
Η καλύτερη λύση για τις 
φορτωμένες ημέρες 
Συνεχίστε να επικεντρώνεστε στους πελάτες σας χάρη στο Tork Xpressnap Fit

Εξυπηρετεί 
σχεδόν  
2 φορές 
περισσότερους 
πελάτες μέχρι 
την επόμενη 
αναπλήρωση*

Tork Xpressnap Fit Σύστημα Χαρτοπετσετών



Εξοικονόμηση  
χρόνου
Εξυπηρετεί περισσότερους πελάτες 
μέχρι την επόμενη αναπλήρωση 
(σε σύγκριση με τα παραδοσιακά 
συστήματα χαρτοπετσετών).

Μεγιστοποίηση χώρου
Το συμπαγές του σχέδιο χωρά 
στα συνωστισμένους πάγκους ή 
τραπέζια.

Μείωση σπατάλης
Μειώνει τις πεταμένες 
αχρησιμοποίητες χαρτοπετσέτες 
περισσότερο από το μισό.*,**

*Χαρτοπετσέτα δύο φύλλων σε επιτραπέζια δοσομετρική συσκευή, σε σύγκριση με το Fastfold (δοσομετρική συσκευή Tork 271800 και αναλώσιμα 10933 της Tork)
**Χαρτοπετσέτα δύο φύλλων σε δοσομετρική συσκευή πάγκου, σε σύγκριση με το Counterfold (δοσομετρική συσκευή 271600 και αναλώσιμα 10935 της Tork)



Πόσο αποτελεσματική 
είναι η λύση 
χαρτοπετσετών που 
διαθέτετε; 
Παραγγελίες μπαινοβγαίνουν χωρίς σταματημό. 
Πεινασμένοι και ανυπόμονοι πελάτες περιμένουν 
στην ουρά. Για ένα εστιατόριο, μια φορτωμένη 
μέρα είναι μια καλή μέρα. Όμως, για να μπορέσετε 
να προσφέρετε την εξαιρετική εμπειρία 
που προσδοκούν οι πελάτες σας, απαιτείται 
αποτελεσματικότητα. Πρέπει όλα να λειτουργούν 
ρολόι. Και, όπως γνωρίζουν όλοι οι υπεύθυνοι 
εστιατορίου, αυτό σημαίνει να μπορείς να κάνεις 
περισσότερα με λιγότερα, καθώς ο χρόνος, ο χώρος 
και το προσωπικό δεν είναι ποτέ αρκετά.
Ωστόσο, πολλά εστιατόρια εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το ίδιο σύστημα 
χαρτοπετσετών που χρησιμοποιούσαν πάντα, χωρίς καν να αναλογίζονται τις 
αρνητικές επιπτώσεις που έχει αυτό στη δουλειά τους: χρονοβόρα αναπλήρωση, 
σπατάλη χαρτοπετσετών, χαρτοπετσέτες με αποφάγια και ανθυγιεινές 
δοσομετρικές συσκευές που καταστρέφουν την εμπειρία του πελάτη.

Το Tork Xpressnap Fit® είναι η τελευταία μας καινοτομία: ένα σύστημα 
χαρτοπετσετών σχεδιασμένο ώστε να εξοικονομείτε χρόνο και χώρο. Είναι 
αρκετά συμπαγές, ώστε να ταιριάζει ακόμη και στα πιο συνωστισμένα 
περιβάλλοντα, χρειάζεται αραιότερες αναπληρώσεις και δημιουργεί λιγότερα 
απορρίμματα. Το Tork Xpressnap Fit σας επιτρέπει να ασχολείστε με αυτό που 
είναι πραγματικά σημαντικό: τους πελάτες σας.

Είναι ό,τι καλύτερο για τις φορτωμένες ημέρες.
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Λιγότερες αναπληρώσεις και 
λιγότερο καθάρισμα σημαίνουν 
περισσότερος χρόνος για να 
ασχολείστε με τους πελάτες και 
την επιχείρησή σας
- Μειώνει τον χρόνο αναπλήρωσης 

χαρτοπετσετών κατά 46%*

- Μειώνει τις πεταμένες 
αχρησιμοποίητες χαρτοπετσέτες 
περισσότερο από το μισό*,**

- Οι ανθεκτικές και εύκολες στο 
καθάρισμα δοσομετρικές συσκευές 
μειώνουν τον χρόνο συντήρησης και 
προστατεύουν τις χαρτοπετσέτες από 
τη βρομιά και τα χυμένα υγρά

Tork Xpressnap Fit Σύστημα Χαρτοπετσετών

Το συμπαγές του σχέδιο αφήνει 
περισσότερο ελεύθερο χώρο 
στο τραπέζι για τους πελάτες 
σας και στην αποθήκη για εσάς
- Κανονική χαρτοπετσέτα που είναι 

διπλωμένη για να χωρά στη 
δοσομετρική συσκευή μικρού 
αποτυπώματος άνθρακα

- Μειώνει τον απαιτούμενο χώρο για 
απόθεμα χαρτοπετσετών έως και 
κατά 35%** 

Προετοιμαστείτε για τις 
φορτωμένες ημέρες
Το Tork Xpressnap Fit είναι το πιο συμπαγές μας σύστημα χαρτοπετσετών, 
σχεδιασμένο ώστε να μειώνει τον χρόνο αναπλήρωσης και να 
απελευθερώνει χώρο στα συνωστισμένα εστιατόρια.

Ενισχύστε την επιχείρησή σας χάρη στα 
πλαίσια διαφημίσεων AD-a-Glance®

- Ένα ψηφιακό εργαλείο μάρκετινγκ που φτιάχνετε εσείς, το οποίο σας 
επιτρέπει να δημιουργείτε, να εκτυπώνετε και να προβάλλετε το 
διαφημιστικό σας μήνυμα στις δοσομετρικές συσκευές σας ή στα 
κοινωνικά δίκτυα

- Προσχεδιασμένα, προσαρμόσιμα πρότυπα διαθέσιμα δωρεάν
- Το 62% των πελατών εστιατορίων είναι πιθανότερο να επισκεφτούν 

ξανά το εστιατόριο σας αν ζήσουν μια εξατομικευμένη εμπειρία, ενώ 
το 21% των πελατών εστιατορίων απλής και γρήγορης εξυπηρέτησης 
ξοδεύουν περισσότερα χρήματα από όσα υπολόγιζαν όταν βρίσκουν 
στο τραπέζι τους ένα δελεαστικό μήνυμα***.

Επισκεφτείτε το adaglance.torkglobal.com και εμπνευστείτε!

*Χαρτοπετσέτα δύο φύλλων σε επιτραπέζια δοσομετρική συσκευή, σε σύγκριση με το Fastfold (δοσομετρική συσκευή Tork 271800 και αναλώσιμα 10933 της Tork)
**Χαρτοπετσέτα 2 φύλλων σε δοσομετρική συσκευή πάγκου σε σύγκριση με το Counterfold (δοσομετρική συσκευή 271600 και αναπλήρωση 10935 της Tork)
***Ευρωπαϊκή έρευνα του 2017 για τις χαρτοπετσέτες από την United Minds – Μέγεθος δείγματος: 8.289



Εύκολο γέμισμα 
Για να γίνει εύκολο το γέμισμα, 

όταν ανοίγει η δοσομετρική 
συσκευή, ο πάτος κλειδώνει 

στην κάτω θέση.

Εύκολο ξεκίνημα 
Το ειδικά σχεδιασμένο δίπλωμα 

διευκολύνει τη λήψη της 
πρώτης χαρτοπετσέτας μετά την 
αναπλήρωση της δοσομετρικής 

συσκευής.

Ένδειξη στάθμης 
Δείχνει πότε χρειάζεται 

αναπλήρωση, διευκολύνοντας 
την 100% διαθεσιμότητα των 
χαρτοπετσετών. Τέρμα πια η 

εξάντληση των χαρτοπετσετών σε 
ώρες αιχμής.



Επιλέξτε δοσομετρικές συσκευές 
και αναλώσιμα
Προσφέρετε μια απρόσκοπτη εμπειρία εστίασης χάρη στο Tork 
Xpressnap Fit

272900 272901

Κωδ. 
προϊόντος

Όνομα Σειρά 
σχεδίου

Αναγνωριστικό  
αναλώσιμου

Χρώμα Υλικό Μέγεθος  
Μ x Π x Ύ (σε mm)

Χωρητικότητα 
δοσομετρικής 

συσκευής

AD-a-Glance Σταθερή 
τοποθέτηση

Συσκευασίες/
κιβώτιο

272900 Tork Xpressnap Fit 
Επιτραπέζια Δοσομετρική 
Συσκευή Χαρτοπετσετών

Signature N14 Μαύρο Πλαστικό 140 x 117 x 173 168 (δίφυλλες) Ναι Όχι 4

272901 Tork Xpressnap Fit 
Δοσομετρική Συσκευή 
Χαρτοπετσετών Πάγκου

SIgnature N14 Μαύρο Πλαστικό 326 x 121 x 14 324 (δίφυλλες) Ναι Όχι 1

962900 Tork Xpressnap Fit 
Πακέτο Προσφοράς 
Επιτραπέζιας Δοσομετρικής 
Συσκευής Χαρτοπετσετών

Signature N14 Μαύρο Πλαστικό 140 x 117 x 173 168 (δίφυλλες) Ναι Όχι 1

962901 Tork Xpressnap Fit Πακέτο 
Προσφοράς Δοσομετρικής 
Συσκευής Χαρτοπετσετών 
Πάγκου

Signature N14 Μαύρο Πλαστικό 326 x 121 x 143 324 (δίφυλλες) Ναι Όχι 1

Tork Xpressnap Fit Δοσομετρικές Συσκευές Συστήματος Χαρτοπετσετών

15830 12830

Tork Xpressnap Fit Αναλώσιμα Συστήματος Χαρτοπετσετών
Κωδ. 
προϊόντος

Όνομα Αναγνωριστικό 
αναλώσιμου

Επίπεδο
ποιότητας

Χρώμα Ποσότητα 
φύλλων

 Μέγεθος 
ξεδιπλωμένης (σε cm)

Τεμάχια/
πακέτο

Τεμάχια/
συσκευασία

Τεμάχια/
κιβώτιο

15830 Tork Xpressnap® Λευκή 
Χαρτοπετσέτα 
Δοσομετρικής Συσκευής

N14 Advanced Λευκό 2 21,3 x 16,5 120 720 (6 x 120) 4.320 
(6 x 6 x 120) • •

12.830 Tork Xpressnap Fit 
Χαρτοπετσέτες Φυσικού 
Χρώματος Δοσομετρικής 
Συσκευής

N14 Advanced Φυσικό 2 21,3 x 16,5 120 720 (6 x 120) 4.320 
(6 x 6 x 120) • •

Με την πιστοποίηση του Forest Stewardship 
Council® (Συμβούλιο Δασικής Διαχείρισης FSC®)
Η πιστοποίηση FSC βεβαιώνει ότι τα προϊόντα 
προέρχονται από υπευθύνως διαχειριζόμενα δάση, 
που παρέχουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 
οικονομικά οφέλη. 
(www.fsc.org)

Οικολογικό σήμα ΕΕ 
Με την πιστοποίηση του οικολογικού 
σήματος της ΕΕ, που αντιπροσωπεύει την 
υψηλή περιβαλλοντική απόδοση.
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Έχουμε δημιουργήσει ένα ευρύ φάσμα λύσεων, που σας βοηθούν να 
φροντίζετε τις καθημερινές σας ανάγκες στην κουζίνα, την τουαλέτα 
και την υγιεινή γενικότερα. Με αυτόν τον τρόπο, έχετε περισσότερο 
χρόνο για τις εργασίες που δημιουργούν πραγματικά αξία για τους 
πελάτες σας, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον χρόνο και τον κόπο 
για ζητήματα που δεν αφορούν το φαγητό.

Βελτιώστε την επιχείρησή σας 
με την Tork

Διατηρήστε τη ροή στην κουζίνα
Τα προϊόντα και οι λύσεις που είναι σχεδιασμένα για αυτή τη δουλειά βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της 
κουζίνας του εστιατορίου, του μπαρ ή της καφετέριάς σας. Από το σκούπισμα στους χώρους των πελατών έως το 
καθάρισμα των χώρων εργασίας, το χαρτί, τα πανιά καθαρισμού, οι χειροπετσέτες και τα προϊόντα περιποίησης της 
επιδερμίδας που διαθέτουμε σας βοηθούν να ανταπεξέρχεστε σε κάθε εργασία με ταχύτητα και σιγουριά.

Αναβαθμίστε την άνεση στις τουαλέτες σας
Η υγιεινή και η καθαριότητα της τουαλέτας επηρεάζουν θετικά τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες σας βλέπουν την 
επιχείρησή σας. Η Tork προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και συστημάτων υψηλής ποιότητας για την τουαλέτα, 
ικανοποιώντας κάθε περιβάλλον ή ανάγκη.
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Πώς αλλιώς μπορούμε να 
βοηθήσουμε; Επικοινωνήστε μαζί 
μας για να μιλήσουμε για την 
επιχείρησή σας.

tork.gr 
+46 31 746 17 00
information.tork@essity.com

Tork – Μια παγκόσμια 
επωνυμία επαγγελματικής 
υγιεινής

adaglance.torkglobal.com

Tork Sweden


