
Den perfekte løsningen for travle 
dager 
Hold fokuset på gjestene dine med Tork Xpressnap Fit

Betjen nesten

dobbelt 

så mange gjester 
mellom hver 
påfylling*

Tork Xpressnap Fit Serviettsystem



Sparer tid
Betjener flere gjester mellom hver 
påfylling – sammenlignet med 
tradisjonelle serviettsystemer.

Maksimerer plassen
Kompakt design som tar liten 
plass på disk eller bord.

Reduserer avfallet
Mer enn halverer mengden 
ubrukte servietter som kastes.*,**

* 2-lags serviett i bord-dispenser sammenlignet med Fastfold (Tork Dispenser: 271800 og Tork Refill: 10933)
** 2-lags serviett i disk-dispenser sammenlignet med Counterfold (Tork Dispenser: 271600 og Tork Refill: 10935)



Hvor effektiv er din 
serviettløsning?  
Bestillinger kommer inn, mat går ut. Sultne 
og utålmodige gjester venter. En travel dag i 
restauranten er en god dag. Men det krever 
effektivitet, der alt går som planlagt, for at du skal 
kunne levere den gode opplevelsen som gjestene 
dine forventer. Og som enhver restaurantsjef vet, 
handler det om å gjøre mer med mindre, siden 
tid, plass og personale gjerne er mangelvare.

Allikevel fortsetter mange restauranter med å bruke den samme gamle 
serviettløsningen de alltid har brukt, uten å tenke over de negative 
virkningene denne har på driften: tidkrevende påfylling, unødvendig 
serviettforbruk, rotete serviettrester og uhygieniske dispensere som 
ødelegger gjesteopplevelsen.

Tork Xpressnap Fit® er den siste innovasjonen vår – et serviettsystem som er 
utformet for å spare tid og plass. Dispenseren er kompakt nok til å få plass 
på selv de trangeste stedene, den trenger færre påfyllinger og gir deg mindre 
avfall. Tork Xpressnap Fit gjør at du kan fokusere på det som virkelig betyr 
noe: gjestene dine.

Det er den perfekte løsningen for travle dager.

Tork Xpressnap Fit Serviettsystem



Færre påfyllinger og mindre 
rengjøring betyr at du får mer 
tid til å fokusere på gjestene og 
virksomheten
- Reduserer tiden brukt til påfylling av 

servietter med 46 %*

- Mer enn halverer mengden ubrukte 
servietter som kastes*,**

- En robust dispenser som er enkel å 
rengjøre reduserer tiden som trengs for 
vedlikehold, og beskytter serviettene mot 
smuss og søl

Tork Xpressnap Fit Serviettsystem

Kompakt design gir mer 
bordplass for gjestene, og frigir 
mer plass på lageret

- En serviett i full størrelse er brettet for å 
passe i dispenseren med lite 
fotavtrykk

- Kutter lagerplassen til serviettene med 
opptil 35 %** 

Bli klar for flere travle dager
Tork Xpressnap Fit er det mest kompakte systemet vårt for 
dispenserservietter noensinne, utformet for å redusere tid til 
påfylling og frigjøre plass i restauranter med lite ekstra plass.

Forbedre virksomheten med AD-a-Glance® 
displaypaneler

- Et digitalt markedsføringsverktøy som lar deg opprette, skrive ut og vise 
markedsføringsbudskapet ditt i dispenserne eller dele det på sosiale 
medier

- Forhåndsdesignede, tilpassbare maler er tilgjengelig uten kostnad

- 62 % av kundene kommer mer sannsynlig tilbake til restauranten hvis de 
føler at de hadde en personlig opplevelse, og 21 % av kundene på 
hurtigmatrestauranter bruker mer penger enn de planla når de blir 
presentert fristende markedsføring ved bordet***.

Gå til adaglance.torkglobal.com for inspirasjon!

* 2-lags serviett i Dispenser Bord sammenlignet med Fastfold (Tork dispenser: 271800 og Tork Refill: 10933)
** 2-lags serviett i Dispenser Disk sammenlignet med Counterfold (Tork Dispenser: 271600 og Tork Refill: 10935)
*** Undersøkelse utført av United Minds i Europa om servietter, 2017, utvalgsstørrelse (n=8289)



Enkel påfylling 
For å gjøre det enkelt å 

fylle på dispenseren, går en 
plate i bunnposisjonen i lås 

når dispenseren åpnes.

Enkel start 
Spesialdesignet bretting 
gjør det enkelt å ta den 

første servietten etter 
påfylling av dispenseren.

Nivåindikator 
Viser når det er på tide å 

fylle på, noe som gir 100 % 
serviettilgjengelighet. Du går 

ikke lenger tom for servietter på 
tidspunkter med stor pågang.



Bilde 
kommer snart

Bilde 
kommer snart

Velg dine dispensere og refiller
Tilby en sømløs restaurantopplevelse med Tork Xpressnap Fit

272900 272901

Art.nr. Navn Designserie Refill-ID Farge Materiale Størrelse  
H x B x D (mm)

Dispenser- 
kapasitet

AD-a-glance Monterbar CON/TRP

272900 Tork Xpressnap Fit Bord Serviettdispenser Signatur N14 Svart Plast 140 x 117 x 173 168 (2-lags) Ja Nei 4

272901 Tork Xpressnap Fit Disk Serviettdispenser Signatur N14 Svart Plast 142  x 122 x 325 324 (2-lags) Ja Nei 1

962900 Tork Xpressnap Fit Bord Serviettdispenser 
Startpakke

Signatur N14 Svart Plast 140 x 117 x 173 168 (2-lags) Ja Nei 1

962901 Tork Xpressnap Fit Serviettdispenser 
Startpakke Disk

Signatur N14 Svart Plast 142  x 122 x 325 324 (2-lags) Ja Nei 1

Tork Xpressnap Fit Serviettsystem Dispensere

15830 12830

Tork Xpressnap Fit Serviettsystem Refiller
Art.nr. Navn Refill-

ID
Kvalitet

Nivå
Farge Ant. lag  Ubrettet  

H x B (cm)
Ant/bunt Ant/CON Ant/TRP

15830 Tork Xpressnap Fit Hvit Dispenserserviett N14 Advanced Hvit 2 21,3 x 16,5 120 720 (6 x 120) 4320 
(6 x 6 x 120)

• •
12830 Tork Xpressnap Fit Natur Dispenserserviett N14 Advanced Natur 2 21,3 x 16,5 120 720 (6 x 120) 4320 

(6 x 6 x 120)
• •

Forest Stewardship Council®(FSC®)-sertifisert 
FSC-sertifisering sikrer at produktene kommer fra 
bærekraftig skogbruk som gir miljømessige, sosiale 
og økonomiske fordeler. 
(www.fsc.org)

EU Ecolabel 
Sertifisert med EU Ecolabel, som betyr at 
produktet innfrir strenge miljøkrav.
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Vi har utviklet et omfattende tilbud av løsninger som hjelper deg med 
å ta hånd om dine daglige kjøkken-, toalettrom- og hygienebehov. 
På denne måten har du mer tid til oppgavene som virkelig skaper 
merverdi for gjestene, samtidig som du minimerer tid og krefter på 
problemer som ikke er relatert til mat.

Forbedre virksomheten med Tork

Hold kjøkkenet i gang
Det er enklere å gjøre kjøkkenet mer effektivt i restauranten, baren eller kaféen, med produkter og løsninger som er 
laget for oppgaven. Våre funksjonelle tørkepapir og rengjøringskluter, håndtørk og hudpleieprodukter kan hjelpe deg 
med raskt å takle enhver rengjøringsoppgave.

Forbedre toalettromsopplevelsen
Et hygienisk og fresht toalettrom bidrar positivt til hvordan gjestene oppfatter virksomheten din. Tork tilbyr et 
bredt utvalg toalettromsprodukter og -systemer av høy kvalitet, for å innfri enhver stil og ethvert behov.
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Lurer du på noe?  
Kontakt oss for mer informasjon.

tork.no  
+46 31 746 17 00
information.tork@essity.com

Tork – et globalt, 
profesjonelt hygienemerke

adaglance.torkglobal.com

Tork Norge


