
Tork hagyományos szalvéták

A 2019-20-as változások összegzése



Befektetés 

a HoReCa 

jövőjébe
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Üzleti partner a HoReCa ágazatban

A Tork teljes körű megoldást kínál a higiéniai és asztali termékekhez

Sokféle szalvéta minden HoReCa-ügyfélnek, a QSR és az FSR konkrét igényeinek megfelelően

Hagyományos szalvétákból álló választék, amely minőséget, élményt és látványt képvisel

Jól ismerjük az ügyféligényeket és a trendeket: ebben segítenek kutatásaink és a 

kijelölt ügyfeleknek történő értékesítések

Támogatjuk az Ön fenntarthatósági célkitűzéseit: ezt segítik a 100%-ban EU flower*/FSC 

tanúsítvánnyal rendelkező Tork szalvéták
3



Miért előnyös ez az 
ügyfeleknek?

Új jellemzők és még jobb minőségű 

csomagolás többféle termék esetében

Kiválósági központ, amely birtokában van a 

legújabb, színekkel, trendekkel és 

technológiával kapcsolatos ismereteknek

Gyors innovatív lehetőségek

Egységesített kínálat a hagyományos 

szalvétákon belül

Befektetés a hagyományos szalvéták 

versenyképes kínálatába
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Hagyományos szalvéták – frissített naptár

1 rétegű Lunch,

1/4 és 1/8 

hajtással, nyomat 

nélkül

Többrétegű Lunch 

szalvéták 

1/8 hajtással, nyomat 

nélkül

= jún. 19.

1/4 hajtással, nyomat 

nélkül

= szept. 19.

2019. április
2019. június–

szeptember

Nyomat 

nélküli 

dinner

14 texturált 

szín 

kivezetése

Új cikkszámok Variantváltozás Új cikkszámok – a legtöbb 

termékhez

1, illetve 

többrétegű Lunch, 

dekor és nyomott

Dinner, 

emblé-

más

LinStyle és textilhatású, nyomat 

nélküli, emblémás és dekor

Koktél tissue és LinStyle

Nyomat nélküli és emblémás

Texturált dinner

Nyomat nélküli 

szűkebb kínálat, 

keret nélkül

Variant változások a kétrétegű koktél 

tissue nyomat nélküli szalvétáknál

1 és 3 rétegűek új cikkszámot kapnak

2019. október

2020. január 2020. április–május

Új cikkszámok, új 

prégelés

2020. június 2020. szeptember

Új cikkszámok a nyomat nélküli 

LinStyle koktélszalvétákhoz

Variant változások a 

LinStyle/tissue, nyomat 

nélküli dinner szalvétáknál

Új cikkszámok 

az emblémás/dekor 

dinner szalvétáknál

Variant változás a 

nyomat nélküli dinner

tissue szalvétáknál 

Lunch

29 x 32 cm

29 x 29 cm
+ Metro FR 

ARO és Vichy

2020. február–április

Új cikkszámok
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1 rétegű Lunch, 
nyomat nélkül
2019. április
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Melyik termék? Variantok 

vagy új cikkszámok

Jellemzők

Tork Lunch szalvéta, 

1 rétegű

1/4 és 1/8 hajtogatás

Nyomat nélküli szalvéták

Új cikkszámok

509300 (8 x 500 – 1/4 

hajtogatás)

509308 (8 x 500 – 1/8 

hajtogatás)

509337 (28 x 100)

Fehér +

6 féle szín, 1/4 hajtogatás 

Bordó/piros/

sötétkék/sötétzöld/sárga/

narancssárga

Fehér és színes = tiszta 

cellulózból készült papír

▪ Tork új SKU, nyomat nélküli, fehér 1/4 és 1/8 hajtogatás, fejhajtogatással

▪ 32,5 x 32,5 cm-es szalvéta

▪ 8 x 500 darab szalvéta egy kartonban, vagy 28 x 100 darab egy kartonban

▪ Új, évgyűrűk prégelés:

még szebbé és egyedivé teszi a termék megjelenését, illetve puhábbá a 

tapintását

▪ Tömörítés: –15% a korlátozott hely és a logisztikai nehézségek csökkentése 

érdekében

▪ Visszazárható, 500 darabos matricával jelölt csomag

A higiénia és a könnyű kiemelhetőség érdekében

▪ Kínáló karton

▪ Könnyen kezelhető a tárolóhelyiségekben és a bolti polcokon. 

Új, évgyűrűk

prégelés
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Többrétegű Lunch, 
nyomat nélkül
2019. szeptember
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Melyik termék? Variantok 

vagy új cikkszámok

Jellemzők

Tork Lunch szalvéta, 2 és 3 rétegű

1/4 és 1/8 hajtogatás

Nyomat nélküli szalvéták

Új variantok • Kissé eltérő szalvétaméret:

33 x 32,6 cm-ről 32,8 x 32,5 cm-re

• Más típusú raklapozás (fehér – 36/30 karton/raklap, színes – 18 

karton/raklap)

• Az FSC és EU ökocimke

• Minden Lunch szalvéta tiszta cellulózból, fehér és színes 

változatban készül, az újrahasznosított natúr kivételével

• Új színek: halvány rózsaszín és antracitszürke 1/4 hajtogatású 

Lunch szalvéták

• A kínáló karton továbbra is elérhető

• Az 1/8 hajtogatás fejhajtogatást jelent 
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1, illetve többrétegű,
emblémás Lunch 
2019. október és 2020. január között, a régió függvényében 
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Melyik termék? Variantok 

vagy új cikkszámok

Jellemzők

Tork Lunch szalvéták

1, 2 és 3 rétegű, egyedi nyomattal

1/4 és 1/8 hajtogatással

Új cikkszámok ▪ Új cikkszámok

▪ Új minimális rendelési mennyiség 

▪ Ökocímke és FSC

▪ Az 1/8 hajtogatású szalvéták 

fejhajtogatással készülnek

▪ Márkajelzéses fóliák és kartonok

▪ Kínáló karton
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Dinner, nyomat nélkül
2020. január
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Melyik termék? Variantok 

vagy új 

cikkszámok

Jellemzők

Tork Dinner szalvéta, 2 és 3 

rétegű

1/4 és 1/8 hajtogatás

Nyomat nélküli szalvéták

Új variantok ▪ Kissé eltérő szalvétaméret:

39 x 39 cm-ről 39 x 39,5 cm-re

▪ Csomagonként és kartononként azonos 

darabszám

▪ Shelf Ready karton

▪ Új színek: halvány rózsaszín és antracitszürke 1/4 

hajtogatású dinner szalvéták

▪ Ökocímke és FSC tanúsítvány

▪ Az 1/8 hajtogatás fejhajtogatást jelent 



Essity Internal

Dinner, emblémás (tissue)
2020. április
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Melyik termék? Variantok 

vagy új 

cikkszámok

Jellemzők

Tork dinner szalvéták

2 és 3 rétegű, egyedi nyomattal

1/4 és 1/8 hajtogatással

Új cikkszámok ▪ Új cikkszámok

▪ Új minimális rendelési mennyiség 

▪ Ökocímke és FSC

▪ Az 1/8 hajtogatású szalvéták fejhajtogatással készülnek

▪ Márkajelzéses fóliák és kartonok

▪ Kínáló karton
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Lunch, 1 rétegű, 29 x 32 cm 
és 2 rétegű, 29 x 29 cm
2020. február-március-április
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Melyik termék? Variantok 

vagy új cikkszámok

Jellemzők

2020. eleje

Tork Lunch

29 x 32 cm, 1 rétegű, 1/4 hajtogatással

Kezdete: 2020. április

Tork Lunch, 2 rétegű, 29 x 29 cm

2020. szeptember

Natúr színű Lunch

29 x 32 cm, 1 rétegű, 1/4 hajtogatással

Új cikkszámok

509300

478589 és 509373

2 rétegű, anyagában nyomott, 

29 x 29 cm

Kevert vagy tiszta cellulóz

509310
1 rétegű, pöttyös, 33 x 33 cm

Kevert vagy tiszta cellulóz

▪ Méret: 29 x 32 cm-ről 32,5 x 32,5 cm-re

▪ Szalvéták száma/csomag: 500

4000 darab/karton

▪ Azonos szalvétaméret (29 x 29 cm)

▪ Szalvéták száma: 1 csomag = 300 db/csomag

Eltérő darabszám kartononként = 3600 db (a 3000 

db-hoz képest)

▪ 29 x 32 cm-ről 32,5 x 32,5 cm-re

▪ Szalvéták száma/csomag = 500 db (a 600 db-hoz 

képest)

Eltérő darabszám kartononként = 4000 db (a 4800 

db-hoz képest)
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LinStyle és textilhatású
Dinner szalvéták és szervizszalvéták,
nyomat nélkül
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Melyik termék? Variantok 

vagy új 

cikkszámok

Jellemzők

Tork LinStyle® Dinner szalvéta, 

nyomat nélkül

Tork textilhatású Dinner szalvéták és 

szervizszalvéták,

nyomat nélkül

LinStyle® szervizszalvéták

Változatlan 

cikszámok, új 

variantok

Változatlan 

cikszámok, új 

variantok

Új cikkszámok

▪ Változatlan LinStyle minőség és színek

▪ LinStyle Dinner szalvéták és szervizszalvéták:

39 x 39 cm

▪ Változatlan minőség

▪ Textilhatású szervizszalvéta, nyomat nélkül: 40 x 39 cm 

helyett 39 x 39 cm

▪ Változatlan LinStyle minőség és színek

▪ LinStyle szervizszalvéták új fólia csomagolásban:

Kiszerelés: 12 x 50 db/karton
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LinStyle és textilhatású dinner szalvéták 
és szervizszalvéták, nyomott
2020. júl.
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Melyik termék? Variantok 

vagy új 

cikkszámok

Jellemzők

Tork LinStyle® dinner szalvéta, 

emblémás

Tork textilhatású dinner szalvéták 

és szervizszalvéták,

emblémás

Tork LinStyle® szervizszalvéták,

emblémás

Új cikkszámok ▪ Azonos LinStyle minőség és színek

▪ Új cikkszámok

▪ Új minimális rendelési mennyiség 

▪ Az 1/8 hajtogatású szalvéták továbbra is 

könyvhajtogatással készülnek

▪ Márkajelzéses fóliák és kartonok

▪ Kínáló karton
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Koktélszalvéta, tissue,
nyomat nélkül
2020. jún.
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Melyik termék? Variantok 

vagy új cikkszámok

Jellemzők

Tork koktélszalvéta 1 rétegű 

1/4 hajtogatás

Tork koktélszalvéta 2 rétegű 

1/4 hajtogatás

Tork koktélszalvéta 3 rétegű 

1/4 hajtogatás

Új cikkszámok

Változatlan cikkszámok, 

új variantok

Új cikkszámok

• Tiszta cellulózból készülő fehér és színes szalvéták, kivéve a natúr változatot, ami 

újrahasznosított alapanyagú 

• Kiszerelés: 5 x 500 db/karton (a korábbi 20 x 200 darab helyett)

• Változatlan kiszerelés (kínáló kartonban)

• Új színek: halvány rózsaszín és antracit (élénk rózsaszín és a barackszín megszűnt)

• Kiszerelés: 12 x 200 db/karton (korábban 15 x 200 db)
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Koktélszalvéta, tissue,
nyomott
2020. május-június
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Melyik termék? Variantok 

vagy új cikkszámok

Jellemzők

Tork koktélszalvéta, 

1, 2 és 3 rétegű

1/4 hajtogatással

Nyomott

Új cikkszámok ▪ Új cikkszámok

▪ Új minimális rendelési mennyiség 

▪ Márkajelzéses fóliák és kartonok

▪ Kínáló karton

• Az 1, 2 és 3 rétegű koktélszalvéták mérete mostantól 23,8 x 23,8 

cm (korábban 24 x 23,8 cm volt)

• Az FSC újdonság a Lunch szalvétáknál, az ökocímke 

kiegészítéseként

• Minden koktélszalvéta tiszta cellulózból, fehér és színes 

változatban készül, az újrahasznosított, újonnan megjelent natúr 

kivételével
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LinStyle koktélszalvéta,
nyomat nélkül
2020. jún.
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Melyik termék? Variantok 

vagy új 

cikkszámok

Jellemzők

Tork LinStyle koktélszalvéta, nyomat 

nélkül

Új cikkszámok • Új méret: 23,8 x 23,8 cm (korábban 23 x 23 cm)

• Új kiszerelés: 12 x 100 db/karton (korábban 10 x 150 darab)

• Kisebb színválaszték, csak a fekete és a fehér marad elérhető

• Kínáló karton
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LinStyle koktélszalvéta,
emblémás
2020. jún.
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Melyik termék? Variantok 

vagy új cikkszámok

Módosítások

Tork LinStyle koktélszalvéta, 

emblémás

Új cikkszámok ▪ Új minimális rendelési mennyiség 

▪ Márkajelzéses fóliák és kartonok

▪ Kínáló karton

• Koktélszalvéta mérete: 23,8 x 23,8 cm (korábban 23 x 23 cm volt)

• Új, 100 darabos koktélszalvéta-csomag (korábban 150 darabos volt)

• Egy karton mostantól 14 x 100 darab (korábban 10 x 150 darab volt)

• Változások a hagyományos szalvéták és kartonok méretében és 

súlyában

• Azonos, 24 kartonból álló raklap
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Texturált dinner,
nyomat nélkül
2021. január
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Melyik termék? Változatok 

vagy új kódok

Jellemzők

Tork texturált Dinner szalvéta, 2 

rétegű

1/4 és 1/8 hajtogatás

Nyomat nélküli szalvéták

Kisebb kínálat

Új cikkszámok

1/4 hajtogatás: 6 

szín,

1/8 hajtogatás: 2 

szín

Új prégelés:

mikropöttyök

▪ Kissé eltérő szalvétaméret:

38 x 39 cm-ről 39 x 39,5 cm-re

▪ Mikroprégeléssel készült 2 rétegű dinner szalvéták

▪ Kínáló karton

▪ Ökocímke és FSC

▪ Az 1/4 hajtogatású dinner szalvéta esetében 6-féle 

választható szín:

Fehér, fekete, bordó, piros, pezsgőszín, barna

▪ Az 1/8 hajtogatású fejhajtogatással készül, 

kizárólag fekete és fehér színben



Essity Internal

19

Piros

Bordó

Terrakotta

Narancs

Csontszínű

Barna

Keksz

Pezsgőszín

Natúr

Új tissue-kínálat*

2019–2020
Halvány 

rózsaszín

Lila

Fekete

Antracit

Szürke

Fehér

Világoskék

Kékeszöld

Sötétkék

Sötétzöld

Sárga

Lime

Színes változat az 

egyedi emblémával 

készült szalvétákhoz

*A LinStyle saját színválasztékban készül; ez csak a tissu szalvétákat érinti

A halvány rózsaszín és a barackszín kikerült a tissue szalvéták kínálatából, de 

régiónként és országonként lehetnek kivételek

Új

Új




