
Världens första återvinningstjänst  
för pappershanddukar 
Tork PaperCircle® är världens första återvinningstjänst för pappershanddukar. 
Som vinnare av två Interclean Innovation Awards 2018, och den svenska 
Städbranschens Miljöpris 2019, hjälper vi ditt företag med cirkulär ekonomi 
genom att sluta cirkeln och återvinna använda pappershanddukar till nya 
mjukpappersprodukter på ett lokalt Essity-bruk.

Tork PaperCircle är en komplett lösning som minskar avfall och reducerar 
koldioxidavtrycket för pappershanddukar med 40%*. Ett viktigt ställnings-
tagande gentemot dina anställda, dina besökare och för miljön.

Tork PaperCircle finns tillgänglig i Tyskland, Holland och Belgien och Sverige.

Så fungerar Tork PaperCircle
Vårt hängivna team hjälper dig med installation, implementering och löpande 
återkoppling för att säkerställa att övergången till en cirkulär ekonomi går 
smidigt och effektivt.

Dina besökare och medarbetare använder toalettutrymmena 
som vanligt, men när de har torkat händerna slänger de 
pappershandduken i en separat papperskorg.

Städarna tömmer papperskorgarna som vanligt men förvarar de 
använda pappershanddukarna separat på städvagnen.

Vår återvinningspartner samlar in pappershanddukarna och fraktar 
dem till det lokala Essity-bruket.

Essity-bruket återvinner pappershanddukarna till nya 
mjukpappersprodukter.

Dina använda pappershanddukar återförs in i kretsloppet i form av  
nya mjukpappersprodukter.

* För pappershanddukar, jämfört med förbränning med 
värmeutvinning. Resultat från en livscykelanalys (LCA) 
genomförd av Tork och verifierad av IVL, Swerea (Svenska 
Miljöforskningsinstitutet), 2017, där processer som undvikits 
genom återvinning tagits med i beräkningen

Slut cirkeln med världens 
första tjänst för återvinning 
av pappershanddukar 

Tork PaperCircle®

Minst

- 40%
koldioxidavtryck 
jämfört med andra alternativ för 
avfallshantering*

Vill du veta mer om hur du kan bli mer cirkulär? Kontakta vårt  
engagerade och kunniga Tork PaperCircle-team: 
Sverige: Elin Orrheim, elin.orrheim@essity.com, +46 72-235 83 43

Vad har du att vinna på 
detta?

Slut cirkeln 
och säkerställ att dina använda 
pappershanddukar blir nya återvunna 
pappersprodukter och inte avfall.

Nå dina avfalls- och koldioxidmål 
för att bli en mer hållbar och 
miljövänlig verksamhet.

Visa ditt engagemang 
för hållbarhet genom att erbjuda 
statistik och feedback som kan 
användas i kommunikation.

Få uppmärksamhet 
för initiativet och säkerställ återvinning 
genom kreativ kommunikation och 
tydliga symboler i toalettutrymmet.


