
Minimalizuj 

koszty przyciągając

maksimum uwagi.

Gwarantowane niższe zużycie
serwetek o minimum 25%*
– dzięki nowemu systemowi

 Tork Xpressnap
®

* W porównaniu do tradycyjnych systemów dozowania.



Lepsza jakość, większa higiena, mniej odpadów
Nasze doświadczenie pozwala nam zrozumieć potrzeby klientów. Tej wiedzy

użyliśmy w rozwoju systemu serwetek dyspenserowych Tork Xpressnap®.

Minimalizuj koszty

Dzięki dozowaniu tylko jednej serwetki za każdym razem, nasz system ograni-

cza zużycie o minimum 25% w porównaniu do tradycyjnych systemów dozo-

wania, jednocześnie zwiększając poziom higieny. 

Przyciągaj maksimum uwagi

Dzięki specjalnej powierzchni reklamowej AD-a-Glance dozowniki Tork 

Xpressnap® zapewniają nieograniczone możliwości personalizacji. Dodatkowo 

na serwetkach możesz umieścić własny nadruk reklamowy i w ten sposób

wydajnie i oszczędnie reklamować swój biznes.
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Ograniczając zużycie 

serwetek chronisz

środowisko

Dozowanie tylko jednej

serwetki za każdym 

razem sprawia, że

dotykasz tylko serwetki, 

której użyjesz

Dzięki serwetkom 

z nadrukiem możesz

komunikować się ze

swoimi klientami oraz 

wzmocnić wizerunek 

fi rmy

Na powierzchni rekla-

mowej AD-a-Glance 

możesz reklamować

fi rmę i zwiększyć świa-

domość swojej marki

Stylowy i nowo-

czesny wygląd 

dozownika 

w 3 kolorach

Przeźroczyste 

okienko pokazuje 

kiedy należy uzupeł-

nić dozownik

Gwarantowane

niższe zużycie 

serwetek o 25%*

* W porównaniu do tradycyjnych systemów 

dozowania.

| Minimalizuj kosztyy prprzyczyczyczyciągiągiągiągą ająająając mc maksa imum uwaggii
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Gama dozowników Tork Xpressnap®

Oferta dozowników na serwetki dyspenserowe Tork Xpressnap® jest najlepiej dopasowaną ofertą 

do potrzeb klienta. W naszej ofercie są zarówno małe, kompaktowe dozowniki na stolik jak również

dozowniki o dużej pojemności, wolnostojące oraz do zabudowy. 

Dozownik na stolik

• Świetnie sprawdzi się w restauracjach typu “casual dining”, restauracjach szybkiej

obsługi oraz kawiarniach.

• Idealny na stolik jak i mały bufet.

Dozownik do zabudowy

• Doskonały do restauracji szybkiej obsługi, kin, stadionów oraz parków rozrywki.

• Dozownik do zabudowy - oszczędza cenne miejsce na ladzie.

• Możliwość montażu w pionie jak i w poziomie.

• Pasuje do większości istniejących już otworów.

Dozownik na ladę

• Doskonały do kawiarni, restauracji samoobsługowych jak i cukierni.

• Możliwość ustawienia zarówno w pionie jak i poziomie dla większej wygody.

• Okienka z powierzchnią reklamową AD-a-Glance umieszczone zarówno na górze jak 

i na dole dozownika.

Mały dozownik na stolik

• Doskonały do punktów sprzedających lody, do kawiarni, barów i innych miejsc 

o ograniczonej przestrzeni.

• W sytuacjach gdy mała serwetka jest wystarczająca.

• Idealny do stawiania na małych stolikach dzięki swoim małym wymiarom.

Dozownik pionowy

• Doskonały do restauracji szybkiej obsługi, kin, stadionów oraz parków rozrywki.

• Szybkie uzupełnianie dzięki możliwości otwierania dozownika z boku.

• Możliwość otwierania drzwiczek w lewą lub prawą stronę.

• Możliwość montażu na ścianie.

N
ow

ość

p    Gama dozowników Tork Xpressnap |

Doskonały wygląąd,
bez względu na miejsce
Dzięki stylowemu i nowoczesnemu wyglądowi, nasze dozowniki 

robią wrażenie bez względu na miejsce, w którym są używane. 

Dodatkowo teraz masz możliwość wyboru jednego z trzech 

modnych kolorów: czarnego, czerwonego lub szarego.
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Minimalizuj koszty
Tork Xpressnap® serwetki dyspenserowe

Opakowania Tork 
Easy Handling®

Szeroka gama jakości i rozmiarów serwetek gwarantuje elastyczność wyboru, a dzięki pakowaniu ser-
wetek w banderole oraz foliowe opakowania, łatwo można je przechowywać, jednocześnie utrzymując 
wysoki poziom higieny.

Opakowania Tork Easy Handling™ zostały stworzone 

z myślą o ułatwieniu czynności logistycznych oraz

procesu przechowywania produktu. Inteligentnie 

zaprojektowane kartony oraz opakowania foliowe

oferują następujące korzyści:

• łatwość w transporcie lub przenoszeniu za pomocą 

dwóch lub jednej ręki dzięki wygodnym 

i ergonomicznie zaprojektowanym uchwytom,

• łatwe otwieranie dzięki rozwiązaniom opartym 

na zastosowaniu odpowiedniej taśmy lub kleju

• możliwość złożenia na płasko co ułatwia 

przenoszenie i minimalizuje objętość odpadów.

|  Tork Xpressnap serwetki dyspenserowe i opakowania Easy Handling



5Serwetki z nadrukiem i szablony reklam AD-a-Glance |

Przyciągaj maksimum uwagi
Serwetki dyspenserowe z nadrukiem

Personalizowany nadruk jest sprytnym, szybkim i skutecznym sposobem promocji swojego 

biznesu. Zadaj sobie pytanie: O czym powiedzieć moim klientom? Jakakolwiek będzie 

odpowiedź - możemy to dla Ciebie wydrukować!

Wydrukuj swoje logo lub wiadomość w maksymalnie 3 kolorach, wybieraj spośród

wszystkich rodzajów jakości oraz rozmiarów serwetek dyspenserowych. Jeśli chcesz

dowiedzieć się więcej o serwetkach dyspenserowych z nadrukiem skontaktuj się ze 

swoim przedstawicielem handlowym. y

Powierzchnia reklamowa AD-a-Glance®

– Nowy, łatwy w obsłudze kreator szablonów reklamowych

Projektowanie szablonów reklamowych AD-a-Glance jest proste - wybierz spośród 

wstępnie zaprojektowanego szablonu lub stwórz swój własny na:

 http://adaglance.tork.pl

Tork opracował nowe, łatwe w użyciu narzędzie, które poprowadzi Cię przez proces 

projektowania własnej serwetki. Sposób wykorzystania powierzchni reklamowej 

AD-a-Glance ograniczony jest tylko przez Twoją wyobraźnię.

• Promuj swoje produkty

• Sprzedawaj swoją powierzchnię reklamową

• Zaprezentuj swoją fi rmę

75 

%

klientów zwraca uwagę 

na nadruki na serwe-

tkach, podczas gdy 70% 

zapamiętuje wiadomość 

na nich zawartą*

klientów zwraca uwagę na 

oferty promocyjne umiesz-

czone na dozownikach,  

prawie 10% korzysta z tych 

promocji.

1/3

* Badania rynku przeprowadzone przez fi rmy Intermetra i Market Research Group (2012)* Badania rynku przeprowadzone przez fir 2)y Intermetra i Market Research Group (2012

hwal się światu swoją kuchniąPochwal się światu swoją kuchniPochwal się śOpowiedz histoOpowiedz histoOpo rięorięPrezentuj swoje logoPrezentuj swojee logoe logo



6

Nr art. Nazwa Linia Kolor Wymiar
Dł. x Szer. x Gł. 

(mm)

Pojemność
w szt.

Pow. 
AD-a-Glan-

ce

Możliwy
Montaż

Szt./
TRP

System

272611

Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser

Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce

na stolik

Signature          Czarny 155 x 201 x 150 275 szt. 4 N4

272612
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser
Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce
na stolik

Signature          Czerwony 155 x 201 x 150 275 szt. 4 N4

272613
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser
Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce
na stolik

Signature          Szary 155 x 201 x 150 275 szt. 4 N4

272511
Tork Xpressnap® Counter Napkin Dispenser 
Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce
na ladę

Signature Czarny 145 x 191 x 307 550 szt. 1 N4

272512
Tork Xpressnap® Counter Napkin Dispenser
Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce
na ladę

Signature          Czerwony 145 x 191 x 307 550 szt. 1 N4

272513
Tork Xpressnap® Counter Napkin Dispenser
Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce
na ladę

Signature          Szary 145 x 191 x 307 550 szt. 1 N4

272211
Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser
Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce
pionowy

Signature          Czarny 622 x 235 x 235 1100 szt. 1 N4

272212
Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser
Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce
pionowy

Signature Czerwony 622 x 235 x 235 1100 szt. 1 N4

272213
Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser
Tork Xpressnap® dozownik do serwetek  w składce
pionowy

Signature          Szary 622 x 235 x 235 1100 szt. 1 N4

272701
Tork Xpressnap® In-counter Napkin Dispenser
Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce
do zabudowy

Signature          Czarny 343 x 251 x 178 675 szt. 1 N4

272703
Tork Xpressnap® In-counter Napkin Dispenser
Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce
do zabudowy

Signature          Stalowy 343 x 251 x 178 675 szt. 1 N4

272702
Tork Xpressnap® In-counter Napkin Dispenser
Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce
do zabudowy

Signature          Czarny 546 x 251 x 178 1125 szt. 1 N4

272704
Tork Xpressnap® In-counter Napkin Dispenser
Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce
do zabudowy

Signature          Stalowy 546 x 251 x 178 1125 szt. 1 N4

| Dozowniki N4

Serwetki dyspenserowe Tork Xpressnap®

Tork Xpressnap® serwetki dyspenserowe, N4

Dozowniki

272611 / 272612 / 272613 272511 / 272512 / 272513 272211 / 272212 / 272213 272701 / 272703 272702 / 272704

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Dozowniki na stolik Dozowniki na ladę Dozowniki pionowe Dozowniki do zabudowy

  

    

    



7Dozowniki i sewretki w sytemi N4 i N10 |

Nr art. Nazwa Linia Kolor Wymiar
Dł. x Szer. x Gł. (mm)

Pojemność
w szt.

Miejsce
AD-a-

Glance

Możliwy
Montaż

Szt./
TRP

System

272808
Tork Xpressnap Snack™ Tabletop Dispenser
Tork Xpressnap Snack™ mały dozownik do
serwetek w składce na stolik

Classic Czarny 157 x 149 x 149 225 szt. 4 N10

Tork Xpressnap Snack™ k małe serwetki dyspenserowe, N10

Poniższe uwagi dotyczą wszystkich naszych wkładów:

Dozowniki

272808

10840

Wkłady

Wkłady

15840

17840

15850

Nr art. Nazwa Jakość Kolor il.
war.

Skł. Rozmiar 
serwetki

rozłożonej
Dł. x Szer. (cm)

Szt./ 
binda

Szt./
opak.

Szt./kartonie System

15840

Tork Xpressnap® Extra Soft White Dispenser 

Napkin

Tork Xpressnap® ekstra miękkie białe serwetki

dyspenserowe

Premium           Biały 2 1/4 21,6 x 33,0 100
500

(5 x 100)
4000

(8 x 5 x 100)
N4

15850

Tork Xpressnap® Extra Soft White Dispenser 

Napkin

Tork Xpressnap® ekstra miękkie białe serwetki

dyspenserowe

Premium           Biały 2 1/2 21,6 x 16,5 200
1000

(5 x 200)
8000

(8 x 5 x 200)
N4

10840
Tork Xpressnap® White Dispenser Napkin

Tork Xpressnap® białe serwetki dyspenserowe
Universal           Biały 1 1/4 21,6 x 33,0 225

1125
(5 x 225)

9000
(8 x 5 x 225)

N4

Nr art. Nazwa Jakość Kolor il. 
war.

Skł. Rozmiar 
serwetki 

rozłożonej
Dł. x Szer. (cm)

Szt./ 
binda

Szt./
opak.

Szt./kartonie System

17840

Tork Xpressnap Snack™ White
Dispenser Napkin
Tork Xpressnap Snack™ białe serwetki
dyspenserowe

Universal Biały 1 1/4 21,6 x 21,6 225
1125

(5 x 225)
9000

(8 x 5 x 225)
N10

Rozwiązania Tork Easy Handling

pozwalają oszczędzić czas 

i zmniejszyć koszty związane 

z przenoszeniem kartonów 

i opakowań foliowych, jak 

również poprawiają ergonomię 

pracy.

Produkty oznaczone tym 

symbolem są dopuszczone 

do kontaktu z żywnością.

Uzyskaliśmy etykietę EU Ecolabel dzięki:

• zmniejszonej emisji siarki oraz gazów 

cieplarnianych do atmosfery,

• zmniejszeniu zanieczyszczania wody 

dzięki niższej emisji chloru i odpadów 

organicznych,

• zmniejszonemu zużyciu energii.

√

• Doskonały do punktów sprzedających lody, do kawiarni, barów i innych miejsc 

o ograniczonej przestrzeni.

• W sytuacjach gdy mała serwetka jest wystarczająca.

• Idealny do stawiania na małych stolikach dzięki swoim małym rozmiarom.

• Idealna serwetka do serwowania z przekąskami i małymi porcjami dań.

N
O
W

O
ŚĆ

N
O
W

O
ŚĆ



SCA Hygiene Sp. z o.o.

AFH Hygiene Professional Europe

ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa

tel.: /022/ 543 75 00, fax: /022/ 543 75 01

www.tork.pl

Dział Obsługi Klienta

tel.: /022/ 543 76 16-17, fax: 0 800 129 111 (połączenie bezpłatne)

Dystrybutor

O marce Tork

Marka Tork oferuje kompletny asortyment produktów i usług związanych z higieną i utrzymaniem 

czystości w toaletach w miejscach publicznych, służbie zdrowia, segmencie HoReCa 

i przemysłowych miejscach pracy. Dzięki zrozumieniu potrzeb klienta i doświadczeniu w kwestii

higieny, Tork jest liderem w wielu segmentach rynku i docenianym partnerem biznesowym w ponad 

80 krajach. Tork jest globalną marką w portfolio fi rmy SCA. 

W celu uzyskania najnowszych informacji o marce i produktach Tork prosimy odwiedzić stronę 

www.tork.pl

O fi rmie SCA

SCA jest międzynarodowym koncernem działającym w branży higienicznej i leśnej, wytwarzającym

artykuły higieniczne, papier oraz wyroby z drewna. Artykuły SCA są sprzedawane w ponad 

100 krajach. SCA oferuje produkty wielu znanych marek, w tym marki globalne Tena i Tork oraz 

marki lokalne, takie jak Lotus, Libresse, Tempo i Libero. Dochód uzyskany ze sprzedaży naszych 

produktów w 2012 wyniósł 85 miliardów SEK (9,8 mld EUR). SCA zatrudnia 36 000 pracowników.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o SCA prosimy odowiedzić stronę www.sca.com

Gwarancja zrównoważonego rozwoju

SCA jest uważane za światowego lidera zrównoważonego rozwoju. W 2010 Corporate Knights 

uznało SCA za jedną z najbardziej zrównoważonych fi rm na świecie, a Ethisphere Institute za

jedną z najbardziej etycznych fi rm na świecie.


