
Nie taki drobNy
szczegół –
papierowe serwetki 
do restauracji

W zapomnienie odchodzą czasy, gdy pa-

pierowa serwetka była cieńsza niż kartka 

papieru i w przeciwieństwie do niej roz-

padała nam się w dłoni, a wytarcie nią 

rąk, ust czy stołu graniczyło z cudem. do 

tego nigdy nie udawało nam się sięgnąć 

jednej, od razu wyciągaliśmy z podajnika 

kilka, jeśli nie kilkanaście. No i same po-

dajniki – wiejące nudą i tandetą, z mar-

nego plastiku lub w najlepszym razie ze 

srebrnego metalu. Na szczęście to już 

przeszłość. 

dziś na rynku mamy do wyboru kilku czo-

łowych producentów, którzy w swojej 

ofercie mają szeroki wybór papierowych 

serwetek do gastronomii – o wysokiej ja-

kości, przyjemnej teksturze, dużej gamie 

kolorów i wzorów, a także ekologicznych, 

które śmiało możemy kompostować. do 

tego podane są w estetycznych, funkcjo-

nalnych i, co ważne, wydajnych dyspen-

serach, które możemy indywidualizować 

do potrzeb naszej restauracji oraz bran-

dować, budując siłę marki w oczach na-

szych klientów. Jak się okazuje, serwetka 

papierowa to nie taki drobny szczegół. 

Serwetka niejedno ma imię

serwetki papierowe produkuje się z ce-

lulozy, która wpływa na ich zdolności 

absorbujące. te najwyższe jakościowo 

mają wysoką gramaturę, przez co są 

grubsze, lepiej chłonne i bardziej este-

tyczne. Nierzadko na pierwszy rzut oka 

możemy pomylić je z serwetkami ma-

teriałowymi, gdyż potrafią przypomi-

nać wysokiej jakości len lub bawełnę, 

// Bez względu na to, czy prowadzisz 
restaurację fine dining, czy mały lokal 

gastronomiczny, Będziesz potrzeBować 
serwetek dostosowanych do potrzeB 

swojego lokalu. decydując się na serwetki 
papierowe, warto wziąć pod uwagę ich 

jakość, funkcjonalność oraz estetykę, 
także dyspenserów, które nam je podają. //tekst:  ewa karczewska

komentarz ekspercki //

każdy właściciel obiektu gastronomicznego ma świadomość, jak ważne są 

jakość i wygląd serwetek. każdy menedżer prowadzący restauracje wie, że 

realne korzyści finansowe osiągamy dzięki powracającym klientom. osiągnąć 

to można przede wszystkim odpowiednim serwisem, ofertą w menu speł-

niającą oczekiwania klienta, ale także dostępnością odpowiednio dobranych 

produktów higieny i czystości. 

badania konsumenckie dowodzą, że jakość i poziom restauracji oceniany jest 

przez klientów przez pryzmat czystości w lokalu. konsument powinien czuć 

się doceniony i szanowany, właśnie przez najwyższej jakości serwetki, ręcz-

niki do rąk i papier toaletowy. szczególny wpływ na te oceny mają produkty, 

które pozwalają zachować czystość podczas posiłków. 

tutaj z ofertą wychodzi Lamix, wprowadzając nowe, papierowe serwetki wraz 

z podajnikami. oferta jest szeroka, serwetki wykonane są z wysokiej jakości 

bibułki celulozowej i posiadają unikalny wzór tłoczenia, wyróżniający je na 

rynku. dla restauracji ważne jest również to, aby koszty, które muszą ponieść 

na zapewnienie wysokiego standardu, były przystępne. Lamix odpowiada na 

te potrzeby, proponując serwetki ellis i sprawiając, że restauracja, kawiarnia, 

lodziarnia czy nawet mały punkt gastronomiczny mogą za-

pewniać najwyższe standardy obsługi swoich klientów.
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i nie tylko świetnie chłoną, ale i stanowią 

doskonały element dekoracyjny stołu. 

z kolei serwetki o niższej gramaturze 

najczęściej mają kilka warstw, gdyż to 

one nadają jej grubość. Nierzadko też 

są klejone, by poszczególne warstwy nie 

oddzielały się od siebie. to właśnie ser-

wetki wielowarstwowe najczęściej znaj-

dziemy w podajnikach, choć rzecz jasna 

wcale nie musi tak być, wszystko zależy 

od wybranego producenta.

Współcześnie papierowe serwetki dają 

nam duże pole do popisu – ich oferta 

jest tak szeroka, że każda restauracja 

znajdzie coś dla siebie. Możemy prze-

bierać nie tylko w kolorach, wzorach 

i wielkościach, ale także decydować się 

na te mniej czy bardziej ekologiczne. 

dla przykładu, jeśli prowadzimy restau-

rację, której przekaz jest wyraźny: „go-

tujemy naturalnie, nie marnujemy je-

dzenia, zależy nam na zrównoważonym 

rozwoju”, jego potwierdzeniem będzie 

wybór ekologicznych i kompostowal-

nych serwetek wykonanych z makula-

tury. tak przecież budujemy wiarygod-

ność naszej marki.

Jeśli zdecydujemy się na serwetki 

z dyspenserów, pozostaje nam jesz-

cze wybór odpowiedniego dozow-

nika. tu też mamy kilka opcji.

Liczy Się opakowanie

Na rynku mamy do wyboru dys-

pensery plastikowe, metalowe, pa-

pierowe, a  coraz częściej także 

drewniane, rzecz jasna w różnych 

wariantach pod względem wielkości, 

pojemności, koloru. producenci dają 

nam też możliwość ich kupienia lub 

wynajęcia za niewielką opłatą – w ten 

sposób mają pewność, że wrócimy 

do nich z kolejnymi zamówieniami 

na serwetki. Wszystko dostosowane 

do potrzeb i charakteru restauracji. 

Najbardziej popularne są dozowniki 

wykonane z plastiku, na co wpływ 

mają ich wytrzymałość i łatwość pie-

lęgnacji. dobrze też, jeśli od spodu 

są gumowane – ograniczamy w ten 

sposób ich niekontrolowane prze-

suwanie się po stole, przez co ła-

twiej naszym gościom wyciągnąć 

jest serwetkę, a dodatkowo ogra-

niczamy ryzyko zrzucenia dozow-

nika na podłogę. i kolejna ważna 

rzecz – upewnijmy się, że na raz 

możemy wyciągnąć z niego tylko 

jedną sztukę. to gwarancja wydaj-

ności, a  tym samym oszczędność  

pieniędzy.

komunikuj Się z gośćmi

rzecz jasna zarówno serwetki, jak i dys-

pensery możemy personalizować. Na 

obu mamy możliwość zamieszczenia 

logotypu naszej restauracji czy grafiki, 

a wybierając dyspenser z panelem re-

klamowym, zyskujemy dodatkowe na-

rzędzie do komunikacji z naszymi go-

śćmi. co więcej, producenci wychodzą 

naprzeciw potrzebom restauratorów, 

nierzadko oferując im dodatkowo plat-

formy do samodzielnego wykonania 

reklamy wedle udostępnionego sza-

blonu. dzięki temu uzyskujemy kom-

pleksową usługę, dostosowaną do na-

szej wizji i potrzeb. 

podSumowanie

serwetka papierowa wychodzi z cienia. 

przestaje być synonimem braku gustu 

i taniości, za to jest wygodna w uży-

ciu, estetyczna i ekonomiczna. Jeśli 

dodamy do tego, że może być perso-

nalizowana, okazuje się, że to niemało 

znaczący detal, lecz potężne narzędzie 

komunikujące naszą markę. 

Jak wybrać serwetki papierowe? //

•	 zwróć uwagę na jakość – gramaturę serwetki, sposób jej wykonania i po-

dawania.

•	 Nie kupuj serwetek z przebarwieniami, plamami czy błędami.

•	 Wybierz serwetki miłe w dotyku.

•	 zawsze dobieraj serwetki dopasowane do wystroju swojej restauracji, 

niech zgrywają się i korespondują z otoczeniem.

•	 Jeśli decydujesz się na serwetki z dyspenserem, upewnij się, że na raz 

można z niego wyciągnąć tylko jedną serwetkę. to gwarantuje wydajność, 

a tobie pozwala oszczędzić pieniądze!

komentarz ekspercki //

od jakiegoś czasu obserwujemy rosnące zainteresowanie produktami klasy pre-

mium, także w kontekście systemów serwetkowych. Marka tork ma szeroki wybór 

serwetek, cały czas staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych 

klientów. W luksusowych barach, centrach konferencyjnych i restauracjach ideal-

nie sprawdzają się serwetki Linstyle® – najbardziej prestiżowa linia serwetek tork. 

serwetki koktajlowe tork premium Linstyle® z wyglądu i w dotyku przypominają 

tkaninę. są też niezwykle chłonne i zdecydowanie bardziej miękkie i grube niż stan-

dardowe, papierowe serwetki. elegancki charakter serwetek podkreślają starannie 

dobrane kolory i specjalne dekory. 

coraz bardziej popularne, nie tylko w eleganckich restauracjach, ale również w re-

stauracjach typu self service, stają się produkty projektowane na zamówienie. do-

tyczy to zarówno nadruku na produktach do nakrycia stołu, jak i innych rozwią-

zań. bardzo dużym powodzeniem w samoobsługowych restauracjach cieszą się 

dozowniki na serwetki Xpressnap®, które dzięki specjalnej powierzchni reklamowej 

ad-a-glance zapewniają nieograniczone możliwości personalizacji. i na serwet-

kach, i dozownikach można umieścić własny nadruk reklamowy i w ten sposób 

wydajnie i oszczędnie reklamować swój biznes. projektowanie szablonów rekla-

mowych ad-a-glance jest proste – wystarczy wybrać spośród gotowych szablo-

nów albo stworzyć swój własny projekt na stronie http://adaglance.tork.pl. Wśród 

wielu korzyści płynących z używania serwetek dyspenserowych tork Xpressnap® 

należy także wymienić redukcję kosztów. serwetki dyspenserowe tork w syste-

mie N4 pozwalają nie tylko zmniejszyć zużycie, ale zapewniają również obniżenie 

kosztów pracy oraz zwiększają poziom higieny: dozowanie tylko 

jednej serwetki za każdym razem sprawia, że użytkownik dotyka 

tylko serwetki, którą pobiera.  
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