
Tork Xpressnap® system 

serwetek dyspenserowych

N4 N10

Chcesz kontrolować zużycie serwetek?

Mniejsze zużycie
serwetek  
o co najmniej 

25%
gwarantowane*

Główne zalety:

Mniejsze zużycie serwetek i mniej 
odpadów – Dozowanie po jednej 
serwetce.

Szeroka gama dozowników do 
serwetek – 
Dostosowanych do Twoich potrzeb 
biznesowych.

Wyższy poziom higieny –
Twoi goście dotykają tylko tych serwetek, 
których faktycznie używają.

Promowanie marki –
Spersonalizowany panel AD-a-Glance 
zapewnia dodatkowy sposób promowania 
Twoich usług.

Tork Xpressnap® Systemy dozowania serwetek

* w porównaniu do tradycyjnych systemów dozowania



Dostępne dwa rozmiary serwetek –  
do większych lub mniejszych posiłków

Rozmiary:
Duża serwetka do posiłku dla dodatkowej 
ochrony (składanie w 1/4).

Serwetka w standardowym rozmiarze (składanie 
w 1/2).

Serwetka Snack - w sytuacjach gdy mała 
serwetka jest wystarczająca (składanie w 1/4).

Właściwości:
Serwetki jednowarstwowe dla podstawowych 
potrzeb.

Serwetki dwuwarstwowe - grubsze  
i delikatniejsze dla pokreślenia wysokiej jakości.
 
Dostępne w trzech kolorach:

Czy wiesz, że:

- Spersonalizowany nadruk to skuteczna 
metoda promowania biznesu

- 75% osób korzystających z serwetek 
zauważa nadruk, a 70% jest w stanie 
sobie przypomnieć przekaz* 

* Badania rynkowe przeprowadzone przez przez Intermetra 
Business & Market research Group (2012)

Wkłady

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się  
z przedstawicielem Tork lub odwiedź stronę 
www.tork.pl

Nadmierne zużycie serwetek to duże koszty  
i niepotrzebne odpady, nie mówiąc już o bałaganie, 
jaki robią niewykorzystane serwetki. A teraz 
wyobraź sobie, że Twoi goście biorą po jednej 
serwetce – zamiast całej garści.

Tork Xpressnap® oferuje większą wydajność, wygodę, mniejsze 
zużycie serwetek i mniej odpadów. Dzięki temu oszczędzasz 
czas, pieniądze i wysiłek – możesz się skupić na tym, co 
wychodzi ci najlepiej, czyli na zajmowaniu się gośćmi.  
Tork zapewnia najszerszą gamę modeli, kolorów i linii 
dozowników, co ułatwia dopasowanie do Twoich potrzeb  
i realizację celów biznesowych.

Tork Xpressnap® Systemy dozowania serwetek

Tork Xpressnap® – linia signature 

-  Wykonane z trwałego plastiku
- Szeroki wybór modeli i kolorów 

dozowników
- Idealne na mniej oficjalne okazje

Tork Xpressnap® – linia Image 

-  Wykonana z oryginalnych 
materiałów: z aluminium lub drzewa 
orzecha włoskiego

- Dwa rozmiary – do mniejszych lub 
większych posiłków

- Idealne na oficjalne okazje

Spersonalizowane panele 

- Zamień dozownik w firmowe 
narzędzie marketingowe

- 1/3 osób korzystających z serwetek 
zauważa promocję AD-a-Glance®, 
a prawie jedna osoba na 10 
korzysta z oferty*

- Internetowe narzędzie do 
personalizacji jest dostępne pod 
adresem http://adaglance.tork.pl

Dozowniki

Biały / Biały z dekorem listka       Naturalny


