių**

„Tork Xpressnap Fit“ servetėlių dozavimo sistema



Taupykite laiką
Tarp užpildymų galėsite aptarnauti 
daugiau svečių, palyginti 
su tradicinėmis servetėlių 
dozavimo sistemomis.

Taupykite vietą
Kompaktiška konstrukcija puikiai 
tinka apkrautiems stalams ir 
prekystaliams.

Mažinkite atliekų kiekį
Daugiau nei 50 % sumažina išmestų 
nepanaudotų servetėlių kiekį.*,***

* 2 sluoksnių servetėles stalo dozatoriuje palyginus su „Fastfold“ servetėlėmis („Tork“ dozatorius 271800 ir „Tork“ užpildas 10933)
** 2 sluoksnių servetėles prekystalio dozatoriuje palyginus su „Counterfold“ servetėlėmis („Tork“ dozatorius 271600 ir „Tork“ užpildas 10935)



Ar jūsų servetėlių 
sprendimas efektyvus?  
Priimami užsakymai, patiekiamas maistas. 
Alkani ir nekantrūs svečiai laukia. Įtempta 
diena restorane yra gera diena. Tačiau dirbti 
reikia efektyviai, kad viskas vyktų sklandžiai 
ir svečiams suteiktumėte nuostabią patirtį, 
kokios jie tikisi. Tai žino kiekvienas restorano 
vadovas – su kuo mažiau išteklių reikia padaryti 
kuo daugiau, nes laiko, vietos ir darbuotojų 
visada trūksta.

Tačiau daug restoranų vadovų vis dar renkasi tuos pačius senus 
servetėlių sprendimus, net nesusimąstydami, kokį neigiamą poveikį 
jie turi kasdieniams procesams: ilgai trunkantis dozatorių užpildymas, 
bereikalingas servetėlių naudojimas, netvarkingi servetėlių likučiai ir 
nehigieniški dozatoriai, sudarantys lankytojams blogą įspūdį.

„Tork Xpressnap Fit®“ yra mūsų inovacija – tai servetėlių sistema, 
padedanti taupyti jūsų laiką ir vietą. Ji pakankamai kompaktiška, todėl 
telpa net labai ankštoje aplinkoje, dozatorius reikia rečiau užpildyti, 
susidaro mažiau atliekų. „Tork Xpressnap Fit“ padeda skirti dėmesį 
svarbiausiam dalykui –  jūsų svečiams.

Tai puikus pasirinkimas įtemptoms dienoms.

„Tork Xpressnap Fit“ servetėlių dozavimo sistema



Kai dozatorius reikia rečiau 
užpildyti ir valyti, galite daugiau 
laiko skirti savo svečiams ir 
verslui
- Sumažina dozatorių užpildymo laiką 

46 %*

- Daugiau nei 50 % sumažina išmestų 
nepanaudotų servetėlių kiekį.*,***

- Patvarus ir lengvai valomas dozatorius 
nereikalauja daug priežiūros ir saugo 
servetėles nuo nešvarumų ar aptaškymo

„Tork Xpressnap Fit“ servetėlių dozavimo sistema

Dėl kompaktiškos konstrukcijos 
ant stalų lieka daugiau 
vietos svečiams, servetėlių 
pakuotės mažiau vietos užima 
sandėliuose
- Įprasto dydžio servetėlės sulankstytos taip, 

kad tilptų į mažą dozatorių
- Servetėlėms sandėliuoti reikalingą 

plotą sumažinkite iki 35 %** 

Pasiruoškite ir įtemptoms dienoms
„Tork Xpressnap Fit“ – tai kompaktiškiausia mūsų 
servetėlių dozavimo sistema, jos dozatoriai greitai 
užpildomi ir neužima daug vietos intensyviai 
lankomuose restoranuose.

Reklamuokite savo verslą „AD-a-Glance®“ 

skydeliuose
- Skaitmeninė savarankiškai paruošiama rinkodaros priemonė skirta 

susikurti, atsispausdinti ir pateikti savo rinkodaros žinutę ant dozatorių 
arba socialiniuose tinkluose

- Paruošti, lengvai adaptuojami šablonai siūlomi visiškai nemokamai:
- 62 % restoranų lankytojų greičiausiai sugrįš į jūsų restoraną, jei jaus, 

jog buvo aptarnauti asmeniškai, ir 21 % greitai aptarnaujančių įprastų 
ir greito maisto restoranų lankytojų praleis restorane daugiau laiko nei 
planavę, jei ant stalų stovų bus viliojantis pranešimas.***

Apsilankykite adaglance.tork.lt ir pasisemkite įkvėpimo!

* 2 sluoksnių servetėles stalo dozatoriuje palyginus su „Fastfold“ servetėlėmis („Tork“ dozatorius 271800 ir „Tork“ užpildas 10933)
** 2 sluoksnių servetėles prekystalio dozatoriuje palyginus su „Counterfold“ servetėlėmis („Tork“ dozatorius 271600 ir „Tork“ užpildas 10935)
*** „United Minds“ Europos servetėlių tyrimas 2017 m. Imtis (n=8289)



Lengvas užpildymas 
Kad būtų lengviau užpildyti 

dozatorių, kai dozatorius 
atidarytas, užrakto plokštelė 

užsifiksuoja apatinėje padėtyje.

Sklandi pradžia 
Dėl specialaus servetėlių 

lankstymo būdo lengva paimti 
pirmą servetėlę po dozatoriaus 

užpildymo.

Lygio indikatorius 
Rodo, kai dozatorių jau 

reikia papildyti, todėl lengva 
pasirūpinti, kad servetėlių 

dozatoriuje visada būtų 
pakankamai. Servetėlių svečiai 

nepritrūks net piko laikotarpiais.



Išsirinkite dozatorius ir užpildus
Sklandus aptarnavimas restorane su „Tork Xpressnap Fit“

272900 272901

Art. Nr. Pavadinimas Dizaino 
linija

Užpildo ID Spalva Medžiaga Dydis I x P x A 
(mm)

Dozatoriaus 
talpa

„AD-a-
Glance“ 

Montuojamas Pakuočių 
vnt. dėžėje

272900 „Tork Xpressnap Fit“ stalo servetėlių 
dozatorius  

„Signature“ N14 Juoda Plastikas 140 x 117 x 173 168 
(2 sluoksnių)

Taip Ne 4

272901 „Tork Xpressnap Fit“ prekystalio 
servetėlių dozatorius

„Signature“ N14 Juoda Plastikas 142 x 122 x 325 324 
(2 sluoksnių)

Taip Ne 1

962900 „Tork Xpressnap Fit“ stalo servetėlių 
dozatoriaus startinė pakuotė

„Signature“ N14 Juoda Plastikas 140 x 117 x 173 168 
(2 sluoksnių)

Taip Ne 1

962901 „Tork Xpressnap Fit“ prekystalio 
servetėlių dozatoriaus startinė pakuotė

„Signature“ N14 Juoda Plastikas 142 x 122 x 325 324 
(2 sluoksnių)

Taip Ne 1

„Tork Xpressnap Fit“  dozatoriai

15830 12830

„Tork Xpressnap Fit“  užpildai
Art. Nr. Pavadinimas Užpildo 

ID
Kokybė

Lygis
Spalva Sluoksniai  Nesulankstyta 

I x P (cm)
Vnt. pakelyje Vnt. 

pakuotėje
Vnt. dėžėje

15830 „Tork Xpressnap Fit“ baltos 
dozatorių servetėlės

N14 „Advanced“ Balta 2 21,3 x 16,5 120 720 (6 x 120) 4320 
(6 x 6 x 120)

• •
12830 „Tork Xpressnap Fit“ natūralios 

dozatorių servetėlės
N14 „Advanced“ Natūrali 2 21,3 x 16,5 120 720 (6 x 120) 4320 

(6 x 6 x 120)
• •

Forest Stewardship Council® (FSC®) sertifikatas 
FSC sertifikatas liudija, kad produkto žaliava 
išgauta iš atsakingai tvarkomų miškų ir tai suteikia 
aplinkosauginių,socialinių ir ekonominių privalumų. 
(www.fsc.org)

ES ekologinis ženklas 
ES ekologinis ženklas reiškia, kad produktas 
atitinka aukštus aplinkosaugos reikalavimus.
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Mes siūlome didelį pasirinkimą sprendimų, kurie patenkins jūsų 
kasdienius virtuvės, tualetų priežiūros ir higienos poreikius. Tai 
leis jums daugiau laiko skirti darbams, kurie išties kuria vertę jūsų 
svečiams, nes mažiau laiko ir pastangų reikės skirti su maistu 
nesusijusiems rūpesčiams.

Gerinkite savo verslą su „Tork“

Tegul darbas jūsų virtuvėje vyksta sklandžiai
Jūsų restorano, baro ar kavinės virtuvė veiks sklandžiau, jei pasirinksite produktus ir sprendimus, kurie yra skirti 
konkretiems darbams. Mūsų specialios paskirties šluostės, popieriniai rankšluosčiai ir odos priežiūros priemonės 
tinka tiek restorano svečių erdvei, tiek virtuvės patalpoms, tad greitai ir patikimai įveiksite bet kokią užduotį.

Pagerinkite savo svečių patirtį restorane
Švarios ir gaivios higieninės patalpos gerina jūsų svečių nuomonę apie jūsų maitinimo įstaigą. „Tork“ siūlo platų 
higieninėms patalpoms skirtų aukštos kokybės produktų ir sistemų asortimentą, kuris atitiks bet kokį stilių ir poreikius.
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Tork, 
Essity prekės ženklas

Kuo dar galėtume padėti?  
Susisiekime pasikalbėti apie jūsų 
poreikius.

tork.lt  
+370 5 268 3455
torklt@essity.com

„Tork“ – pasaulinis 
profesionalių higienos 
produktų ženklas

adaglance.tork.lt

Tork Lithuania


