
Vårt mjukaste sortiment.



Våra rötter går tillbaka till 
år 1959, då vi ägnade oss 
helhjärtat åt just papper. 
Mycket har hänt sedan 

dess, men mjukpapper är fortfaran-
de ett av våra största och viktigaste 
produktområden. Våra kunder finns 
inom de flesta branscher i Skandina-
vien. Städbolag, Restaurang, Hotell 
och Industri är exempel på branscher 
som vi dagligen besöker. Det har med 
året gett oss en unik förståelse för 
hur produkterna används. Vi vet att 
olika branscher och kunder kräver oli-
ka kombinationer av kvalitet och pris. 

För drygt 15 år sedan skapade vi vårt 
Tingstad sortiment av mjukpapper 
som snabbt blev en succé. Nu tar vi 
sortimentet till nästa nivå. Vi har väs-
sat både priser och utbud och vill med 
den här broschyren vägleda dig till 
rätt papper för just din verksamhet. 

Våra kvaliteter

Basic
Vår enklaste kvalitet där råvaran fram-
förallt kommer från återvunna dagstid-
ningar. Ett enkelt papper som fyller ett 
basbehov. 

Comfort
I vårt Comfort sortiment har vi två kvali-
teter som ger likvärdigt resultat. Produk-
ter av återvunnet papper från finare tid-
ningar, samt produkter av tunn nyfiber. 
Båda varianterna har god uppsugnings-
förmåga och produkterna passar bra för 
vardagligt bruk eftersom de uppfyller de 
flesta behov. 

Exclusive
Förstklassigt papper med hög kvalitet av 
papper som produceras av rena nyfiber. 
De långa fiberna ger en mycket hög upp-
sugningsförmåga och ett mjukt och följ-
samt papper. Passar verksamheter där 
den extra kvalitetskänslan ska nå kunden 
eller där personalen tvättar händerna 
ofta.

Exclusive TAD
Vårt exklusivaste papper är producerat av 
ren nyfiber och genom en process som 
kallas ’through air drying’ vilket innebär 
att pappret torkas med luft istället för att 
pressas. Det ger pappret en utomordent-
ligt hög uppsugningsförmåga. 

Mjuk
papper.



Stora rullar. Stora rullar.Små rullar. Små rullar.

Stora rullar
Det finns två varianter av de 
större rullarna som används i 
hållare. Midi är till den större 
hållaren, och mini använder du 
i en mindre hållare. Mini ø ca 
18 cm, Midi ø ca 26 cm.

Små rullar
Dessa rullar kan användas utan 
en specifik hållare, och passar 
utmärkt till hemmet, kontoret 
eller hotellrummet.  

Torkrullar finns i två storlekar 
beroende på vilken hållare du 
har. Midi kallas de större rull-
larna, och Mini är den mindre 
rullen. Vi har valt ett brett sor-
timent för att kunna täcka oli-
ka kunders krav på kvalitet och 
pris.  

Toalett
papper.

Hand-
torkrullar.

Våra kvaliteter
Basic
Vår enklaste kvalitet där råvaran 
framförallt kommer från återvun-
na dagstidningar. Ett enkelt papper 
med mycket lågt pris, som fyller en 
basfunktion. 

Comfort
I vårt Comfort sortiment har vi två 
kvaliteter som ger likvärdigt resultat. 
Produkter av återvunnet papper från 
finare tidningar, samt produkter av 

tunn nyfiber. Båda varianterna har 
god uppsugningsförmåga och pro-
dukterna passar bra för vardagligt 
bruk eftersom de uppfyller de flesta 
behov.

Exclusive
Förstklassigt papper med hög kva-
litet av papper som produceras av 
rena nyfiber. De långa fiberna ger en 
mycket hög uppsugningsförmåga 
och ett mjukt och följsamt papper. 

Art nr: 112-110

Toalettpapper Mini 
Basic
 1 lager 12 rullar/fp 230 m

Art nr: 113-110

Toalettpapper Midi 
Basic
 1 lager 6 rullar/fp 400 m

Art nr: 112105

Toalettpapper Mini 
Comfort
 2 lager 12 rullar/fp 150 m

Art nr: 113105

Toalettpapper Midi 
Comfort
 2 lager 6 rullar/fp 360 m

Art nr: 111100

Toalettpapper  
Comfort
Nyfiber  2 lager 42 rullar/fp  
48 m

Art nr: 222210

Toalettpapper  
Exclusive
Nyfiber  3 lager 24 rullar/fp 
23,75 m

Art nr: 280280

Handtorkrulle Midi 
Exclusive
Nyfiber  1 lager 6 rullar/fp 280 m

Art nr: 118118

Handtorkrulle Midi 
Comfort
Returfiber  1 lager 6 rullar/fp 
270 m

Art nr: 113113

Handtorkrulle Midi 
Exclusive TAD
Nyfiber  1 lager 6 rullar/fp 250 m

Art nr: 112112

Handtorkrulle Mini 
Exclusive TAD
Nyfiber  1 lager 12 rullar/fp 110 m

Art nr: 117117

Handtorkrulle Mini 
Comfort
Returfiber  1 lager 12 rullar/fp 
103 m

Exclusive TAD
Vårt exklusivaste papper som är 
producerat av rena nyfiber och 
genom en process som kallas 
’through air drying’ som innebär 
att pappret torkas med luft istället 
för att pressas. Det ger pappret en 
utomordentligt hög uppsugnings-
förmåga. 

Art nr: 110110

Handtorkrulle Mini 
Exclusive
Nyfiber  1 lager 12 rullar/fp  
110 m



Våra kvaliteter

Basic
Vår enklaste kvalitet där råvaran framförallt 
kommer från återvunna dagstidningar. Ett 
enkelt papper med mycket lågt pris, som 
fyller en basfunktion. 

Comfort
I vårt Comfort sortiment har vi två kvalite-
ter som ger likvärdigt resultat. Produkter 
av återvunnet papper från finare tidningar, 
samt produkter av tunn nyfiber. Båda vari-
anterna har god uppsugningsförmåga och 
produkterna passar bra för vardagligt bruk 
eftersom de uppfyller de flesta behov. 

Exclusive
Förstklassigt papper med hög kvalitet av 
papper som produceras av rena nyfiber. De 
långa fiberna ger en mycket hög uppsug-
ningsförmåga och ett mjukt och följsamt 
papper. Passar verksamheter där den extra 
kvalitetskänslan ska nå kunden eller där 
personalen tvättar händerna ofta.

Art nr: 112-200

Handduk  
Comfort Z-fold
Nyfiber 2 lager 20,6x23,7   
3750 st/fp 

Art nr: 113220

Handduk  
Exclusive M-fold
Nyfiber 2 lager 20,6x32   
2250 st/fp 

Hand- 
dukar.
Hitta rätt handduk till 
din hållare. 
I grunden finns det två olika 
hållare, och därmed två stor-
lekar på handdukar. Ta reda på 
om din handduk är 8 cm eller 
11 cm djup. Det avgör vilken 
vikning du kan välja på hand-
duken.
 
8 cm  
Z-fold & M-fold
 
11 cm  
V-fold

Art nr: 112220

Handduk Exclusive 
Z-fold
Nyfiber  2 lager 20,6x24   
3000 st/fp 

Art nr: 113330

Handduk Basic 
V-fold
Returfiber 2 lager 25x23   
5000 st/fp 

Art nr: 113350

Handduk Comfort 
V-fold
Nyfiber 2 lager 23x23   
3200 st/fp 

Z-fold.

V-fold.

M-fold.



Kökspapper.
Vanliga hushållsrullar som 
ofta används i hemmet eller i 
pentryt på kontoret.

Industrirullar.
Dessa stora pappersrullar an-
vänds ofta inom verksamheter 
där åtgången är stor, såsom 
restauranger, gym, verkstäder, 
och produktion.   

Art nr: 116116

Torkpapper Maxi  
Exclusive TAD
Nyfiber  1 lager 1 rulle/fp 900 m

Art nr: 130130

Torkpapper Maxi 
Comfort Blå
Returfiber 36,5x35 3 lager  
1 rulle/fp 350 m 1000 ark

Art nr: 120-120

Torkpapper Maxi  
Exclusive
Nyfiber  1 lager 1 rulle/fp 1000 m

Art nr: 333300

Hushållspapper 
Exclusive
Nyfiber  2 lager 15 rullar/fp  
14,1 m

Art nr: 127106

Hushållspapper  
Exclusive TAD
Nyfiber  1 lager 10 rullar/fp  
100 m Centrummatad

Kökspapper & 
Industrirullar.

Våra kvaliteter

Comfort
I vårt Comfort sortiment har vi två kvalite-
ter som ger likvärdigt resultat. Produkter 
av återvunnet papper från finare tidning-
ar, samt produkter av tunn nyfiber. Båda 
varianterna har god uppsugningsförmåga 
och produkterna passar bra för vardagligt 
bruk eftersom de uppfyller de flesta behov.  

Exclusive
Förstklassigt papper med hög kvalitet av 
papper som produceras av rena nyfiber. 
De långa fiberna ger en mycket hög upp-
sugningsförmåga och ett mjukt och följ-
samt papper. Passar verksamheter där 
den extra kvalitetskänslan ska nå kunden 
eller där personalen tvättar händerna ofta. 

Exclusive TAD
Vårt exklusivaste papper som är producerat 
av rena nyfiber och genom en process som 
kallas ’through air drying’ som innebär att 
pappret torkas med luft istället för att pres-
sas. Det ger pappret en utomordentligt hög 
uppsugningsförmåga. 

Kökspapper.

Industrirullar.



Art nr: 119119

Torkduk Exclusive
Nonwoven 38,5x42 1 lager  
100 st/fp 

Torkduk.
Lager & 
Logistikcenter.

Torkduken är gjord av non-wo-
ven vilket gör den slitstark och 
fri från ludd. Den passar ut-
märkt till städning, köksrengö-
ring, eller avtorkning av bord 
eller stekytor. Duken kan sköl-
jas och kramas ur, och därmed 
användas flera gånger. Tork-
duken gör svåra arbeten enkla 
som att torka fett, smuts eller 
olja såväl som proteinrika livs-
medel som ägg och smör.  

Duken kommer i en dispen-
ser som kan placeras på ar-
betsbänken, och passar även i 
många hållare.  

ÅR 2014 SLOG VI UPP VÅRA 32 PORTAR TILL VÅRT NYBYGGDA  LAGER
•	 Byggnaden rymmer 33.000 m2, vilket motsvarar  5 fotbollsplaner

•	 19.000 artiklar i lager

•	 Varje dag lämnar 35 lastbilar vårt lager med varor till våra kunder

•	 130 medarbetare ägnar sig åt att få vår logistikverksamhet att rulla i 2 skift

•	 Våra 70 truckar plockar varje dag 15.000 orderrader

•	 En vanlig dag tar vi emot 6 containers och 30 lastbilar med inkommande varor



Vi hjälper dig!
Vår kundtjänst är öppen måndag till fredag kl 8.00 till 
16.30. Vi hjälper dig gärna med frågor rörande ditt köp, 
leverans, fakturor mm. 
Vår webbutik är öppen dygnet runt och besök gärna 
hemsidan för aktuella öppettider i våra yrkesbutiker i 
Göteborg och Jönköping.

Kontakta oss 
Ring 031-707 20 00

Mejla oss på
kontakt@tingstad.se

Besök oss på 
www.tingstad.se ©
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