
En perfekt lösning för hektiska 
dagar 
Fokusera på dina gäster med Tork Xpressnap Fit®

Servetterna i 
dispensern 
räcker till nästan 

2x så 

många gäster*

Tork Xpressnap Fit® Servettsystem



Spara tid
Rymmer fler servetter än 
traditionella servettdispensrar.

Maximera utrymmet
Kompakt design som passar på 
fulla serveringsdiskar och bord.

Minska avfallet
Mindre än hälften så många 
bortkastade oanvända servetter.*,**

*Tvålagersservetter i bordsdispenser jämfört med Fastfold (Tork Servettdispenser 271800 och Tork Vit dispenserservett 10933)
**Tvålagersservett i liggande dispenser jämfört med Counterfold (Tork Servettdispenser 271600 och Tork Vit dispenserservett 10935)



Hur effektivt är 
ditt servett- 
dispensersystem?  
Beställningar kommer in och mat serveras till 
hungriga och otåliga gäster. En stressig dag 
på en restaurang är också en lyckad dag. 
Men för att du ska kunna erbjuda en utmärkt 
gästupplevelse krävs effektivitet och att allt 
fungerar smidigt. Som alla restaurangchefer 
vet så handlar det om att ”göra mer med 
mindre” eftersom det alltid är ont om tid, plats 
och personal.

Trots detta fortsätter många restauranger att använda samma servettsystem 
som man alltid har gjort. Många reflekterar inte ens över den negativa 
påverkan det kan ha på verksamheten: tidsödande påfyllningar, onödig 
överkonsumtion av servetter, stökiga servetthögar och ohygieniska 
dispensrar som kan förstöra gästupplevelsen.

Tork Xpressnap Fit® är vår senaste innovation – ett servettdispensersystem 
som sparar både tid och utrymme. Det är så kompakt att det passar även 
i trånga utrymmen, behöver färre påfyllningar och lämnar mindre avfall att 
ta hand om. Med Tork Xpressnap Fit® får du mer tid till att fokusera på det 
viktigaste: dina gäster.

Det är den perfekta lösningen för hektiska dagar.

Tork Xpressnap Fit® Servettsystem



Färre påfyllningar och mindre 
behov av rengöring innebär mer 
tid till att fokusera på dina gäster 
och din verksamhet
- Minskad tidsåtgång vid påfyllning av 

servetter med 46%*

- Mindre än hälften så många bortkastade 
oanvända servetter*,**

- Hållbara dispensrar som är lätta att 
rengöra, kräver minimalt underhåll och 
skyddar servetterna mot smuts och spill

Tork Xpressnap Fit® Servettsystem

Den kompakta designen ger 
gästerna en större bordsyta 
och tar mindre plats i dina 
lagerutrymmen

- En fullstor servett vikt för att passa i en 
dispenser som tar liten plats

- Tar upp till 26%** mindre lagerutrymme 

Var redo för fler hektiska dagar
Tork Xpressnap Fit® är vårt mest kompakta 
servettdispensersystem hittills. Det är utformat för att minska 
tidsåtgången vid påfyllning av servetter och samtidigt ta 
mindre plats i trånga restauranger.

Öka din lönsamhet med Xpressrutan®

- Det digitala marknadsföringsverktyget låter dig skräddarsy reklambilder 
som kan skrivas ut och användas på dina dispensrar eller publiceras i 
sociala medier

- Fördesignade mallar med möjlighet att kundanpassa finns tillgängliga 
utan kostnad

- 62% av restaurangbesökare är mer benägna att komma tillbaka om de 
har haft en personlig upplevelse och 21% av restaurangbesökare på 
snabbmatsrestauranger spenderar mer pengar än planerat när de ser 
tilltalande budskap och skyltar på bordet.***

Besök xpressrutan.tork.se för mer inspiration!

*2-lagersservett i bordsdispenser jämfört med Fastfold (Tork Dispenser: 271800 och Tork Refill: 10933)
*2-lagersservett i liggande dispenser jämfört med Counterfold (Tork Dispenser: 271600 och Tork Refill: 10935)
***United Minds European Napkin Research, 2017 som källa, provstorlek (n=8289)



Enkel påfyllning 
För enkel påfyllning finns en 

bottenplatta som stannar i låst 
läge när dispensern är öppen.

Lätt att komma 
igång 

Startfliken gör att den första 
servetten är lätt att få tag i efter 

påfyllning av dispensern.

Refillindikator 
Visar när det är dags att fylla 

på vilket minskar risken för att 
servetterna ska ta slut under 

rusningstid.



Välj dispensrar och refiller
Erbjud en bättre restaurangupplevelse med Tork Xpressnap Fit®

272900 272901

Art. nr Namn Designserie Refill-ID Färg Material Storlek HxBxD 
(mm)

Dispenser- 
kapacitet

Xpressruta Monterbar CON/TRP

272900 Tork Xpressnap Fit® Bordsdispenser Signature N14 Svart Plast 140 x 117 x 173 168 (2-lags) Ja Nej 4

272901 Tork Xpressnap Fit® Liggande Dispenser Signature N14 Svart Plast 142 x 122 x 325 324 (2-lags) Ja Nej 1

962900 Tork Xpressnap Fit® Bordsdispenser 
Starterpack

Signature N14 Svart Plast 140 x 117 x 173 168 (2-lags) Ja Nej 1

962901 Tork Xpressnap Fit® Liggande Dispenser 
Starterpack

Signature N14 Svart Plast 142 x 122 x 325 324 (2-lags) Ja Nej 1

Tork Xpressnap Fit® Servettdispensersystem

15830 12830

Tork Xpressnap Fit® refiller till servettsystem
Art. nr Namn Refill-ID Kvalitet Färg Antal 

lager
 Ovikt L x W 

(cm)
Antal/paket Antal/

förpackning
Antal/TRP

15830 Tork Xpressnap Fit® Vit Dispenserservett N14 Advanced Vit 2 21,3 x 16,5 120 720 (6 x 120) 4320 
(6 x 6 x 120)

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

(6 x 6 x 120)
• •

Forest Stewardship Council® (FSC®) certifiering 
Garanterar att produkten är tillverkad av fiber 
från hållbart förvaltade skogar som erbjuder 
miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar. 
(www.fsc.org)

EU Ecolabel 
Certifierad med EU Ecolabel, vilket innebär 
hög miljömässig prestanda.
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Vi har utvecklat ett brett urval av lösningar som hjälper dig med 
dina dagliga behov inom kök, toalettutrymmen och hygien. Genom 
att minska tidsåtgång och arbetsinsatser för de uppgifter som inte 
är matrelaterade får du mer tid över till det som verkligen skapar 
mervärde för dina gäster.

Förbättra din verksamhet med Tork

Håll igång köket
Med rätt produkter och lösningar är det lättare att effektivisera köksarbetet på din restaurang, bar eller kafé. Våra 
specialutvecklade avtorkningspapper, dukar, handdukar och hudvårdsprodukter hjälper dig att snabbt hantera alla 
arbetsuppgifter från avtorkning i restaurangen till rengöring i kök och lagerutrymmen.

Förbättra upplevelsen av toalettutrymmet
Ett hygieniskt och fräscht toalettutrymme gör att dina gäster får ett positivt intryck av din verksamhet. Tork erbjuder ett brett 
sortiment av produkter för toalettutrymmen av hög kvalitet och system som passar för alla stilar och behov.
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Hur kan vi hjälpa dig?  
Kontakta oss för att tala om din 
verksamhet.

tork.se  
031 746 17 00
information.tork@essity.com

Tork – ett globalt 
varumärke inom 
professional hygiene

xpressrutan.tork.se

Tork Sverige


