System dozowania serwetek Tork Xpressnap Fit

Idealne rozwiązanie na duże
natężenie ruchu
Koncentruj całą swoją uwagę na gościach dzięki Tork Xpressnap Fit

2x

Obsłuż niemal
więcej
gości pomiędzy
kolejnymi
uzupełnieniami
wkładów*

Oszczędność
czasu

W porównaniu do tradycyjnych systemów
dozowania serwetek system obsługuje
więcej gości pomiędzy kolejnymi
uzupełnieniami wkładów.

Maksymalizacja
powierzchni

Kompaktowy design pasuje do
zastawionych stolików i blatów.

Ograniczenie ilości
odpadów

Ogranicza wyrzucanie niezużytych
serwetek o ponad 50%.*,**
* 2-warstwowa serwetka w dozowniku na stół w porównaniu do serwetki Fast fold (dozownik Tork: 271800 i wkład Tork: 10933)
** 2-warstwowa serwetka w dozowniku na blat w porównaniu do serwetki Counter fold (dozownik Tork: 271600 i wkład Tork: 10935)
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J ak wydajny jest Twój
dozownik do serwetek?


Wpływające nowe zamówienia, wydawanie
posiłków i głodni, zniecierpliwieni klienci –
tak w skrócie wygląda ruchliwy dzień z życia
restauracji. Ruchliwy dzień to dobry dzień, ale
wymaga wydajności – wszystko musi działać
sprawnie, aby można było zapewnić klientom
doskonałe wrażenia, których oczekują. A każdy
kierownik restauracji dobrze wie, że liczy
się osiąganie większych korzyści mniejszym
nakładem środków, ponieważ czas, przestrzeń
oraz personel stanowią towar deficytowy.
Mimo to wiele restauracji używa od wielu lat tych samych rozwiązań,
nie zastanawiając się nad negatywnym wpływem takiej decyzji na swoją
działalność: czasochłonne uzupełnianie wkładów, nadmierne zużycie
serwetek, porozrzucane serwetki i niehigieniczne dozowniki, które psują
wrażenia gości.
Tork Xpressnap Fit® to nasze najnowsze rozwiązanie – jest to system
dozowania serwetek, który powstał z myślą o oszczędności czasu
i powierzchni. Jest na tyle mały, że zmieści się w nawet najbardziej
zatłoczonym miejscu, wymaga rzadszych wymian wkładu i ogranicza ilość
odpadów. Dzięki Tork Xpressnap Fit masz większą swobodę, by skupić się
na tym, co najważniejsze – gościach.
To idealne rozwiązanie na duże natężenie ruchu.
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Przygotuj się na większy ruch w interesie
Tork Xpressnap Fit to nasz jak do tej pory najmniejszy system
dozowania serwetek, który został zaprojektowany z myślą
o ograniczeniu czasu poświęcanego na uzupełnianie wkładów
i zaoszczędzeniu powierzchni w zatłoczonych restauracjach.
Rzadsze wymiany wkładów
i mniej sprzątania to więcej
czasu dla gości i restauracji
- Skraca czas wymiany wkładów
o 46%*
- Ogranicza ilość wyrzucanych,
niewykorzystanych serwetek
o ponad 50%*,**
- Wytrzymałe i łatwe w czyszczeniu
dozowniki nie wymagają dużej ilości
czasu na konserwację oraz chronią
serwetki przed brudem i rozlanymi
płynami

Kompaktowa obudowa
zapewnia więcej miejsca na
stolikach i pozwala zaoszczędzić
przestrzeń na zapleczach
- Pełnowymiarowa serwetka jest złożona
w sposób umożliwiający uzupełnienie
w dozowniku małych rozmiarów
- Zmniejsza wymaganą przestrzeń
magazynową nawet o 35%**

Zwiększ obroty swojej firmy dzięki
panelom reklamowym AD-a-Glance®
- To cyfrowe narzędzie marketingowe, które umożliwia tworzenie,
drukowanie i wyświetlanie przekazu marketingowego na
dozownikach lub w mediach społecznościowych
- Gotowe, konfigurowalne szablony są dostępne bezpłatnie
- 62% bywalców restauracji chętniej wróci do danego lokalu, jeśli
poczuło, że ich doświadczenie było wyjątkowe, a 21% osób
chodzących do restauracji szybkiej obsługi i lokali typu fast casual
wydaje więcej niż planowało, jeśli ma przed oczami na stolikach
kuszące reklamy.***
Znajdź inspirację na adaglance.torkglobal.com!
* 2-warstwowa serwetka w dozowniku na stół w porównaniu do serwetki Fastfold (dozownik Tork: 271800 i wkład Tork: 10933)
** 2-warstwowa serwetka w dozowniku na blat w porównaniu do serwetki Counterfold (dozownik Tork: 271600 i wkład Tork: 10935)
***Badanie United Minds European Napkin Research 2017 r., wielkość próby (n=8289)

Łatwość
uzupełniania

Aby ułatwić uzupełnianie
dozownika, płytka mocująca
zahacza się w pozycji dolnej,
kiedy dozownik jest otwarty.

Łatwe rozpoczęcie
użytkowania
Specjalnie zaprojektowana
składka ułatwia wyciągnięcie
pierwszej serwetki po
uzupełnieniu wkładu.

Wskaźnik poziomu

Pokazuje, kiedy należy wymienić
wkład, by zapewnić 100%
dostępność serwetek. Koniec
z brakiem serwetek podczas
godzin szczytu w ciągu dnia.
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Wybierz dozowniki i wkłady
Zapewnij miłe wrażenia z pobytu w restauracji dzięki Tork Xpressnap Fit

272900

272901
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Nr art.

Nazwa

Linia
produktów

Nr wkładu

Kolor

Materiał

Rozmiar
dług. x szer. x wys.
(mm)

272900

Tork Xpressnap Fit dozownik do
serwetek na stolik

Signature

N14

Czarny

Plastik

140 x 117 x 173

168
(2-warstwy)

272901

Tork Xpressnap Fit dozownik do
serwetek na ladę

Signature

N14

Czarny

Plastik

142 x 122 x 325

962900

Tork Xpressnap Fit dozownik do
serwetek na stolik, pakiet startowy

Signature

N14

Czarny

Plastik

962901

Tork Xpressnap Fit dozownik do
serwetek na blat, pakiet startowy

Signature

N14

Czarny

Plastik

15830

Pojemność AD-a-Glance
dozownika

Do montażu

OPAK./
KARTON

Tak

Nie

4

324
(2-warstwy)

Tak

Nie

1

140 x 117 x 173

168
(2-warstwy)

Tak

Nie

1

142 x 122 x 325

324
(2-warstwy)

Tak

Nie

1

12830

Wkłady do systemu dozowania serwetek Tork Xpressnap Fit
Nr art.

Nazwa

Nr
wkładu

Poziom
jakości

Kolor

Liczba
warstw

Po
rozłożeniu
dług. x szer
(cm)

Szt./ binda

Szt./ opak.

Szt./ karton

15830

Białe serwetki dyspenserowe Tork
Xpressnap Fit

N14

Advanced

Białe

2

21,3 x 16,5

120

720 (6 x 120)

4320
(6 x 6 x 120)

12830

Tork Xpressnap Fit naturalne serwetki
do dozowników

N14

Advanced

Naturalne

2

21,3 x 16,5

120

720 (6 x 120)

4320
(6 x 6 x 120)

EU Ecolabel
Posiada europejski ekocertyfikat, który
potwierdza troskę o środowisko naturalne.

Z certyfikatem Forest Stewardship
Council®(FSC®) Certyfikacja FSC
gwarantuje, że produkty pochodzą z lasów
zarządzanych w sposób odpowiedzialny
i zapewniają korzyści dla środowiska,
społeczeństwa oraz gospodarki.
(www.fsc.org)
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Udoskonal swoją firmę dzięki Tork
Opracowaliśmy szeroką gamę rozwiązań, które zaspokajają
codzienne potrzeby związane z materiałami higienicznymi
w kuchni i łazience. Dzięki temu masz więcej czasu, aby
stworzyć prawdziwą wartość dla swoich gości, jednocześnie
ograniczając czas i energię poświęcaną na sprawy niezwiązane
z serwowaniem jedzenia.
Usprawnij pracę kuchni
Optymalizacja pracy w kuchni w restauracji, barze czy kawiarni jest łatwiejsza dzięki specjalistycznym
produktom i rozwiązaniom. Nasze czyściwa, ręczniki do rąk oraz produkty do pielęgnacji dłoni pomogą
Ci uporać się szybko i skutecznie z różnymi zadaniami: od wycierania stołów po czyszczenie zaplecza.

Zapewnij jeszcze lepsze wrażenia z pobytu w łazience
Czysta łazienka, w której panuje świeżość, sprawia, że goście pozytywnie postrzegają firmę. Tork oferuje szeroki wybór
wysokiej jakości produktów do łazienek, stworzonych z myślą o różnorodnych stylach i potrzebach.

Jak możemy pomóc?
Skontaktuj się z nami, aby omówić
nasze możliwości.
www.tork.pl
+48 22 543 75 00
information.tork@essity.com
Tork – światowa marka
rozwiązań higienicznych
Tork Polska
adaglance.torkglobal.com

Tork,
marka firmy Essity

