
Klienci zwracają uwagę na szczegóły w restauracji. 
Uczyń z nich atut.

System serwetek dyspenserowych Tork Xpressnap® 

Niższe zużycie serwetek  
o minimium

25%*
Gwarantowane
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System serwetek dyspenserowych Tork Xpressnap® z linii 
Image  

Nasze nagrodzone prestiżową nagrodą Red Dot Design Award 2014 dozowniki 
Tork Xpressnap z linii Image, dzięki swoim szlachetnym materiałom z których są
wykonane (drewno i aluminium) doskonale podkreślą wyjątkowość miejsca oraz 
Twoją troskę o klientów i ich niezapomniane wrażenia.

Odrobina stylu
Dozowniki Tork Xpressnap z linii Image, 
dzięki swoim szlachetnym materiałom  
z których są wykonane (drewno i aluminium) 
doskonale podkreślą wyjątkowość 
miejsca oraz Twoją troskę o klientów i ich 
niezapomniane wrażenia.

Luksusowy dotyk
Nasze 2-warstwowe serwetki 
premium stworzyliśmy aby zapewniały 
nieporównywalną miękkość, a dzięki 
eleganckiemu dekorowi listka dodatkowo 
podkreślały wyjątkowość miejsca.

Atrakcyjne oszczędzanie
Dzięki dozowaniu tylko jednej serwetki za 
każdym razem, dozowniki Tork Xpressnap  
z linii Image również ograniczają zużycie  
o minimum 25%.

Wpływaj na wrażenia swoich gości
Nowe serwetki Tork Xpressnap w jakości Premium  
– bordowe i białe z dekorem listka, wyglądem i miękkością znacz-
nie różnią się od innych serwetek dyspenserowych, jednak pasują 
również do wszysktich dozowników na serwetki dyspenserowe Tork 
Xpressnap. Dostępne są w dwóch rozmiarach i doskonale pasują do 
wszystkich miejsc w których liczy się jakość.

*W porównaniu do tradycyjnych systemów dozowania.
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System serwetek dyspenserowych Tork Xpressnap® z linii 
Signature i Classic
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.

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.

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 na stolik

• Świetnie sprawdzi się w restauracjach typu 
“casual dining”, restauracjach szybkiej 
obsługi oraz kawiarniach.

• Idealny na stolik jak i mały bufet.

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.

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 pionowy

• Doskonały do restauracji 
szybkiej obsługi, kin, stadio-
nów oraz parków rozrywki.

• Szybkie uzupełnianie dzięki 
możliwości otwierania  
dozownika z boku.

• Możliwość otwierania 
drzwiczek w lewą lub prawą 
stronę.

• Możliwość montażu na 
ścianie.

Dozownik typu Drive Thru

• Działaj szybko. Przyśpiesz swój serwis dzięki dozowaniu kilku serwetek 
naraz.

• Dozuj 2 lub 4 serwetki naraz, naciskając jeden przycisk.
• Można zamontować na ścianie lub postawić na ladę.
• Zamknięty system zabezpiecza i chroni serwetki w środku.
• Duża pojemność dozownika pozwala zaoszczędzić czas.
•  W pełni kompatybilny z serwetkami Tork Xpressnap - System N4. 

Nowość!
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Przyciągaj maksimum uwagi.
Serwetki dyspenserowe z nadrukiem.

Tork Xpressnap® naturalne serwetki dyspenserowe
– pokaż swoją troskę o środowisko

Personalizowany nadruk jest sprytnym, szybkim i skutecznym sposobem promocji swojego 
biznesu. Zadaj sobie pytanie: O czym powiedzieć moim klientom? Jakakolwiek będzie odpo-
wiedź - możemy to dla Ciebie wydrukować!

Wydrukuj swoje logo lub wiadomość w maksymalnie 3 kolorach, wybieraj spośród wszyst-
kich rodzajów jakości oraz rozmiarów serwetek dyspenserowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się 
więcej o serwetkach dyspenserowych z nadrukiem skontaktuj się ze swoim przedstawicielem 
handlowym.

Nasze naturalne serwetki dyspenserowe są doskonałym wyborem do miejsc, 
które chcą podkreślić swoją troskę o środowisko naturalne. Serwetki pasują do 
każdego dozownika Tork Xpressnap® i dostępne są w wersji gładkiej oraz z eko-
logicznym nadrukiem. Dodatkowo serwetki gładkie mogą być spersonalizowane 
dowolnym nadrukiem, aż do trzech kolorów.

• 100% makulatury

• Bez wybielaczy i innych barwników

• Certyfikat do kontaktu z żywnością

• Etykieta EU Ecolabel

|   Tork Xpressnap® naturalne serwetki dyspenserowe

* Badania rynku przeprowadzone przez firmy Intermetra i Market Research Group (2012)

Pochwal się światu swoją kuchniąPrezentuj swoje logoOpowiedź swoją historie

75%
klientów zwraca 
uwagę na nadruki na 
serwetkach, podczas 
gdy 70% zapamiętuje 
wiadomość na nich 
zawartą*

Gładkie

Wstępnie zadrukowane

Nowość!
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Tork Easy Handling™

Opakowania Tork Easy Handling™ zostały stwo-
rzone z myślą o ułatwieniu czynności logistycznych 
oraz procesu obchodzenia się z produktem. Inteli-
gentnie zaprojektowane kartony oraz opakowania 
foliowe oferują następujące korzyści:

• łatwość w transporcie lub przenoszeniu za pomocą 
dwóch lub jednej ręki dzięki wygodnym i ergono-
micznie zaprojektowanym uchwytom,

• łatwe otwieranie dzięki rozwiązaniom opartym na 
zastosowaniu odpowiedniej taśmy lub kleju,

• sprytne uchwyty kartonów i opakowań foliowych, 
możliwość złożenia na płasko co ułatwia przeno-
szenie  
 i minimaluzuje objętość odpadów.

Powierzchnia reklamowa AD-a-Glance i Tork Easy Handling    |

Powierzchnia reklamowa AD-a-Glance®
– Nowy, łatwy w obsłudze kreator szablonów reklamowych

Projektowanie szablonów reklamowych AD-a-Glance jest proste - wybierz spośród wstępnie zapro-
jektowanego 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 firmę

klientów zwraca uwagę 
na oferty promocyjne 
umieszczone na dozowni-
kach, prawie 10% korzy-
sta z tych promocji.

1/3

* Badania rynku przeprowadzone przez firmy Intermetra i Market Research Group (2012)
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Dozowniki

|   Dozowniki N4

Serwetki dyspenserowe Tork Xpressnap®

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

Pojemność 
w szt.

Pow.
AD-a-
Glan-
ce

Moż.
Mont.

Szt./
TRP

System

274002 Tork Xpressnap® dozownik na serwetki - aluminiowy Image           Aluminium 209x178x150 150 1 N4

273002 Tork Xpressnap® dozownik na serwetki - drewniany Image           Orzech 193x203x136 150 1 N4

272613 Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce 
na stolik Signature           Szary 155×201×150 275 4 N4

272612 Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce 
na stolik Signature           Czerwony 155×201×150 275 4 N4

272611 TTork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce 
na stolik Signature           Czarny 155×201×150 275 4 N4

272513 Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce 
na ladę Signature           Szary 145×191×307 550 1 N4

272512 Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce 
na ladę Signature           Czerwony 145×191×307 550 1 N4

272511 Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce 
na ladę Signature           Czarny 145×191×307 550 1 N4

272213 Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce 
pionowy Signature           Szary 622×235×235 1100 1 N4

272212 Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce 
pionowy Signature           Czerwony 622×235×235 1100 1 N4

272211 Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce 
pionowy Signature           Czarny 622×235×235 1100 1 N4

272703 Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce 
do zabudowy Signature           Stalowy 343×251×178 675 1 N4

272701 Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce 
do zabudowy Signature           Czarny 343×251×178 675 1 N4

272704 Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce 
do zabudowy Signature           Stalowy 546×251×178 1125 1 N4

272702 Tork Xpressnap® dozownik do serwetek w składce 
do zabudowy Signature           Czarny 546×251×178 1125 1 N4

272250 Tork Xpressnap® dozownik do serwetek Drive Thru Signature Line           Czarny 622x235x235 900 √ 1 N4

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Tork Xpressnap®, N4

Dozowniki pionowe
272211 /  
272212 /  
272213

Dozowniki na stolik
272611 /  
272612 /  
272613

Dozowniki na stolik
273002 / 274002

Dozowniki na ladę
272511 /  
272512 /  
272513

272250
Dozowniki do zabudowy

272701 / 272703 272702 / 272704

Nowość!

Dozownik Drive Thru
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13670 18450

Dozowniki

Wkłady

Wkłady

Wkłady N4 i Dozowniki i wkłady N10    |

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

Pojemność 
w szt.

Pow.
AD-a-
Glance

Moż.
Mont.

Szt./
TRP

System

274003 Tork Xpressnap Snack® dozownik na serwetki -  
aluminiowy Image           Aluminium 138x121x144 75 4 N10

273003 Tork Xpressnap Snack® dozownik na serwetki -  
drewniany Image           Orzech 116x146x136 75 4 N10

272808 Tork Xpressnap Snack™ mały dozownik do
serwetek w składce na stolik Classic           Czarny 157×149×149 225 4 N10

Tork Xpressnap Snack®, N10

272808

17840

Nr art. Nazwa Jakość Kolor Il. 
War.

Skł. Rozmiar
serwetki
rozłożonej
Dł. x Szer. (cm)

Szt./ 
Binda

Szt./
Opak.

Szt./ TRP System

13670 Tork Xpressnap® ekstra miękkie białe serwetki 
dyspenserowe z dekorem listka Premium           Biały 2 1/4 21,6×33,0 100 500 

(5x100)
4000  

(8×5×100) N4

18450 Tork Xpressnap® ekstra miękkie bordowe serwetki 
dyspenserowe z dekorem listka Premium           Bordowy 2 1/4 21,6×33,0 100 500 

(5x100)
4000  

(8×5×100) N4

15840 Tork Xpressnap® ekstra miękkie białe serwetki 
dyspenserowe Premium           Biały 2 1/4 21,6×33,0 100 500  

(5×100)
4000  

(8×5×100) N4

15850 Tork Xpressnap® ekstra miękkie białe serwetki 
dyspenserowe Premium           Biały 2 1/2 21,6×16,5 200 1000 

(5×200)
8000  

(8×5×200) N4

12840 Tork Xpressnap® naturalne serwetki dyspenserowe Advanced           Naturalny 1 1/4 21,6×33,0 225 1125  
(5×225)

9000  
(8×5×225) N4

13840 Tork Xpressnap® naturalne serwetki dyspenserowe 
z pre printem Advanced           Naturalny 1 1/4 21,6×33,0 225 1125  

(5×225)
9000  

(8×5×225) N4

10840 Tork Xpressnap® białe serwetki dyspenserowe Universal           Biały 1 1/4 21,6×33,0 225 1125  
(5×225)

9000  
(8×5×225) N4

Nr art. Nazwa Jakość Kolor Il. 
War.

Skł. Rozmiar
serwetki
rozłożonej
Dł. x Szer. (cm)

Szt./ 
Binda

Szt./
Opak.

Szt./ TRP System

13671
Tork Xpressnap snack® ekstra miękkie białe 
serwetki
dyspenserowe z dekorem listka

Premium           Biały 2 1/4 21,6×21,6 100 500  
(5×100)

9000  
(8×5×100) N10

18451
Tork Xpressnap snack® ekstra miękkie bordowe 
serwetki
dyspenserowe z dekorem listka

Premium           Bordowy 2 1/4 21,6×21,6 100 500  
(5×100)

9000  
(8×5×100) N10

17840 Tork Xpressnap Snack™ białe serwetki dyspen-
serowe Universal           Biały 1 1/4 21,6×21,6 225 1125  

(5×225)
9000  

(8×5×225) N10

√

15840 1084015850

273003

13671

274003

18451

12840 13840

Dozownik Drive Thru



Jak jeszcze możemy pomóc?
Skontaktuj się z nami w celu
uzyskania pomocy w doborze
optymalnych rozwiązań dla
Twojej firmy

www.tork.pl
tel.: /022/ 54376 16-17
Fax: 0 800 129 111
(połączenie bezpłatne)


