
Duurzaamheid gaat hand in hand met productiviteit

Tork Biobased reinigingsdoeken

Verlaag uw impact op het milieu met Tork biobased reinigingsdoeken 

Als producent heeft u mogelijk operationele doelstellingen die 
met elkaar in conflict zijn. Hoe verhoogt u de productiviteit 
terwijl u de impact van uw bedrijf op het milieu verlaagt? 

Tork® heeft de oplossing waar u naar op zoek bent.

Onze Tork Biobased Heavy-Duty Reinigingsdoeken zijn 99% gemaakt 
van planten, dus u hoeft niet meer in te leveren op duurzaamheid voor 
de hoogwaardige hygiëne- en prestatieproducten die uw bedrijf nodig heeft. 
Deze reinigingsdoeken bieden dezelfde duurzaamheid, absorptie en prestaties 
als conventionele reinigingsdoeken, maar zijn beter voor de planeet. 

Tork is de ideale partner om u te helpen bij het versterken van uw bedrijf 
met efficiëntie en duurzaamheid. 

Tork Biobased Heavy-Duty Reinigingsdoeken 
hebben de prijs gewonnen tijdens Interclean 
Amsterdam 2022 in de categorie Duurzaamheid 
en Milieu en als overall winnaar van de beurs. *Product is OK Biobased gecertificeerd door TÜV Oostenrijk

Tork Biobased 
Heavy-Duty 
Reinigingsdoeken 
zijn gemaakt van 

99% 
vezels op plantbasis*



Tork Biobased reinigingsdoeken

Het OK Biobased-certificaat biedt een onafhankelijke 
garantie van de hernieuwbaarheid van grondstoffen.1 
Als u de naam Tork met het OK Biobased-logo ziet, 
kunt u er zeker van zijn dat de producten geschikt 
zijn voor uw zakelijke behoeften en de planeet. 
Dit nieuwe product draagt bij aan het continu 
verbeteren van schoonmaakprocessen en tegelijkertijd 
aan het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen.

tork.nl 
030 698 4600 | info@tork.nl | 02 766 05 11 info@tork.be

Tork Heavy-Duty 
Reinigingsdoek 
930150

Ontdek Tork OK Biobased-gecertificeerde producten:

Tork Gevouwen 
Reinigingsdoek voor Keuken 
473179

Tork Long-Lasting 
Reinigingsdoek 
90479

100%
gerecycled plastic in de 
binnenverpakking

Bezoek tork.nl of tork.be/nl of neem voor meer informatie contact op met uw vertegenwoordiger van Tork.

OK Biobased-certificaat voor 
bewezen duurzaamheid

Tork Biobased Heavy-Duty 
Reinigingsdoek 
930179

1https://www.tuv-at.be/green-marks/certifications/ok-biobased/
2claims door Swerea, 2014, vs. gemengde lompen

excelCLEAN® doeken 
verbeteren productiviteit
Tot 30% minder tijd nodig 
voor schoonmaak2

Tot 20% minder moeite2

Tot 40% lager gebruik 
van oplosmiddelen2 gerecyclede kartonvezels 

in de verpakking

30%

Tork, 
een merk van Essity
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