
Past perfect voor drukke dagen 
Blijft gefocust op uw gasten met Tork Xpressnap Fit®

Bedien bijna 

2x  
zoveel gasten 
tussen 
vulmomenten*

Tork Xpressnap Fit®-servetsysteem



Tijd besparen
Bedien meer gasten tussen 
vulmomenten – vergeleken met 
traditionele servetsystemen

Haal het meeste uit 
de ruimte
Compact ontwerp geschikt 
voor volle balies of tafels.

Verminder afval
Vermindert het aantal 
weggegooide, ongebruikte 
servetten met meer dan 50%.*,**

*2-laags servet in Tabletop-dispenser vergeleken met Fastfold (Tork-dispenser: 271800 en Tork-vulling: 10933)
**2-laags servet in Counter-dispenser vergeleken met Counterfold (Tork-dispenser: 271600 en Tork-vulling: 10935)



Hoe efficiënt is uw 
servetoplossing?  
Bestellingen komen binnen, maaltijden gaan naar 
buiten. Hongerige en ongeduldige bezoekers 
wachten. Een drukke dag in een restaurant is 
een goede dag. Maar het vereist ook efficiëntie 
waarbij alles vlekkeloos verloopt, zodat u de 
geweldige ervaring kunt bieden die uw gasten 
van u verwachten. En elke restaurantmanager 
weet dat het allemaal draait om meer met minder 
te doen, omdat er vrijwel altijd een tekort is aan 
tijd, ruimte en personeel.

Veel restaurants blijven echter dezelfde oude servetoplossing gebruiken 
die ze altijd hebben gebruikt, zonder ook maar eens na te denken over de 
negatieve effecten op activiteiten als: tijdrovende vulmomenten, onnodig 
servetgebruik, rommelige servetresten en onhygiënische dispensers die de 
gastervaring bederven.

Tork Xpressnap Fit® is onze nieuwste innovatie – een servetsysteem dat 
ontworpen is om tijd en ruimte te besparen. Het is compact genoeg om 
in zelfs de meest drukke ruimten te passen, hoeft minder vaak gevuld te 
worden en geeft u minder afval om mee rekening te hoeven houden. Tork 
Xpressnap Fit® geeft u de vrijheid om zich te focussen op wat echt belangrijk 
is: uw gasten.

Past perfect voor drukke dagen.

Tork Xpressnap Fit®-servetsysteem



Minder vulmomenten en minder 
schoonmaken betekent meer tijd 
om u te kunnen richten op uw 
gasten en uw bedrijf.
- Vermindert de vultijd van servetten  

met 46%*

- Vermindert het aantal weggegooide, 
ongebruikte servetten met meer  
dan 50%*,**

- Een duurzame en eenvoudig te 
reinigen dispenser vermindert de 
onderhoudstijd en beschermt servetten 
tegen vuil en morsen

Tork Xpressnap Fit®-servetsysteem

Het compacte ontwerp biedt 
meer ruimte of de tafels voor 
uw gasten en creëer meer ruimte 
in uw opslagruimten

- Een maaltijdformaat servet wordt 
gevouwen om in de compacte 
dispenser te passen

- Vermindetr de benodigde 
voorraadruimte voor servetten met tot 
wel 35%** 

Bereid u voor op drukkere dagen
Tork Xpressnap Fit® is ons meest compacte servetsysteem 
tot nu toe en is ontworpen om vultijden te verminderen en 
ruimte vrij te maken in overvolle restaurants.

Geef uw business een boost met  
AD-a-Glance®-ruimten

- Met de digitale doe-het-zelfmarketingtool kunt u uw marketingboodschap 
creëren, afdrukken en weergeven in uw dispensers of delen op social 
media

- Vooraf ontworpen, aanpasbare templates zijn gratis beschikbaar 

- 62% van de restaurantbezoekers komt vaker terug naar uw restaurant als 
ze het gevoel hebben een persoonlijke ervaring te hebben ontvangen. 21% 
van de bezoekers aan ‘fast casual’ en ‘quick serve’ restaurants geeft meer 
uit wanneer ze een verleidelijk tabletopbericht hebben gezien.***

Bezoek adaglance.torkglobal.com voor inspiratie!

*2-laags servet in Tabletop-dispenser vergeleken met Fastfold (Tork-dispenser: 271800 en Tork-vulling: 10933)
**2-laags servet in Counter-dispenser vergeleken met Counterfold (Tork-dispenser: 271600 en Tork-vulling: 10935)
***United Minds European Napkin Research 2017 Steekproefomvang (n=8289)



Eenvoudig vullen 
Om te zorgen dat de 

dispenser eenvoudig te 
vullen is, is het plaatje in 
de onderste positie vast 

te klikken wanneer de 
dispenser wordt geopend.

Eenvoudig 
starten 

Dankzij de speciaal 
ontworpen vouw is het 

eerste servet eenvoudig 
te pakken na het vullen 

van de dispenser.

Vulindicator 
Laat zien wanneer de 

dispenser gevuld moet 
worden, zodat er altijd 

servetten beschikbaar zijn. 
Zo zit u nooit meer zonder 

servetten tijdens de drukke 
momenten van de dag.



Kies uw dispensers en vullingen
Bied een perfecte restaurantervaring met Tork Xpressnap Fit®

272900 272901

Art. nr. Naam Dispenserlijn Systeem Kleur Materiaal Afmetingen  
l x b x h (mm)

Dispenser-
capaciteit

AD-a-
Glance® 

Monteerbaar Collo-
inhoud

272900 Tork Xpressnap Fit® Tabletop Napkin 
Dispenser

Signature N14 Zwart Kunststof 140 x 117 x 173 168 (2-laags) Ja Nee 4

272901 Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin 
Dispenser

Signature N14 Zwart Kunststof 142 x 122 x 325 324 (2-laags) Ja Nee 1

962900 Tork Xpressnap Fit® Tabletop Napkin 
Dispenser Starterpack

Signature N14 Zwart Kunststof 140 x 117 x 173 168 (2-laags) Ja Nee 1

962901 Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin 
Dispenser Starterpack

Signature N14 Zwart Kunststof 142 x 122 x 325 324 (2-laags) Ja Nee 1

Tork Xpressnap Fit®-dispensers

15830 12830

Tork Xpressnap Fit®-vullingen
Art. nr. Naam Systeem Kwaliteit

Niveau
Kleur Aantal 

lagen
 Ongevouwen  

l x b (cm)
Stuks/
bundel

Stuks/Con Collo-
inhoud

15830 Tork Xpressnap Fit® White Dispenser Napkin N14 Advanced Wit 2 21,3 x 16,5 120 720 (6 x 120) 4320 
(6 x 6 x 120)

• • •
12830 Tork Xpressnap Fit® Natural Dispenser 

Napkin
N14 Advanced Naturel 2 21,3 x 16,5 120 720 (6 x 120) 4320 

(6 x 6 x 120)
• • •

Forest Stewardship Council® (FSC®) gecertificeerd 
FSC-certificering garandeert dat producten afkomstig 
zijn van verantwoord beheerde bossen die ecologische, 
sociale en economische voordelen bieden. 
(www.fsc.org)

EU Ecolabel 
Gecertificeerd met het EU Ecolabel, een 
keurmerk dat staat voor hoge milieuprestaties.

Tork Xpressnap Fit®-servetsysteem

Producten die dit pictogram dragen zijn bestemd 
om met voedingsmiddelen in contact te komen.



We hebben een uitgebreid assortiment met oplossingen ontwikkeld 
die u helpen bij uw dagelijkse keuken-, sanitaire ruimte- en 
hygiënewensen. Op deze manier houdt u meer tijd over voor taken 
die echt waarde creëren voor uw gasten en besteedt u zo min 
mogelijk tijd aan zaken die niets met eten te maken hebben.

Verbeter uw zaak met Tork

Houd uw keuken draaiende
Uw keuken efficiënter maken in uw restaurant, bar of café is eenvoudiger met producten en oplossingen die zijn gemaakt voor 
de taak. Van het afnemen van tafels tot het schoonmaken van de keuken, onze speciaal vervaardigde reinigings- en vaatdoeken, 
handdoeken en huidverzorgingsproducten helpen u elke taak snel en met betrouwbaar aan te pakken.

Verbeter de ervaring in uw sanitaire ruimte 
Een hygiënische en frisse sanitaire ruimte heeft een positieve invloed op hoe uw gasten uw bedrijf ervaren. Tork biedt een 
uitgebreid assortiment van kwaliteitsproducten en -systemen voor de sanitaire ruimte om aan elke stijl of wens te voldoen.

Tork Xpressnap Fit®-servetsysteem



Tork, 
een merk van Essity

Hoe kunnen wij u verder helpen?  
Neem contact met ons op om over 
uw business te praten.

Nederland
www.tork.nl
+31 (0) 30-69 84 666
 info@tork.nl

België 
www.tork.be  
+32 (0) 2-766 05 30
info@tork.be

Tork – Een wereldwijd 
professioneel hygiënemerk

adaglance.torkglobal.com

Tork Benelux
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