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Tork - een partner 
die zich inzet voor 
de circulaire 
economie

Het ontwikkelen van oplossingen die onze klanten kunnen 
helpen de cirkel te sluiten. Dat is onze inzet voor de lange 
termijn! Onze recyclingservice voor papieren handdoeken is 
slechts een eerste stap.

• Essity- het bedrijf achter het merk Tork - heeft van de 
circulaire economie een belangrijke zakelijke prioriteit 
gemaakt voor de toekomst

• Essity is lid van het CE 100-programma van de Ellen 
MacArthur Foundation, het meest toonaangevende 

platform ter wereld voor de transitie naar een circulaire 
economie
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Hoe werkt de service?
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- Tork verzamelt uw gebruikte papieren 
handdoeken

- De handdoeken worden lokaal gerecycled 
waardoor transport beperkt blijft

- Doordat we controle hebben over het 
volledige proces, garanderen we dat uw 

gebruikte handdoeken nieuwe 
papierproducten worden
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Hoe de service werkt

Servicepakket – wat krijgt u?

• Voorstel op maat op basis van uw situatie en 
behoeften

• Materiaal voor implementatie

• Advies bij plaatsing van afvalbakken en communicatie 
in de sanitaire ruimte om correcte afvalscheiding te 

verbeteren
• Container en transport

• Communicatiemateriaal om uw circulaire inzet 
te delen

• Voortdurende ondersteuning

• Opvolging van kwaliteit en doelen
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Prijzen en beoordelingen

Tijdens European Paper Recycling Awards op  18 oktober jl. heeft Tork PaperCircle een speciale erkenning ontvangen in de 

category Information and Education van het Europese Parlement. Deze award spreekt waardering uit voor innovatieve

projecten die bijdragen aan veranderende en verbeterde manieren voor papierrecycling en die bijdragen aan het bereiken

van de Europese doelen hieromtrent.
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Wat is inbegrepen
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Container en

vervoer

Training en

instructiemateriaal

voor het 

schoonmaakteam

Advies over de te

gebruiken afvalbakken

en

communicatiemateriaal
(stickers) om de naleving

van de sortering te

verbeteren

Advies en overleg

over mogelijkheid

tot 

afvalvermindering
en het opzetten

ervan

Feedback over de 

afvalvermindering
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LCA 
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Op z’n minst

- 40%*
ecologische voetafdruk 
vergeleken met de huidige afvalverwerkingsopties

*Results of a life cycle analysis (LCA) conducted by Essity Tork and verified by IVL, Swedish 
Environmental Research Institute Ltd, 2017, 
where the avoided processes have been taken into account.
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Tussen -20% en -68% milieu impact
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Vergeleken met de huidige afvalverwerking opties

Vergelijk met verbranding

Climate Change 

Potential

Acidification 

Potential

Eutrophication 

Potential

Ground Level 

Ozone Creation 

Potential

Resource 

Depletion

Non-Renewable

Resource 

Depletion

Total

-40% -20% -42% -52% -60% -32%

100%

*Results of a life cycle analysis (LCA) conducted by Essity Tork and verified by IVL, Swedish Environmental Research Institute Ltd, 2017, 

where the avoided processes have been taken into account.
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