
Skvělé řešení pro hektické dny 
Díky řešení Tork Xpressnap Fit se můžete soustředit na své hosty.

Mezi 
doplňováním 
obslouží téměř 

2× tolik 
hostů*

Systém ubrousků Tork Xpressnap Fit



Šetří čas
Ve srovnání s tradičními 
systémy ubrousků obslouží mezi 
doplňováním více hostů.

Maximální využití 
prostoru
Kompaktní tvar se dobře hodí na 
přeplněné pulty a stoly.

Snížení odpadu
O více než 50 % omezuje vyhazování 
nepoužitých ubrousků.*,**

* 2vrstvý ubrousek ve stolním zásobníku v porovnání se systémem Fast fold (zásobník Tork: 271800 a náplň Tork: 10933)
** 2vrstvý ubrousek v pultovém zásobníku v porovnání se systémem Counter fold (zásobník Tork: 271600 a náplň Tork: 10935)



Jak efektivní je 
vaše řešení  
v oblasti ubrousků?  
Přicházejí objednávky, vydává se jídlo. Hladoví  
a netrpěliví hosté čekají. Rušný den je v restauraci 
dobrý den. Ale je nutné být efektivní. Vše musí 
běžet hladce, abyste na své hosty udělali výborný 
dojem, jaký očekávají. A jak každý vedoucí 
restaurace ví, důležité je zvládnout více s menší 
spotřebou zdrojů, protože času, místa  
a personálu je vždy nedostatek.

Přesto některé restaurace stále používají to stejné staré řešení 
s ubrousky, které používali vždy, aniž by se zamysleli nad negativním 
dopadem, jaký má na provoz: zdlouhavé doplňování, zbytečně vysoká 
spotřeba ubrousků, nepořádek z nepoužitých ubrousků a nehygienické 
zásobníky, které kazí dojem hostů.

Systém ubrousků Tork Xpressnap Fit® je naší nejnovější inovací. Je 
navržený tak, aby vám šetřil čas a místo. Je dostatečně kompaktní, aby 
se vešel i tam, kde je minimum volného místa, není nutné ho doplňovat 
tak často a vytváří méně odpadu, o který se musíte postarat. Systém Tork 
Xpressnap Fit vám umožní soustředit se na to, na čem opravdu záleží: 
vaše hosty.

Jedná se o skvělé řešení pro hektické dny.

Systém ubrousků Tork Xpressnap Fit



Méně časté doplňování a méně 
čištění znamená více času, kdy 
se můžete soustředit na své 
hosty a podnikání
- Zkrácení času na doplnění ubrousků 
o 46 %*

- Omezuje vyhazování nepoužitých 
ubrousků o více než 50 %*,**

- S odolným zásobníkem, který se 
snadno čistí, strávíte méně času 
údržbou a ubrousky jsou chráněny před 
nečistotami a politím

Systém ubrousků Tork Xpressnap Fit

Kompaktní tvar poskytuje více 
místa na stole pro vaše hosty  
a šetří místo i ve vašich úložných 
prostorech
- Ubrousek plné velikosti je přeložený 

tak, aby se vešel do zásobníku 
nenáročného na prostor

- Šetří prostor na skladování ubrousků 
až o 35 %** 

Připravte se na hektičtější dny
Tork Xpressnap Fit je náš vůbec nejkompaktnější zásobník 
ubrousků. Je navržený tak, aby zkrátil čas potřebný na 
doplňování a ušetřil místo v přeplněných restauracích.

Podpořte svůj podnik pomocí reklamních 
panelů AD-a-Glance®

- Digitální marketingový nástroj, pomocí kterého si můžete vytvořit  
a vytisknout vlastní reklamní sdělení a zobrazit je na svých 
zásobnících nebo je sdílet na sociálních sítích

- Předpřipravené šablony, které si můžete upravit podle svých potřeb, 
jsou k dispozici zdarma

- U 62 % návštěvníků restaurací je pravděpodobnější, že se do vaší 
restaurace vrátí, pokud mají pocit osobního přístupu. A 21 % 
návštěvníků neformálních restaurací s rychlým občerstvením stráví 
v restauraci více času, než měli v plánu, když jim přímo na stole na 
displeji představíte lákavou nabídku.***

Inspirujte se na stránkách adaglance.torkglobal.com!

* 2vrstvý ubrousek ve stolním zásobníku v porovnání se systémem Fastfold (zásobník Tork: 271800 a náplň Tork: 10933)
** 2vrstvý ubrousek v pultovém zásobníku v porovnání se systémem Counterfold (zásobník Tork: 271600 a náplň Tork: 10935)
*** Výzkum evropských ubrousků provedený společností United Minds v roce 2017. Velikost zdrojového vzorku (n=8289)



Snadné 
doplňování 

Aby bylo možné zásobník 
snadno doplňovat, při jeho 

otevření se spodní deska 
uzamkne ve spodní poloze.

Snadný začátek 
Díky speciálně 

navrženému skladu lze 
po doplnění zásobníku 

snadno uchopit 
první ubrousek. 

Ukazatel 
množství 

Zobrazí, kdy je třeba 
ubrousky doplnit, 

takže máte záruku, že 
ubrousky budou neustále 

k dispozici. Již žádné 
vypotřebované ubrousky 

během denní špičky.



Vyberte si zásobník a náplně
Ať si hosté vaši restauraci bez problémů užijí díky systému Tork 
Xpressnap Fit

272900 272901

Číslo 
výrobku

Název Designová 
řada

Kód 
náplně

Barva Materiál Rozměry  
D × Š × V (mm)

Kapacita 
zásobníku

AD-a-Glance Možnost 
montáže

Počet 
balení 

v kartonu

272900 Stolní zásobník na ubrousky Tork Xpressnap 
Fit

Signature N14 Černá Plast 140 × 117 × 173 168 (2vrstvé) Ano Ne 4

272901 Pultový zásobník na ubrousky Tork 
Xpressnap Fit

Signature N14 Černá Plast 142 × 122 × 325 324 (2vrstvé) Ano Ne 1

962900 Startovací balíček stolního zásobníku na 
ubrousky Tork Xpressnap Fit

Signature N14 Černá Plast 140 × 117 × 173 168 (2vrstvé) Ano Ne 1

962901 Startovací balíček pultového zásobníku na 
ubrousky Tork Xpressnap Fit

Signature N14 Černá Plast 142 × 122 × 325 324 (2vrstvé) Ano Ne 1

Zásobníky systému ubrousků Tork Xpressnap Fit

15830 12830

Náplně systému ubrousků Tork Xpressnap Fit
Číslo 
výrobku

Název Kód 
náplně

Úroveň
kvality

Barva Počet 
vrstev

 Rozložené 
D × Š (cm)

Počet kusů 
v balíčku

Počet kusů 
v balení

Počet kusů 
v kartonu

15830 Bílý ubrousek do zásobníku Tork 
Xpressnap Fit®

N14 Advanced Bílá 2 21,3 × 16,5 120 720 (6 × 120) 4320 
(6 × 6 × 120)

• •
12830 Přírodní ubrousek do zásobníku Tork 

Xpressnap Fit®
N14 Advanced Přírodní 2 21,3 × 16,5 120 720 (6 × 120) 4320 

(6 × 6 × 120)
• •

Certifikace Forest Stewardship Council® (FSC®) 
Certifikace FSC zajišťuje, že produkty pocházejí 
z udržitelně spravovaných lesů, které přinášejí 
ekologické, sociální a ekonomické výhody. 
(www.fsc.org)

EU Ecolabel 
S certifikátem EU Ecolabel, který dokládá 
šetrnost k životnímu prostředí.

Systém ubrousků Tork Xpressnap Fit



Vyvinuli jsme širokou řadu řešení, které vám pomohou 
zajistit každodenní potřeby v oblasti kuchyně, toalet a hygieny. 
Díky tomu budete mít více času na úkoly, které vytvářejí 
skutečnou hodnotu pro vaše hosty, a omezíte čas a úsilí 
věnované problémům nesouvisejících s jídlem.

Zlepšete své podnikání s výrobky Tork

Udržte svou kuchyň v chodu
Chod v kuchyni restaurace, baru nebo kavárny snáze zefektivníte s produkty a řešeními, které jsou přímo navržené pro 
daný úkol. Naše účelové utěrky, hadříky, papírové ručníky a produkty péče o pokožku vám pomohou rychle a spolehlivě 
vyřešit jakýkoli úkol – od utírání přímo v prostorách, kde se pohybují hosté, až po úklid v zázemí.

Pro lepší zkušenost s návštěvou toalet
Hygienické a čisté toalety se pozitivně odrážejí na tom, jak hosté vnímají váš podnik. Společnost Tork 
nabízí širokou řadu vysoce kvalitních produktů a systémů pro jakýkoli styl nebo potřeby toalet.

Systém ubrousků Tork Xpressnap Fit



Přední světová 
společnost

S čím vám dále můžeme pomoci?  
Obraťte se na nás, abychom 
si mohli promluvit o vašem 
podnikání.

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

Tork – světová 
profesionální značka 
hygienických produktů

adaglance.torkglobal.com

Tork Česká republika


