Industri

Hög kvalitet till hands
för hårt arbete

För alla behov
Kompletta system
Tre kvalitetsnivåer

Ett enkelt val
Oavsett vilka behov du har, i verkstaden eller i hygienutrymmet, kommer
du alltid att hitta den perfekta Tork-lösningen. Tork kan inte bara avsevärt bidra till förbättrad hygien, utan även till ökad produktivitet och
bättre arbetsförhållanden.

Hitta den rätta lösningen
Här kommer några inspirerande rekommendationer för att det skall
bli enklare för dig att välja.
Industrimiljöer
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Bilindustri, metallindustri, mekanisk industri och petrokemisk industri

Tillverkningsindustri

9

Elektronik, läkemedelsindustri, tryckerier och högteknologisk industri

Livsmedelshantering och kök

10

Mindre kök och personalutrymmen

11

Från serveringar till små pentryn

Hygienutrymmen
Produktöversikt

12
13 –15

Tork-sortimentet finns i tre olika kvaliteter
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Torkmaterial av hög
kvalitet förbättrar
resultatet
Bättre kvalitet, ökad produktivitet
Torkpapper och torkdukar av hög kvalitet är nödvändiga på alla arbetsplatser.
När de anställda får tillgång till rätt verktyg för jobbet ökar effektiviteten avsevärt.

SNITTKONSUMTION

▼

Ju högre kvalitet, desto lägre förbrukningskostnad
När du väljer torkpapper är det viktigt att se till att det uppfyller dina behov. Torks sortiment
av hög kvalitet klarar inte bara av jobbet lättare och bättre, utan innebär även kostnadsbesparingar.
Mindre mängd material behövs för att uppnå önskat resultat.
Mindre behov av påfyllning och underhåll, vilket leder till minskade kostnader.

Låg

Medium

Hög

▼

▼ ▼

Förbrukningskostnad

KVALITET

Låt vår erfarenhet hjälpa dig
SCA har utvecklat och producerat torkmaterial för användning inom industrin i årtionden.
Dina Tork-representanter finns alltid till hands för att dela med sig av sin kunskap och
erfarenhet. De kan hjälpa dig att utvärdera dina behov och ge dig råd om den mest
effektiva lösningen. De kan också erbjuda värdefullt stöd genom seminarier och
utbildning.

▼

▼ ▼ ▼

▼ ▼

Torkmaterial är bättre än textil
Glöm alla gamla trasor. Torkdukar från Tork ger dig avsevärda fördelar:
Kontinuerlig hög kvalitet – ingen sortering krävs
Högre effektivitet – torkdukar absorberar och släpper lösningsmedel
bättre än textil – kräver mindre plats än säckar med textiltrasor
Minskar konsumtionen av lösningsmedel med upp till 70% jämfört med textildukar*
Sparar utrymme
Bättre ekonomi – högre kapacitet per ark innebär lägre kostnader för leverans, hantering
och avfall
Mindre ludd – släpper färre fibrer än textil
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* Källa: Gutachten nr 12 200/11292, FOGRA: The German Graphic Technology Research Association.

Högre kapacitet
Bättre produktivitet
Låg förbrukningskostnad

De rätta verktygen
för dina behov
Din uppgift

Vi rekommenderar

Ta bort fläckar och smuts från en
yta med en torkduk indränkt i
vatten, rengöringsmedel eller
lösningsmedel.

En torkduk med god absorptions- och
släppförmåga i kombination med hög
våtstyrka.

Torka upp smuts och vätska.
Rengöra smuts, olja, vatten m.m.
från olika ytor.

Ett torkpapper som absorberar snabbt
och är tillräckligt starkt för att hålla kvar fett,
olja och smuts.

Polera en yta med polermedel eller
vax för att avlägsna ojämnheter
och få den att glänsa.

Ett mjukt, starkt material som luddar
minimalt. Torkduken måste absorbera
och släppa polermedel.

Produkter av högsta kvalitet
Tork finns i tre olika kvaliteter. Tork Premium är det bästa vi har för avtorkning,
rengöring och polering. Det är ett överlägset sortiment med torkdukar av högsta
kvalitet. Extra mjukt, slitstarkt, absorberande och med lågt fibersläpp för krävande
arbeten. Produkter som förbättrar produktiviteten och ökar effektiviteten.

Spara pengar!
Ta bara så mycket som behövs
Torkmaterialen matas fram i praktiska system och kräver varken
skärning eller sortering. Det gör att
användaren alltid kan ta precis så
mycket som behövs, vilket reducerar
avfall och förbrukningskostnader.

6

Spara tid!
Alltid till hands
Torkmaterialen finns tillgängliga i
en rad olika dispensersystem, för
att du ska kunna organisera ditt
arbete. Det rätta verktyget finns
alltid till hands när du behöver det.

Vanligt torkpapper eller en
specialtorkduk?
Tork har flera material med en
mängd olika egenskaper.
Använd tabellen på nästa sida för
att jämföra våra olika produkter.

Torkmaterial
KAPACITET

Det bästa du kan få
• System av högsta kvalitet
• Överlägset sortiment och funktion
• Lägsta förbrukningskostnaden

• Ger dig god funktion
• System av hög kvalitet
• Effektivt

530

Polishing

Cleaning

Sensitive
Cleaning

Precision
Cleaning

520

• Uppfyller dina
grundläggande krav

510

440
Blå

415
420

420
Performance
Vit/Blå

430
Performance
Vit/Blå

310

Tork Universal

Tork Advanced

Tork Premium
Torkdukar för allroundbruk

Tork Premium
Specialdukar

• Uppfyller dina grundläggande behov
• Torr avtorkning av
lätt smutsade ytor
• Mindre spill, från
vatten till olja
• Handavtorkning

• För mer krävande avtorkning
• Avtorkning av smutsiga ytor
• Våttorkning
• Ta bort smuts som består
av solida partiklar i vätska
• Handavtorkning

• För mycket krävande
avtorkning
• Starka och tåliga
• Lämpliga för upprepad
användning
• Högabsorberande
• Sparar tid och pengar
• Hygieniska

• För speciella miljöer och
särskilda tillämpningar
• Polering
• Rengöring
• Rengöring i känsliga miljöer

KVALITET
Tork system

Tork Väggställ W1

Tork Dispenser
Mini Centrummatad M1

Tork Dispenser
Centrummatad M2

• Utrymmessnål lösning för
mindre utrymmen
• Finns i flera färger
• Enkel att göra ren
• Låsbar

•
•
•
•

Tork Dispenser W2

Tork Dispenser
Rulle i box W3

Tork Dispenser
Top Pak W4

• Dispenser för rulle i box
• Snabb och enkel påfyllning
• Mata ut ett ark i taget, eller
ta så mycket som du vill

• Slimmad dispenser för torkdukar
i top-pak
• Snabb och enkel påfyllning
• Ett ark i taget matas fram

• Skyddar mot damm och fukt
• För utrymmen som
används frekvent
• Låsbar

Lösning med hög kapacitet
Finns i flera färger
Enkel att göra ren
Låsbar

• För väggmontering
• Kompakt design: utrymmessnål
• Snabb och enkel påfyllning

Tork Golvställ W1
• För utrymmen som används
frekvent
• Flyttbar
• Snabb och enkel påfyllning

Tork Handy-box
• Kompakt dispenser i kartong
• Ta med vid behov
• Matar fram ett ark i taget
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Industrimiljöer
– ett enkelt val
Verkstäder i bil-, metall-, mekanik- och petrokemibranschen kräver tåligt
torkmaterial som snabbt kan avlägsna olja, fett, lösningsmedel och andra
vätskor och annat avfall från maskiner. Och de måste vara starka även när de
är våta. För de här uppgifterna är Tork Premium torkdukar i kombination med
Tork Advanced torkpapper det bästa valet.
▼ ▼ ▼

Dina fördelar
Starkt
Effektivt
Ekonomiskt

Tar bort svår smuts: i vått och torrt

Tork Premium

Art nr – se översikt

Rengöring: i vått och torrt

Tork Premium

Art nr – se översikt

Tork Premium 530 vit eller blå
• När styrka och absorptionsförmåga är
ett måste
• Klarar hård gnuggning och starka
lösningsmedel utan att falla sönder
• Mönstret på materialet gör att olja absorberas
snabbt
• Tjockleken skyddar mot metallbitar etc
• Skyddar mot värme

Tork Premium 520 grå
• Mjuk med textilkänsla
• Mjukheten gör den följsam och möjliggör
rengöring i trånga hörn
• Det mjuka materialet är skonsamt mot
ytor för att förhindra repor
• Kan användas med alla slags lösningsmedel

Tork Dispenser

Tork Dispenser

Rulle i box W3
• Ger både en kontrollerad mängd och frihet
att ta så mycket som behövs

Rulle i box W3
• Ger både en kontrollerad mängd och frihet
att ta så mycket som behövs

Top Pak W4
• Ett ark i taget
• Plastpåse skyddar mot damm och fukt

Top Pak W4
• Ett ark i taget
• Plastpåse skyddar mot damm och fukt

Torka olja, fett och vatten

Tork Advanced

130081

Tork Advanced 440 Performance
• Torka upp stora mängder olja eller fett
• Torkpapper med flera lager torkar snabbt
upp spill av olja, fett och lösningsmedel

Tork Dispenser
Kombirulle W2
• Kontrollerad förbrukning och möjlighet
att ta så mycket som behövs
• Skyddar mot damm, smuts och fukt
• Låsbar och enkel att rengöra

Handtorkning och lättare torkning

Handy Box
• Bärbar dispenser

Tork Advanced

130021

Tork Advanced 420 Vit
• Idealiskt för att torka av händer och lätt
smutsade ytor

Tork Dispenser
Kombirulle W2
• Kontrollerad förbrukning och möjlighet
att ta så mycket som behövs
• Skyddar mot damm, smuts och fukt
• Låsbar och enkel att rengöra
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Tillverkningsindustri
– ett enkelt val
Processer inom elektronikindustri, läkemedelsindustri, tryckindustri och
högteknologisk industri är ofta partikelkänsliga. Torkpapper som används i
sådana miljöer bör vara mjukt, luddfritt och tåligt – även när det är genomdränkt
av organiska eller vattenbaserade lösningar. Här är Tork Premium tillsammans
med Tork Advanced ett självklart val.

▼ ▼ ▼

Dina fördelar
Lågt fibersläpp
Högabsorberande
Ekonomiskt

Rengöring i känsliga miljöer

Behov av god absorption

Tork Premium

90477

Sensitive Cleaning
• Lågt fibersläpp
• Starkt material ger lång hållbarhet och
upprepad användning utan att det går sönder
• Mjuk textilkänsla,för noggrann rengöring
• Kan användas både våt och torr

Tork Dispenser
Top Pak W4
• Ett ark i taget matas fram
• Plastpåse skyddar mot damm och fukt

Tork Advanced

Mindre spill och handtorkning

130081

Tork Advanced

Art nr – se översikt

Tork Advanced 440 Performance
• Hög absorptionsförmåga, torkar upp spill
snabbt och effektivt
• Ger en torr yta med bara ett par drag

Tork Advanced 420 & 415 vit
• Lämnar inga spår
• Mycket mjukt
• Skonsamt mot händer som tvättas ofta

Tork Dispenser

Tork Dispenser

Kombirulle W2
• Kontrollerad förbrukning och möjlighet
att ta så mycket som behövs
• Skyddar mot damm, smuts och fukt
• Låsbar och enkel att rengöra

Centrummatad M2
Mini Centrummatad M1
• Kontrollerad förbrukning och möjlighet
att ta så mycket som behövs
• Enkel att fylla på och rengöra
• Fönster visar när det är dags för påfyllning
• Kan låsas
• M1 passar bättre på begränsade ytor

Vanlig rengöring
För mycket höga krav

Tork Premium

510178

510 Top Pak W4
• Smidigt material möjliggör rengöring även
på trånga ytor
• Hög kapacitet i både våta och torra miljöer

Tork Premium

Tork Dispenser

Precision Cleaning
• Mycket lågt fibersläpp
• Mycket slitstarkt och hållbart material
• För miljöer med höga krav

Top Pak W4
• Det kommer ett ark i taget
• Plastpåse skyddar mot damm och fukt

Tork Dispenser

90493

• Dispenser och förpackning i ett
• Praktisk lösning där materialet ligger skyddat
i en behändig plastförpackning
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Livsmedelshantering och kök
– ett enkelt val
Inom livsmedelsindustrin är högsta hygien ett måste. Rena händer, rena arbetsytor och rena verktyg minimerar risken för kontaminering av mikroorganismer.
Starka, högabsorberande torkmaterial främjar personlig hygien och gör det
möjligt att snabbt torka upp spill av vatten, fett och olja. Här rekommenderar
vi Tork Premium och Tork Advanced.

▼ ▼ ▼

Dina fördelar
Livsmedelssäkerhet
Hög styrka
Ekonomiskt

Hantering av livsmedel och rengöring

Tork Premium

Art nr – se översikt

530 vit eller blå
• Det kraftigaste valet
• Perfekt för att rengöra ugnar, spishällar
• Texturerad yta gör det lätt att ta bort
fett och envisa fläckar
• Extra stor vit variant finns tillgänglig
• Skyddar händerna vid hantering av
varma tallrikar och grytor
• Godkänd för livsmedelshantering (ISEGA)
Tork Dispenser
Top Pak W4
• Det kommer ett ark i taget
• Plastpåse skyddar mot damm och fukt

Sensorstyrd Dispenser

•
•
•
•

290016

• Mycket mjuk och stark handduk
• Högabsorberade TAD-material
• Hög kapacitet – en rulle räcker till många
besökare

10

Art nr – se översikt

Tork Advanced 440, 430 Performance
• Högabsorberande
• Suger upp spill av vatten och olja snabbt och
effektivt
• Ger en torr yta med få drag
• Godkänd för livsmedelshantering (ISEGA)

Tork Advanced

Art nr – se översikt

Tork Advanced 420 & 415 vit eller blå
• Mjukt och skonsamt papper för händer som
tvättas ofta
• Godkänd för livsmedelshantering (ISEGA)

Tork Dispenser
Tork Dispenser
Kombirulle W2
• Ger både en kontrollerad mängd och
möjlighet att ta så mycket som behövs
• Skyddar mot damm, smuts och fukt
• Låsbar och enkel att rengöra

Flytande tvål S1
309213

No touch för absolut bästa hygien
Ovikt handduk - färdig att använda
Flexibel arklängd: arklängden kan justeras
Hög kapacitet

Tork Premium Soft

Tork Advanced

Tvättstation

Tvål

Handavtorkning H1
Tork Dispenser H1, sensor

Högabsorberande material

Tork Dispenser
•
•
•
•

352080

Tillförlitligt system: bättre hygien
Hög kapacitet: lite underhåll
Tålig och enkel att rengöra
Armbågsfattning: minimerar kontaminering

Tork Premium Tvål extra mild

400701

• Flytande tvål
• Mild och återfettande
• Räcker länge: upp till 1 000 handtvättar
per flaska

Centrummatad rulle M2
• Kontrollerad förbrukning och möjlighet
att ta så mycket som behövs
• Fönster visar när det är dags för påfyllning
• Låsbar och enkel att rengöra

Mindre kök och personalutrymmen
– ett enkelt val
Oavsett var mat tillagas, serveras och äts – hygien är viktigt. Rena händer
och rena arbetsytor minskar risken för smittspridning. Tork Advanced
är ett enkelt val för att föbättra hygien och komfort för alla anställda.

▼ ▼ ▼

Dina fördelar
Tillförlitlig
Förbrukningskostnad
Hög kapacitet

Avtorkning

Tvål

Tvål

Flytande tvål S1
Tork Dispenser

300080

Mini Centrummatad M1
• Ger både en kontrollerad mängd och
frihet att ta så mycket som behövs
• Enkel att fylla på och rengöra
• Fönster visar när det är dags för påfyllning
• Låsbar

Tork Dispenser
• Tillförlitligt system: bättre hygien
• Hög kapacitet: lite underhållsarbete

Tork Premium Tvål Extra Mild
Tork Advanced

101220 & 100132

Tork Advanced 420 & 415 vit
• Lämplig för såväl handtorkning som
avtorkning i största allmänhet
• Mycket mjukt papper, skonsamt
mot händer som torkas av ofta

Handkräm

• Effektiv
• Återfettande

353080

• Kompakt design: passar i stort sett överallt
• Enkelt och tillförlitligt system: bättre hygien
• Hög kapacitet: lite underhållsarbete

400701

• Mild och återfettande: förhindrar
hudirritationer
• Räcker länge: lite underhåll, upp till
1000 handtvättar per flaska

Tork Premium Tvål Mild

400502

• Räcker länge, upp till 475 tvättar per
flaska: lite underhållsarbete
• Lätt parfymerad: händerna känns rena
och fräscha
• Mild: förhindrar hudirritationer

Papperskorg B1
353080

• Tillförlitligt system
• Hög kapacitet

Tork Premium Handkräm

Tork Dispenser

Avfall

Handkräm S2
Tork Dispenser

Flytande tvål S2
352080

Tork Papperskorg

229755

• Vägg- eller golvmonterad: flexibel lösning
• Lätt att sätta fast locket: håller påsen på plats

400202
Tork Soppåse

204060

• På rulle: lätt att underhålla
• Plast av högsta kvalitet: starka och tillförlitliga
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Hygienutrymmen
– ett enkelt val
Hygienutrymmen inom industrin kräver tillförlitliga system som inte behöver
så mycket underhåll, samt garanterad hög standard när det gäller komfort och
bekvämlighet. Det måste gå snabbt och lätt att fylla på hållarna, så att man
inte behöver oroa sig för att handdukar, toalettpapper eller tvål tar slut. Här är
Tork Premium och Tork Advanced ett enkelt val.
▼ ▼ ▼

Dina fördelar
Tillförlitlig
Låg förbrukningskostnad
Hög kapacitet

Handduk

Toalettpapper

Handduk på rulle H1
Tork Dispenser

Toalettpapper jumbo T1
309200

• No touch-system: bättre hygien
• Ovikt handduk, färdig att använda:
enkel handtorkning
• Hög kapacitet: fyll på mer sällan
• Påfyllningsfunktion: flexibelt underhåll
Tork Premium

290016

• Mycket mjukt och starkt
• Högabsorberande: torkar snabbt
och ordentligt
• Hög kapacitet: tillräckligt med papper för mer
än 200 besökare

Avfall

Tork Dispenser

Flytande tvål S1
340080

• Tillförlitligt system: bättre hygien
• Hög kapacitet: lite underhållsarbete

Tork Advanced

Tork Premium Tvål Mild

120274

• Toalettrulle innehåller 360 meter: räcker
länge, motsvarar ca 15 vanliga rullar
• Ekonomiskt
• Lämpligt i miljöer med många besökare

Air Freshener A1
228000

Tork Dispenser

256050

• Vägg- eller golvmonterad: flexibel lösning
• Lätt att sätta fast locket: håller påsen på plats

• Enkel programmering: fräscht dygnet runt
• Snabb påfyllning: lätt att hantera
• Indikerar när det är tomt: maximerar
luktkontroll
• Lång livslängd hos batteriet: miljövänligt

Tork Soppåse

Tork Premium Airfreshener

204060

• På rulle: lätt att använda
• Plast av högsta kvalitet: starka och tillförlitliga
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Tork Dispenser

• Hög kapacitet: mindre underhåll
• Kraftig design: tålig i välbesökta miljöer

Luktförbättrare

Papperskorg B1
Tork Papperskorg

Tvål

• Välj mellan tre dofter och en neutral
• Eliminerar otrevlig lukt

236052

352080

400501

• Räcker länge, upp till 1000 tvättar per flaska
• Lätt parfymerad: händerna känns rena
och fräscha
• Mild: förhindrar hudirritationer

Produktöversikt
Hygienutrymmen och kök
Handavtorkning

Tvål

Handdukar på rulle H1
Tork Dispenser
Vit [plast]
Grå [aluminium] Sensorstyrd
Vit [plast] Sensorstyrd

Dispenserservetter N1

Tvål S1 & S3
Art.nr

Tork Dispenser

309200
459000
309213

Grå [aluminium] S1
Vit [plast] S1
Grå [aluminium] S3 Sensorstyrd
Vit [metall] S1

290016
290067

Tork Tvål

Tork Handdukar
Premium [100;21;6]
Advanced [150;21;6]

Dispenserservetter

[längd m; bredd cm; antal/trp]

Toalettpapper

Premium Industritvål S1
Premium Mild S1
Premium Extra Mild S1
Premium Skumtvål S3

Art.nr
452000
352080
453000
252040
Art.nr
400401
400501
400701
500901

Tork Dispenser
Aluminium/grå [metall/plast]
Tork Pappersprodukt
Universal [1;32x33;16x250]

Art.nr
271600
Art.nr
10905

[lager; bredd x längd cm; antal/trp]

Rengöring och avtorkning

Centrummatade rullar M2 & M1
Tork Dispenser
Mini Tvål och Handkräm S2

Jumborullar T1 & T2
Tork Dispenser
Vit [plast] T1
Vit [plast] T1
Rostfri [metall] T1
Grå [aluminium] T2
Vit [plast] T2
Vit [metall] T2
Tork Toalettpapper
Premium T1 [2;360;6]
Advanced T1 [2;360;6]
Universal T1 [1;480;6]
Premium T2 [2;170;12]
Advanced T2 [2;170;12]
Universal T2 [1;240;12]
[lager; längd m; antal/trp]

Art.nr
340080
246040
246048
455000
345080
247040
Art.nr
110273
120274
120160
110253
120281
120161

Tork Dispenser
Vit [plast]
Jadegrön [plast]
Kvartsblå [plast]
Tork Tvål och Handkräm
Premium Mild
Premium Duschtvål
Premium Handkräm

Art.nr
353080
353081
353082
Art.nr
400502
400602
400202

Kök

M2 Vit [plast]
M2 Rostfri [metall]
M1 Vit [metall]
Tork Centrummatade rullar
M2 420
M1 420
M2 415
M2 415
M1 415
M2 310
M1 310
M2 310
M1 310

[2;6x160m;24cm]
[2;12x75m;21cm]
[1;6x165m;20cm]
[1;6x275m;24cm]
[1;12x120m;21cm]
[1;6x300m;21cm]
[1;12x120m;21cm]
[1;6x300m;21cm]
[1;12x115m;21cm]

Art.nr
302080
202048
300080
Art.nr
101250
101220
130034
100134
100132
120145
120122
120148
120141

[lager; antal/TRP x längd m; bredd cm]

Papperskorgar

Luktförbättrare
Köksrullar
Tork
Premium Mönstrad [2;15;12x2]
Advanced Extra Lång [2;39;6x2]
Universal [2;26;8x4]
Universal Extra Lång [1;97;6x2]
[lager; längd m; antal/trp]

Air Freshener A1
Tork Dispenser
Vit [plast]
Tork Airfreshener
Premium Citrondoft
Premium Fruktdoft
Premium Blomdoft
Premium Neutral

Art.nr
256050
Art.nr

Art.nr
120279
101245
120223
120146

Papperskorgar B1
Tork Papperskorg
Vit [metall]
Vit [plast]

228000
229755

Tork Soppåsar
Soppåse [50 liter]

204060

236050
236051
236052
236070
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Tork – ett enkelt val
Tork Premium Torkdukar
System

530 Vit

530 Blå

W1

W1/W2/W3

530137
1x106 m, 38x32 cm

W4

530178
5x100 perf., 42x38 cm

Handy Box

520 Grå

510 Vit

520304

510104

1x361 m x 42 cm

1x380 m x 42 cm

510 Blå

530237

520337

510137

510237

1x106 m x 32 cm

1x148 m x 32 cm

1x152 m x 32 cm

1x152 m x 32 cm

530278

520378

510178

5x100 perf., 42x38 cm

5x140 perf., 42x38 cm

5x150 perf., 42x38 cm

430 Vit/Blå
Performance

420 Vit/Blå
Performance

420

530175
1x120 perf., 64x38 cm

Tork Advanced Torkprodukter
System

440 Blå
Performance

W1

130080, blå

130040, vit

1x255x37

W1/W2

130081, blå
2x119x24

1x510x37

130062, vit
2x170x24

130041, vit
2 x 255 x 24

130052, blå
2 x 255 x 24

W1/W2/W3

130073, blå
2x153x26

W4

130082, blå
5x100 perf 32x39

W7

130083, blå
1x200 perf 32x39

Tork Universal Torkprodukter
System
W1

310 Gul
127101
2x1190, 33

310 Brun
150109, brun
1x1000x34 cm

127103
2x1190x24

W1/W2

150102, brun
2x530x28
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130042, vit
1 x 221 x 26

130043, vit
5 x 200 perf 32 x 39

130023, vit
1x525x34

130021, vit
2 x 350 x 26

415
130109, vit
1x1180x34

131135, vit
2x460x25

Tork Premium Specialistdukar
System

Polishing Vit

Cleaning Vit

W1/W2/W3

Sensitive Cleaning
Vit
90537
1x114 m x 32 cm

W4

197278

197168

5x140 perf, 42x38 cm

Small Pack

5x150 perf., 42x38 cm

90494
1x190 m x 27 cm

90477
5x100 perf., 42x38 cm

197250

90493

28x30 perf, 32x39 cm

Rulle i påse

Precision Cleaning
Turkos

10x60 perf, 38x27 cm

197141
54x12, 22m x 25cm

Tork Dispenserlösningar
M1 Tork Dispenser
Centrummatad Mini M1

Tork Dispenser
Centrummatad M2

Tork Väggställ W1

300080
200040

302080
202040
202048

217010

Vit
Metall Vit

Tork Golvställ W1
Torkrullar

211000

Tork Dispenser
Kombirulle W2

207001

W3 Tork Dispenser
Rulle i box

207210

W4 Tork Dispenser
Top Pak

207300

Handy Box

530175

Vit
Metall Vit
Rostfri
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SCA Tissue Europe – den ledande leverantören av tissue i Europa!
SCA Tissue Europe är den ledande leverantören av tissue i Europa med
huvudkontor i München, Tyskland. Produktutbudet omfattar toalettpapper,
handduksprodukter, servetter, torkpapper och näsdukar.
Våra produkter hittar du nästan överallt – i de flesta hem och inom industri
och handel, hotell- och restaurangverksamheter och andra offentliga
inrättningar. SCA Tissue Europes kunder finns både inom internationella
butikskedjor och inom industri-, tjänste- och handelssektorn.
Bland företagets välkända märken återfinns Tork, Zewa, Velvet och
Edet samt en rad inarbetade återförsäljarmärken på den europeiska
konsumentmarknaden.
SCA Tissue Europe ingår i den svenska SCA-koncernen och hade 2006
ca 14.500 anställda och en omsättning på cirka 31 Miljarder SEK.

SCA TISSUE EUROPE
AFH SVERIGE
405 03 GÖTEBORG
TEL 031-746 00 00
FAX 031-746 19 38

www.prinfolinderoths.se
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