
Tork LinStyle®

Mida õiged salvrätid ja lauakujundustooted 
võivad teha teie külastajate elamuste heaks

„Kuidas muuta 
magustoidu maitse 
magusamaks? 

Suhkru lisamise asemel 
kasutage serveerimisel 
korallroosat salvrätti“

Linda Lundgren, 
toidustilist ja peakokk
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Pidusöök silmadele

Hõrgud eined peaksid mõjutama mitte ainult 
maitsepungi, vaid kõiki meeli – kaasa arvatud 
teie nägemus- ja kompimismeel. Just siin võivad 
lauakujundus, materjalid ja värvid luua suure 
erinevuse isegi toidust maitseelamuste saamise 
viisis.

Sukeldugem maailma, kus värv, 
lauakujundused ja salvräti loominguline 
voltimine muutuvad eriliseks, iga eine juures 
väga vajalikuks maitse- ja aroomielamuseks

LinStyle® värv: pistaatsiaroheline
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Õhtusöögisalvrättidest hõbedastele söögiriistadele vutlarite valmistamine on 

suurepärane viis dekoratiivsele lauakujundusele funktsionaalsuse lisamiseks.

Youtube’i veebiõpetus. Otsing: Tork LinStyle®: kuidas voltida salvrätist vutlarit

 Kõigepealt asetage 
salvrätt nii, et avatud 
nurk on suunatud teist 
eemale ja paremale.

 Voltige pealmine kiht 
diagonaalselt pooleks.

 Voltige teine kiht 
diagonaalselt. Pistke see 
pealmise kihi voldi alla, 
jättes väikese etteulatu-
va ääre.

 Voltige kolmas kiht 
diagonaalselt. Pistke 
see teise kihi voldi alla, 
jättes väikese etteulatu-
va ääre.

 Pöörake salvrätt 
selliselt ümber, et avatud 
nurk oleks suunatud teist 
eemale ja vasakule.

 Voltige vasak külg 1/3 
ulatuses tagasi.

 Voltige parem külg 
1/3 ulatuses tagasi.

 Pöörake salvrätt 
uuesti ümber.

Vutlar 
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Kuidas värvid mõjutavad teie toidu maitset?

Kas teadsite, et värvid võivad oluliselt mõjutada mitte üksnes 
külastajate arvamust restorani kohta, vaid ka seda, kuidas nad 
tajuvad roa maitset ja aroomi? Õige värvi sobitamine teie toidu 
juurde pakub väga hea võimaluse elavdada iga käiku, täiustades 
lõppkokkuvõttes külastajatele pakutavat üldmuljet.

Selleks et aidata teil sellise võimaluse eeliseid kasutada, tegime koostööd toidustilisti 
ja peakoka Linda Lundgreniga. Maitse- ja stiilialase asjatundlikkuse ühendamine on 
toonud talle kliente kõrgklassi restoranide, rahvusvahelise toidutööstuse ja 
kulinaariaajakirjade seast. Linda Lundgren kasutas Tork LinStyle® nelja kõige uuema 
värviga salvrätte, meie premium salvrättide valikut, ja koostas nende kõigi juurde 
einekäigu.

Sinepikollane
”Mõlemad on soojad värvid, 
seetõttu sobivad kollased 
toonid suurepäraselt roheliste 
roogadega. Nende kooslus 
mõjub harmooniliselt ja 
rõhutab salati värskust.“

Türkiissinine
”Türkiissinine muudab 
kollased toonid erksamaks ja 
vähendab soolasust, 
võimaldades anda värske uue 
ilme klassikale, sellisele nagu 
frititud lisanditega praelõik.“

Korall
”Korallroosa salvräti lisamine 
aitab esile tuua magususe ja 
küpsuse, mida te tõesti vajate 
rikkalikuks magustoidu 
lõppvaatuseks.“

Antratsiithall
”Halli tume toon toob 
elegantselt esile 
heledavärvilised road, nagu 
see merekarpidega pasta, 
andes nii maitsele kui ka 
värvile rikkaliku kreemikuse.“
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Õige tulemuse saavutamiseks
Täiuslik toidu ja salvräti kombinatsioon muudab eine, mida te serveerite, tõesti 
silmapaistvaks, nii et õige värvi leidmine on katsetamist väärt.

Šampanja, sinepikollane, oranž
Kollane tugevdab hapukaid maitseid, mis tähendab, et see sobib hästi kala ja 
mereandidega, ning soe värv kõlab hästi kokku roheliste toonidega, olles koos-
kõlas värskete idude ja salatitega.

Pistaatsia, männiroheline 
Rohelised toonid on kooskõlas kollaste toitudega, sest mõlemad on soojad 
värvid ja neil on ühised pigmendid, mis tähendab, et rohelised salvrätid lisavad 
sära sellistele roogadele, nagu karri või safraniga kalasupp.

Punane, veinipunane, korall
Punased ja roosad toonid vähendavad kibedat maitset ja lasevad roogadel 
magusamana tunduda. Need sobivad täiuslikult magustoitudega, eriti maasikate 
või muude punaste koostisainete esiletoomiseks.

Kesköösinine, türkiissinine 
Sinised toonid lasevad roogadel tunduda vähem soolasena, ja rõhutavad kollast 
ja oranži kui vastandvärve, mõjudes kaunilt India köögi, friikartulite, Bearni kast-
me ja teiste toitudega.

Valge, kreemikas, biskviit, hall
Valge ja teised suhteliselt neutraalsed värvid täiendavad selliseid kokakunsti saa-
vutusi, nagu punased kastmed, loomaliha ja tomatid – tegemist on jõulist värvi 
toiduga, mis iseenesest silma paistab.

Must, kakao, antratsiit  
Tumedamad värvid loovad luksusliku kontrasti heledama lauakujunduse ja toidu-
ga, andes heledavärvilistele toitudele, nagu Vahemere road, rikkalikuma maitse.

  Hmm...

  Ei.

  Võib-olla?

  Sobib!
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LinStyle® värv: sinepikollane

 Kõigepealt asetage 
salvrätt pealmise küljega 
allapoole.

 Murdke salvrätt dia-
gonaalselt pooleks.

 Rullige salvrätt täieli-
kult kuni pika küljeni.

 Keerake rull tihedalt 
ümber keedetud muna.

 Kinnitage muna 
paela või nööriga.

 Keerake salvrätt 
rulli, alustades tipust.

Lihavõttejänes
Lihavõttejänest on rulli keeratud salvrätist 
lihtne valmistada, see on elegantne ja toob 
naeratuse nii laste kui ka täiskasvanute 
nägudele.

Youtube’i veebiõpetus. Otsing: Tork LinStyle®: kuidas 
voltida salvrätist lihavõttejänest
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LinStyle® värv: kakao… ja šampanja

Õhtukuub
Andke oma õhtueine lauakujundusele James Bondist 
inspireeritud ilme. Volditud, mitte segatud.

Youtube’i veebiõpetus. Otsing: Tork LinStyle®: kuidas voltida salv
rätist õhtukuube

 Korrake punkti 3 vasaku 
küljega.

 Voltige küljed alla kesk-
koha poole.

 Keerake alumine tipp 
alla.

 Pöörake salvrätt ümber. 
Kinnitage volt krae alla.

 Pöörake salvrätt uuesti 
ümber.

 Kõigepealt murdke salv-
rätt diagonaalselt pooleks.

 Voltige kolmnurga laiast 
servast riba.

 Pöörake salvrätt ümber. 
Voltige parem külg ette ja 
alla.



 Hakake salvrätti lõõtsakujuli-
selt voltima (seda nimetatakse ka 
Z-voltimiseks).

 Jätkake voltimist, kuni kogu 
salvrätt on volditud.

 Murdke salvrätt pooleks.

 Kujundage vöökoht, voltides 
tipuosa südamekujuliseks.

 Kinnitage kujund paela või 
nööriga.

 Kõigepealt asetage salvrätt 
esiküljega allapoole.

Balletiseelik
 
Balletiseelik sobib täiuslikult nii pulmaeinete kui ka pidulike õh
tusöökide kaunistuseks. Samuti mõjub see suurepäraselt koos 
volditud õhtukuuega.

Youtube’i veebiõpetus. Otsing: Tork LinStyle®: kuidas voltida salvrätist balletisee
likut
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Tork LinStyle®  

Kangataolised, 
ühekordse kasutuse 
eelistega salvrätid ja 
lauakujundustooted 
Restoranide jaoks, kus soovitakse jätta 
luksuslikku ja kangataolist muljet, kuid 
eelistatakse ühekordselt kasutatavaid salvrätte, 
on Tork LinStyle® täiuslik valik. Meie kvaliteetsed 
LinStyle® salvrätid on oluliselt pehmemad ja 
paksemad kui tavalised pabersalvrätid, olles 
iseäranis imavad – võimaldades teil tõhusalt luua 
kõrge klassi eineelamuse, mis toob külastajad 
tagasi uute kogemuste järele.
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Leht
Teie LinStyle® salvrätid sobivad 
lehtedeks volditud kujul ideaalselt 
õhtusöögitaldrikute kaunistuseks rõõmsa 
suveteemalise lauakujunduse juurde.

Youtube’i veebiõpetus. Otsing: Tork LinStyle®: 
kuidas voltida salvrätist lehte

 Jätkake lõõtsakujuliselt voltimist, kuni 
jõuate tipuni.

 Selleks et leht 
paremini kuju hoiaks, 
võite tippu õrnalt 
väänata.

 Murdke volditud 
salvrätt pooleks (vol-
did välisküljel).

 Kõigepealt voltige salvrätt diagonaalselt 
pooleks.

 Tehke pikale küljele väike volt.

 Hakake salvrätti lõõtsakujuliselt voltima 
(seda nimetatakse ka Z-voltimiseks).

LinStyle® värv: veesinine

Tork LinStyle® peamised eelised
 - Salvrätid kestavad tänu erakordsele pehmusele ja 
vastupidavusele kogu õhtusöögi aja

 - Tugevamad lauatarbed, et kaitsta lauda ja parandada üldist olustikku

 - Säästate väärtuslikku aega meie eelvolditud salvrättide või 
salvrätiga söögiriistade taskuga

 - Leiate mitmekesise kujundusega salvrättide ja lauatarvete laiast 
valikust 

 - erinevate sündmuste ja menüüdega sobivad tooted

 - Toonitate oma menüü kõrget kvaliteeti Tork LinStyle® premium-
toodete abil, mis näevad head välja ja on meeldivad katsumisel
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 Kõigepealt asetage 
salvrätt esiküljega  
alla poole. Voltige 
parem pool keskkoha 
suunas pooleks.

 Voltige vasak pool 
keskkoha suunas 
pooleks.

 Alustage salvräti 
lõõtsakujulist voltimist 
(seda nimetatakse ka 
Z-voltimiseks).

 Jätkake seda 
voltimist, kuni kogu 
salvrätt on volditud.

 Tähe teravate 
otstega harude tege-
miseks voltige salvrätt 
vastavalt joontele.

 Korrake seda võtet 
mõlemal küljel.

 Suruge täht oma 
sõrmede abil keskosas 
kokku, tõmmates sa-
mal ajal salvräti servad 
laiali.

 Viige otsad kokku. 
Tehtud!

Täht
 
Kui soovite oma salvrätikunsti kõrgele tasemele viia ja oma  
õhtusöögikülalistele muljet avaldada, on täht selleks õige valik.

Youtube’i veebiõpetus. Otsing: Tork LinStyle®: kuidas voltida salvrätist tähte

LinStyle® värv: kesköösinine
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 Alustage voltimist sellest, et murrate 
salvräti pooleks.

 Voltige salvrätt veelkord pooleks.

 Keerake parem külg vertikaalselt alla.

 Korrake punkti 3 
vasaku küljega.

 Pöörake salvrätt 
ümber ja asetage 
tipuga enda poole.

 Kujundage süda, 
keerates nurgad 
sissepoole.

 Pöörake salvrätt 
uuesti ümber.

Süda
 
Jagage armastust salvrätist süda
mega. See sobib täiuslikult roman
tiliseks õhtueineks või pereringis 
õhtustamiseks.

Youtube’i veebiõpetus. Otsing: Tork LinStyle®: 
kuidas voltida salvrätist südant

LinStyle® värv: punane



15



16



17

Õige suurus õige sündmuse jaoks

Lauatarbed, mis sobivad iga lauakujundusega 

XL salvrätid

 - Suuremat 
salvrätti saab 
keeruliselt voltida

Salvrätt, 
volditud 1/4

 - Mugav 
hommikueineks, 
lõunaks või 
õhtusöögiks

Salvrätt, volditud 
1/8

 - Õhtusöögiks 
sobiv suurus, 
aja säästmiseks 
eelvolditud

Kokteilisalvrätt

 - Täiuslik jookide ja suupistete 
serveerimiseks

Söögiriistade 
tasku salvrätiga

 - Täiuslik vabas õhus 
einestamiseks, 
söögiriistad taskus 
hoiavad salvräti 
paigal

Lauakatterullid

 - Kvaliteetsed, 
värvikad 
ja kaitsvad 
lauakatted 
pikkadele 
banketi- ja/või 
rootsi laudadele

Laudlinad

 - Kvaliteetsed, 
värvikad 
laudlinad, mis 
paigutatakse 
laua keskele või 
vastastikku üle 
laua.

Laudlinad

 - Kvaliteetsed, 
värvikad 
ja kaitsvad 
laudlinad 
ruudukujulistele 
laudadele.

Lauamatid

 - Kvaliteetsed ja 
värvikad lauamatid, 
mis kaitsevad 
ja kaunistavad 
lauda, parandades 
ühtaegu üldist 
olustikku.

Tork Easy Handling® 
karp (õhtusöögisalv-
rättidele, volditud 1/4 
ja 1/8)

 - Lihtsam avada ja 
paigutada
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salvrättide kasutajatest 
märkab pealetrükki*

75%

Reklaamige ettevõtet ja 
tugevdage oma kuvandit 
tellimustrüki abil
customprint.tork.com.ee

* Turu-uuringu viis läbi Intermetra Business & Market 
uurimisrühm (2012)

Tellimustrükk

Isikustage elamused ja köitke oma 
külastajate tähelepanu tellimustrükiga 
teie salvrättidel
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 -Suurem salvrätt võimaldab 
keerulist voltimist

Nimetus Kvaliteet Kihtide 
arv

Volditud Lehe mõõtmed 
Voltimata P×L 

(cm)

Tk/KON Tk/TRP

Tork LinStyle® XL õhtusöögisalvrätt Premium 1 1/4 48x48 25 12 × 25 (300)

Tork LinStyle® XL õhtusöögisalvrätt Premium 1 1/8 48x48 50 6x50 (300)

Valge

478883
(1/4 volditud)

Valge

478170 
(1/8 volditud)

Tork LinStyle® XL õhtusöögisalvrätid, volditud 1/4 ja 1/8

Nimetus Kvaliteet Kihtide 
arv

Volditud Lehe mõõtmed 
Voltimata P×L 

(cm)

Tk/KON Tk/TRP

Tork LinStyle® õhtusöögisalvrätt Premium 1 1/4 39 × 39 50 12 × 50 (600)

 -Mugavaks hommikueineks, 
lõunaks või õhtusöögiks

Valge

478711

Türkiissinine

478880

Korall

478881

Antratsiit

478882

Pistaatsia

478876

Biskviit

478874

Sinepikollane

478859

Šampanja

478712

Kreem

478713

Männiroheline

478847

Oranž

478851

Kesköösinine

478856

Kakao

478727

Veinipunane

478855

Punane

478854

Hall

478728

Must

478726

Tork LinStyle® õhtusöögisalvrätid, volditud 1/4

Tork LinStyle® salvrätid
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Nimetus Kvaliteet Kihtide arv Volditud Lehe mõõtmed 
Voltimata P×L 

(cm)

Tk/KON Tk/TRP

Tork LinStyle® kokteilisalvrätt Premium 1  1/4 23 × 23 150 10 × 150 (1500)

Tork LinStyle® kokteilisalvrätid

478158

MustValge

478152

 -Täiuslikud jookide 
ja suupistete 
serveerimiseks

Nimetus Kvaliteet Kihtide arv Volditud Lehe mõõtmed 
Voltimata P×L 

(cm)

Tk/KON Tk/TRP

Tork LinStyle® õhtusöögisalvrätt Premium 1  1/8 39 × 39 50 12 × 50 (600)

Tork LinStyle® õhtusöögisalvrätid, volditud 1/8

 -Õhtusöögiks sobiv 
suurus, aja 
säästmiseks 
eelvolditud

Nimetus Kvaliteet Kihtide 
arv

Volditud Lehe mõõtmed 
Voltimata P×L 

(cm)

Tk/KON Tk/TRP

Tork LinStyle® söögiriistade tasku Premium 1 Söögiriistade tasku 40 × 39 60 6 × 60 (360)

Tork LinStyle® söögiriistade tasku salvrätiga

477231

Vei-
nipu-
nane

477232

Punane

477229

Šam-
panja

477235

Kakao

477228

Kreem

477238

MustValge

477227

 -Täiuslik vabas õhus 
einestamiseks, 
söögiriistad taskus 
hoiavad salvräti  
paigal

478146

Kreem

478160

Korall

478167

Biskviit

478147

Šam-
panja

478168

Hall

478164

Tür-
kiissi-
nine

478161

Sine-
pikol-
lane

Valge

478145

Pis-
taatsia

478163

478148

Vei-
nipu-
nane

478149

Punane

478162

Oranž

478166

Kesk-
öösi-
nine

478165

Män-
niro-

heline

478150

Kakao

478169

Antrat-
siit

478151

Must

Tork LinStyle® salvrätid
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Tork LinStyle® õhtusöögisalvrätid, söögiriistade taskud ja kokteilisalvrätid
Värvivalik Õhtusöögisalvrätt

volditud 1/4
(12×100)

Õhtusöögisalvrätt
volditud 1/8

(12×100)

Söögiriistade tasku
(6×60)

Kokteilisalvrätt
volditud 1/4

(10×150)

Valge • • • •
Hall • •
Biskviit • •
Korall • •
Kreem • • •
Šampanja • • •
Sinepikollane • •
Pistaatsia • •
Türkiissinine • •
Oranž • •
Punane • • •
Veinipunane • • •
Kesköösinine • •
Männiroheline • •
Kakao • • •
Antratsiit • •
Must • • • •

Trükivärvide maksimaalne arv

5 5 4 3

Salvrättide või söögiriistade taskute # tellimiskogus

4 800 tk/ 4 kastis 4 800 tk/ 4 kastis 4 320 tk/ 12 kastis 12 000 tk/ 8 kastis

Tork LinStyle® tellimustrükiks sobivate salvrättide valik 
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474164

Kreem

474162

HallValge

474161 474166

Veinipu-
nane

474160

Keskö-
ösinine

474165

Must

474404

Kreem

474402

HallValge

474401 474406

Veinipu-
nane

474400

Kesköösi-
nine

474405

Must

Tork LinStyle® Laudlinad 

Tork LinStyle® Lauamatid   

 -Laudlinad laua keskele või 
vastastikku üle laua 
paigutamiseks

 -Lauamatid laua kaitsmiseks 
ja kaunistamiseks

Nimetus Kvaliteet Ply Lehe mõõtmed 
Voltimata P×L 

(cm)

Tk/KON Tk/TRP

Tork LinStyle® Laudlinad Premium 1 120 x 40 1 (20 sheets) 1 x 4 (80 sheets)

Nimetus Kvaliteet Ply Lehe mõõtmed 
Voltimata P×L 

(cm)

Tk/KON Tk/TRP

Tork LinStyle® Lauamatt  Premium 1 30 x 39 100 5 x 100 (500)

474744

Kreem

474742

HallValge

474741 474746

Veinipu-
nane

474740

Keskö-
ösinine

474745

Must -Lauakatted  
ruudukujulistele laudadele

Nimetus Kvaliteet Ply Lehe mõõtmed 
Voltimata P×L 

(cm)

Tk/KON Tk/TRP

Tork LinStyle® Laudlinad Premium 1 80 x 80 20 5 x 20 (100)

Tork LinStyle® Laudlinad  

 -Lauakatted pikkadele  
banketi- ja/või rootsi  
laudadele

Nimetus Kvaliteet Ply L x W (m) Tk/KON Tk/TRP

Tork LinStyle® Lauakatterullid Premium 1 20 x 1.2 1 1 x 2

Tork LinStyle® Lauakatterullid  

Tork LinStyle® lauatarvete valik

474584474582474581 474586 474590 474585

KreemHallValge Veinipunane Kesköösinine Must



Tork, 
an Essity brand

Kuidas meie saame aidata?  
Võtke ühendust ja  
räägime teie ärist.

www.tork.com.ee  
+372 533 22264 
+372 50 44997  
torkee@essity.com

   Tork Estonia
customprint.tork.com.ee


