
Duurzaam met Tork
Bijdragen aan een circulaire en duurzame maatschappij 
Duurzaamheid is sinds jaar en dag geïntegreerd in al onze activiteiten. Tork is ambitieus en ondersteunend in het 
werken volgens de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de EU Green Deal en Science 
Based Targets.

Tork draagt bij aan 5 van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN - slechts enkele voorbeelden

Onderwijs

Easy  
to use

van Tork 
Elevation 

Dispensers in sa ni    taire 
ruimtes (hand doek en 
zeep) zijn voorzien van 
de certificering Easy 
to Use

Tork 
PaperCircle®

lagere 
CO2-

voetafdruk in ver-
gelijking met huidige 
afvaloplossingen***

Gecertificeerde 
vezels

van al 
onze 

verse vezels is af-
komstig van FSC- of 
PEFC-gecertificeerde 
bronnen

Tork 
PeakServe®

gecomprimeerde 
verpakkingen voor 
efficiënter transport 

Tork Vision 
Schoonmaken

tijd 
bespaard 

dankzij data- 
gestuurd schoon-
maken

Tork  
Xpressnap Fit®

Vermindert het 
aantal weggegooide, 
ongebruikte 
servetten met meer 
dan

Tork  
exelCLEAN®

Tork  
PaperCircle®

100% gecerti-
ficeerde vezels

Tork 
Xpressnap®

*Gebaseerd op een vergelijking tussen Tork exelCLEAN® en het gebruik van vodden en doeken. **In vergelijking met 
traditionele servetdispensers. ***Gebaseerd op een levenscyclusanalyse voor Europa, waarbij rekening is gehouden met de 
vermeden processen, uitgevoerd door Essity en geverifieerd door IVL, Swedish Environmental Research Institute, 2017.  
****Alle productielocaties zijn chain of custody gecertificeerd.

Wij streven duurzaamheidsdoelen na die veel verder reiken dan een verbeterde reputatie, bijvoorbeeld op welzijn 
en arbeidsomstandigheden van medewerkers, energie-efficiëntie, water- en afvalbeheer en duurzame 
vezelwinning.

Wij halen meer uit minder. Dat blijkt uit vele voorbeelden van de meer innovatieve en duurzame oplossingen op het 
gebied van systemen, verpakkingen, productie, partnerschappen, logistiek en bedrijfsmodellen.

Meer uit minder
Wij bieden oplossingen 
die afval en CO2-uitstoot 
verminderen.

Circulariteit
Wij helpen uw bedrijf 
circulair te worden door 
de cirkel te sluiten.

 Welzijn
Wij bieden producten en diensten die 
de werk omgeving verbeteren en wij 
zetten ons in om de hygiënenormen 
buitenshuis voor iedereen te verhogen.

79% 40% 100%50%20%

50%

Gratis hand hygiëne 
onderwijs apps 
voor kinderen en 
professionals

Bespaart tot 30%* 
op het gebruik van  
solventen

Vermindert 
servetverbruik met 
tenminste 25%**

Door recycling-
service van Tork 
handdoeken 
reductie van 40%*** 
op CO2 emissie

Alle op vers hout 
gebaseerde vezel- 
grondstoffen in  
onze producten en  
verpakkingen zijn 
FSC of PEFC  
gecertificeerd****



Tork is de eerste hygiëneproducent ter wereld die papieren handdoeken recyclet om zo te bouwen aan 
circulaire producten. En is ook voorloper in het gebruik van tarwestro om kwaliteitstissue te produceren op 
basis van alternatieve grondstoffen.

Tevens willen wij een wereldwijde dialoog over duurzame ontwikkeling op gang brengen.
Dit doen we door krachtenbundeling met partners om samen vooruitgang te boeken.

Bent u onze volgende partner?  
Neem dan contact op met ons via info@tork.nl / info@tork.be  
Meer informatie over onze duurzaamheids activiteiten leest u op  
www.tork.nl/duurzaamheid of www.tork.be/duurzaamheid 

Recyclage 
van Tetrapak 
voedings- en 
drankkartons

Alternatieve 
vezels

Recyclage 
papieren 
bekers

CO2 vrije 
productie

Tork 
PaperCircle®

-  In Frankrijk recyclen  
we 63% van de Tetra-
verpakkingen dat in het 
land wordt opgehaald. 
98% van de papier-
vezels in voedsel- en 
drankkartons kan  
worden verwijderd en 
wordt vermengd met 
andere gerecyclede 
vezels om de hygiëne-
producten van Tork te 
vervaardigen.

-  Onze fabriek in  
Hondouville was in  
2008 de eerste papier- 
fabriek in Europa die 
deze vezels uit Tetra- 
verpakking hergebruikt.

-  Sinds eind 2021 
voegen we tarwestro, 
afkomstig van lokale 
boeren, toe aan de 
vezelmix voor de 
productie van diverse 
Tork producten in 
Europa.

-  Al het verzamelde afval 
van papieren bekertjes 
van McDonald’s vesti-
gingen in Duitsland 
zal door Tork worden 
gerecycled, waardoor 
het afval met naar 
schatting 1.200 ton 
per jaar vermindert. 
De oplossing is een 
uitbreiding van de 
Tork PaperCircle® 
recyclingservice. 

-  Proefproject in Essity 
papierfabriek Kostheim 
(Duitsland) om een 
papiermachine CO2-vrij 
met groene waterstof te 
laten werken. Dit project 
is het eerste van deze 
omvang in de papier- 
industrie. Groene water-
stof vervangt aardgas in 
het productieproces.

-  In Lilla Edet, Zweden 
is het energieverbruik 
in de fabriek fossielvrij, 
met afval en biogas 
als brandstoffen. De 
elektriciteit is afkomstig 
van groene duurzame 
bronnen.

-  ’s Werelds eerste 
recyclingservice voor 
papieren handdoeken.

-  Door handdoeken te 
recyclen, kunnen we 
de ecologische voetaf-
druk verlagen met 40% 
en genereren we 20% 
minder afval.

Duurzaam met Tork


