
Speciaal om de horeca te steunen heeft Tork acties op onze 
hygiëneproducten om u te helpen bij de heropstart na de tijdelijke 
sluiting. 

www.tork.nl/horecabeurs

Tork, een merk van Essity

Speciale acties 
voor horeca 



20% korting bij 5 
colli handdoek-
en/of toiletpapier

Optimale hygiene 
voor uw gasten met 
eenmalig papier

Bespaar met Tork-
systemen die papier 
één-per-keer 
uitgeven

Bij afname van 5 colli Tork® handdoeken, 
toiletpapier of poetspapier krijgt u 20% korting!

Neem vandaag nog contact op
met Essity via het contactformulier. Zie laatste 
pagina in deze pdf.

www.tork.nl/horecabeurs

Actie loopt van 1 februari t/m 16 april 2021
Eénmalige bestelling, in één keer uit te leveren
Korting op adviesprijzen. Niet in combinatie met andere aanbiedingen



20% korting op Tork 
Nonwoven 
reinigingsdoeken 

Voorkom 
kruisbesmetting met 
de verschillende 
gekleurde doeken

Multifunctionele 
nonwovens voor een 
bredere inzet in uw 
keuken

Bij afname van 5 colli Tork® reinigingsdoeken 
W4 zoals de Tork Kitchen Cleaning Cloth of 
Tork Heavy-Duty Gevouwen Reinigingsdoek 
en W8 Tork Coloured reinigingsdoek krijgt u 
20% gratis!

Neem vandaag nog contact op
met Essity via het contactformulier. Zie laatste 
pagina in deze pdf.

www.tork.nl/horecabeurs

Actie loopt van 1 februari t/m 16 april 2021
Eénmalige bestelling, in één keer uit te leveren
Korting op adviesprijzen. Niet in combinatie met andere aanbiedingen



20% korting op alle 
Tork-servetten of 
tafelaankleding

Creëer een 
uitnodigende sfeer

Bij afname van 5 colli onbedrukte Tork® 
servetten en tafelaankleding krijgt u 20% korting. 
Kies bijvoorbeeld Tork LinStyle® of Tork Natural 
servetten of ga voor onze nieuwe tissuekleur 
lichtroze of antraciet!

Neem vandaag nog contact op
met Essity via het contactformulier. Zie laatste 
pagina in deze pdf.

www.tork.nl/horecabeurs

Actie loopt van 1 februari t/m 16 april 2021
Eénmalige bestelling, in één keer uit te leveren
Korting op adviesprijzen. Niet in combinatie met andere aanbiedingen

Optimale hygiene 
voor uw gasten met 
eenmalige servetten 
en tafelpapier



Neem contact met mij op over de Tork-actie voor horeca  
(aanvinken aub):

Handdoeken / Toiletpapier Nonwoven doeken Servetten / Tafelaankleding

Firmanaam:

Contactpersoon:

Functie:

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Type horeca (aanvinken aub):

Fastservice Fullservicerestaurant Bar/café Catering  Hotel/accommodatie

Aantal gasten per dag: 

Deze gegevens worden alleen gebruikt om contact op te nemen betreffende de Tork-actie.

Datum: Ondertekening: 

Contactformulier Tork-actie
A.U.B. ingevuld e-mailen naar: tork.mail@essity.com
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