
Wij brengen  
uw papieren 
handdoek bij 
u terug

Zeg geen vaarwel, maar tot ziens!
Sluit de cirkel met ’s werelds eerste recyclingservice 
voor papieren handdoeken

Tork PaperCircle®



Hoe Tork PaperCircle® werkt

Uw bezoekers en werknemers gebruiken de sanitaire ruimten zoals 
ze gewend zijn, maar gooien hun papieren handdoek in de daarvoor 
bestemde afvalbak, nadat ze hun handen hebben gedroogd

Schoonmakers legen de afvalbakken zoals gewoonlijk, 
maar houden de handdoeken apart op hun karretje

Onze recyclingpartner verzamelt de papieren handdoeken 
en brengt deze naar de lokale Essity-papierfabriek

De Essity-locatie recyclet de papieren handdoeken 
tot nieuwe hygiëne tissueproducten

Uw gebruikte papieren handdoeken komen terug in 
de kringloop als nieuwe hygiëne tissueproducten

Ons toegewijde team ondersteunt u bij de opzet, implementatie en 
doorlopend gebruik, zodat uw overgang naar een circulaire economie 
soepel en ef�ciënt verloopt.

Tork PaperCircle®

Meer informatie over hoe u circulair kunt werken? 
Neem contact op met ons Tork PaperCircle®-team:  
info@tork.nl, +31 30 - 698 46 66

De eerste recyclingservice  
voor papieren handdoeken in de wereld.  
Over de hele wereld stappen bedrijven over op een circulaire economie, 
waarbij voor elk onderdeel van hun bedrijf de cirkel wordt gesloten. Tork 
draagt hier een steentje aan bij. Daarom hebben we Tork PaperCircle® 

ontwikkeld, de eerste recyclingservice voor papieren handdoeken. 

Wij helpen uw bedrijf met recyclen – uw gebruikte handdoeken worden  
lokaal omgezet naar nieuwe hygiëne tissueproducten. Tork PaperCircle® 
is een complete oplossing voor het verminderen van afval en het verlagen 
van uw ecologische voetafdruk voor papieren handdoeken met tenminste 
40%, zodat u een belangrijk statement maakt naar uw werknemers en 
bezoekers.

De service is momenteel beschikbaar in Nederland, België, Duitsland en 
Zweden. Meer landen zullen volgen.

Sluit de cirkel   
zodat uw gebruikte papieren 
handdoeken nieuwe gerecyclede hygiëne 
tissueproducten worden, en geen afval

Haal uw doelstellingen voor afval  
en ecologische voetafdruk 
om een meer duurzame en circulaire 
onderneming te worden
Laat uw inzet zien  
op het gebied van duurzaamheid door 
middel van statistieken en feedback die  
u in uw communicatie kunt gebruiken

Vestig de aandacht  
op uw duurzaamheidsinitiatieven via 
creatieve communicatie in de sanitaire 
ruimte

Tenminste

-40%
ecologische voetafdruk
vergeleken met huidige opties voor 
afvalverwerking*

Wat zijn de  
voordelen voor u?

*  Voor papieren handdoeken in vergelijking met verbranding met 
warmteterugwinning. Resultaten  van een levenscyclusanalyse 
(LCA) uitgevoerd door Essity Tork en geverifieerd door het Zweeds 
Milieuonderzoeksinstituut IVL (Swedish Environmental Research 
Institute Ltd), 2017, waarbij rekening is gehouden met vermeden 
processen.

Tork PaperCircle®




