
O potrivire perfectă pentru zilele 
aglomerate 
Axați-vă pe experiența oaspeților cu Tork Xpressnap Fit

Serviți aproape 

de 2x 
mai mulți 
oaspeți între 
reîncărcări*

Sistem de dozare a șervețelelor de masă Tork Xpressnap Fit



Economisiți  
timp
Servește mai mulți oaspeți între 
reîncărcări – comparativ cu sistemele 
tradiționale de dozare a șervețelelor 
de masă.

Maximizați spațiul
Având un design compact, încape pe 
tejghelele și mesele aglomerate.

Reduceți risipa
Reduce cu mai mult de 50% numărul 
șervețelelor neutilizate aruncate.*,**

*Șervețel cu 2 straturi în dozator pentru mese comparativ cu dozatorul Fastfold (dozator Tork: 271800 și rezervă Tork: 10933)
**Șervețel cu 2 straturi în dozator pentru tejghea comparativ cu dozatorul Counterfold (dozator Tork: 271600 și rezervă Tork: 10935)



Cât de eficientă este 
soluția dumneavoastră 
de dozare a 
șervețelelor de masă?  
Comenzi care vin, mâncare care este servită. 
Oaspeți flămânzi, care așteaptă nerăbdători. 
O zi aglomerată într-un restaurant este o zi 
bună. Însă este nevoie de multă eficiență, totul 
trebuie să meargă perfect, pentru a putea oferi 
experiența plăcută pe care o așteaptă oaspeții 
dumneavoastră. Și, după cum știe orice 
manager de restaurant, este important să faci 
mai mult cu mai puțin, deoarece timpul, spațiul 
și personalul nu sunt niciodată de ajuns.
Totuși, multe restaurante continuă să utilizeze aceeași soluție veche de 
dozare a șervețelelor de masă, fără să se gândească la impactul negativ 
al acesteia asupra activității: reîncărcare ce consumă timp, consum inutil 
de șervețele, resturi de șervețele ce creează dezordine și dozatoare 
neigienice care afectează experiența oaspeților.
Tork Xpressnap Fit® este cea mai recentă inovație a noastră – un sistem 
de dozare a șervețelelor de masă ce economisește timp și spațiu. Este 
suficient de compact încât să încapă chiar și în cele mai aglomerate 
medii, necesită mai puține reîncărcări și reduce risipa. Tork Xpressnap 
Fit vă permite să vă concentrați asupra a ceea ce contează cu adevărat: 
oaspeții dumneavoastră.
O potrivire perfectă pentru zilele aglomerate.

Sistem de dozare a șervețelelor de masă Tork Xpressnap Fit



Mai puține reîncărcări și mai 
puțină curățare înseamnă mai 
mult timp pentru a vă concentra 
asupra oaspeților și a afacerii 
dumneavoastră
- Reduce timpul de reîncărcare  

cu șervețele cu 46%*

- Reduce numărul șervețelelor 
neutilizate aruncate cu mai mult  
de 50%*,**

- Dozatoarele durabile și ușor de 
curățat reduc timpul necesar pentru 
întreținere și protejează șervețelele 
împotriva murdăriei și lichidelor vărsate

Sistem de dozare a șervețelelor de masă Tork Xpressnap Fit

Designul compact creează mai 
mult spațiu pe masă pentru 
oaspeții dumneavoastră și în 
locurile de depozitare
- Un șervețel la dimensiuni întregi este 

împăturit pentru a se potrivi în 
dozatorul care ocupă un spațiu mic

- Reduceți spațiul necesar stocului de 
șervețele cu până la 35%** 

Pregătiți-vă pentru zilele mai aglomerate
Tork Xpressnap Fit este cel mai compact sistem Tork 
de dozare a șervețelelor de masă, conceput pentru 
a reduce timpul de reîncărcare și a elibera spațiu în 
restaurantele aglomerate.

Consolidați-vă afacerea cu ajutorul 
panourilor de afișare AD-a-Glance®

- Un instrument de marketing digital, personalizat vă permite să creați, 
tipăriți și afișați mesajul de marketing pe dozatoarele dumneavoastră 
sau să îl postați pe rețelele de socializare

- Modele create în prealabil, ce pot fi personalizate sunt disponibile gratuit
- Este mult mai probabil ca 62% dintre oaspeți să revină în restaurantul 

dumneavoastră dacă simt că au avut parte de o experiență 
personalizată, iar 21% dintre cei care frecventează restaurante cu 
preparare și servire rapidă cheltuiesc mai mult decât au avut de gând 
atunci când văd pe masă un mesaj tentant.***

Accesați adaglance.torkglobal.com pentru inspirație!

*Șervețel cu 2 straturi în dozator pentru mese comparativ cu dozatorul Fastfold (dozator Tork: 271800 și rezervă Tork: 10933)
**Șervețel cu 2 straturi în dozator pentru tejghea comparativ cu dozatorul Counterfold (dozator Tork: 271600 și rezervă Tork: 10935)
***Sursa: Cercetare United Minds privind șervețelele de masă în Europa, 2017, dimensiune eșantion (n=8289)



Încărcare simplă 
Pentru o încărcare ușoară a 

dozatorului, o plăcuță se blochează 
în poziția inferioară atunci când 

dozatorul este deschis.

Pornire simplă 
Plierea specială facilitează 

apucarea primului șervețel după 
reîncărcarea dozatorului.

Indicator de nivel 
Arată momentul când este 

necesară reîncărcarea, 
asigurând astfel o 

disponibilitate 100% a 
șervețelelor. Nu veți mai 

rămâne fără șervețele în orele 
de vârf ale zilei.



Alegeți dozatoarele și rezervele potrivite
Oferiți oaspeților o experiență fără cusur cu Tork Xpressnap Fit

272900 272901

Nr. art. Nume Linie 
design

ID rezervă Culoare Material Dimensiuni L x 
l x Î (mm)

Capacitate 
dozator

AD-a-Glance Posibilitate 
de montare

CON/TRP

272900 Dozator de șervețele de masă Tork 
Xpressnap Fit

Signature N14 Negru Plastic 141 x 113 x 170 168 
(2 straturi)

Da Nu 4

272901 Dozator de șervețele de tejghea Tork 
Xpressnap Fit

Signature N14 Negru Plastic 326 x 121 x 143 324 
(2 straturi)

Da Nu 1

962900 Pachet de start dozator de șervețele de 
masă Tork Xpressnap Fit

Signature N14 Negru Plastic 141 x 113 x 170 168 
(2 straturi)

Da Nu 1

962901 Pachet de start dozator de șervețele de 
tejghea Tork Xpressnap Fit

Signature N14 Negru Plastic 326 x 121 x 143 324 
(2 straturi)

Da Nu 1

Dozatoare pentru șervețele de masă Tork Xpressnap Fit

15830 12830

Rezerve sistem de dozare a șervețelelor de masă Tork Xpressnap Fit
Nr. art. Nume ID 

rezervă
Calitate

 
Culoare Nr. de 

straturi
 Nepliat Lxl 

(cm)
Buc./

pachet
Buc./CON Buc./TRP

15830 Șervețele de masă pentru dozator Tork 
Xpressnap Fit albe

N14 Superioară Alb 2 21,3 x 16,5 120 720 (6 x 120) 4320 
(6 x 6 x 120)

• •
12830 Șervețele de masă pentru dozator Tork 

Xpressnap Fit Natural
N14 Superioară Natural 2 21,3 x 16,5 120 720 (6 x 120) 4320 

(6 x 6 x 120)
• •

Certificat de Forest Stewardship Council® (FSC®) 
Certificarea FSC reprezintă o garanție a faptului că 
produsele provin din păduri gestionate responsabil, 
oferind beneficii ecologice, sociale și economice. 
(www.fsc.org)

Eticheta ecologică UE 
Certificat prin eticheta ecologică UE, ce 
atestă înalta performanță ecologică.
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Am dezvoltat o gamă extinsă de soluții care vă ajută să gestionați 
nevoile zilnice în bucătărie, toalete și în materie de igienă. Astfel, 
aveți mai mult timp pentru sarcini care aduc plusvaloare pentru 
oaspeții dumneavoastră, reducând la minimum timpul și efortul 
necesar pentru activitățile adiacente.

Îmbunătățiți-vă afacerea cu Tork

Mențineți o eficiență ridicată în bucătărie
Sporirea eficienței în bucătăria restaurantului, barului sau cafenelei dumneavoastră este mai simplă cu produsele și 
soluțiile adecvate. De la curățenia de la intrare și până la cea din încăperile din spate, lavetele, prosoapele pentru mâini și 
produsele noastre speciale de îngrijire a pielii vă pot ajuta să realizați rapid și cu încredere orice sarcină.

Îmbunătățiți experiența oaspeților în toalete
O toaletă curată, funcțională lasă oaspeților o impresie pozitivă legată de afacerea dumneavoastră. Tork oferă o gamă 
largă de produse și sisteme de calitate superioară pentru toalete, pentru fiecare stil și nevoie.

Sistem de dozare a șervețelelor de masă Tork Xpressnap Fit



Cum vă mai putem ajuta?  
Contactați-ne pentru a discuta 
despre afacerea dumneavoastră.

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

Tork - O marcă globală în 
domeniul igienei profesionale

adaglance.torkglobal.com

Tork Suedia


