
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 fortfarande ett av våra 
största och viktigaste produktområden.
Våra kunder finns inom de flesta 
branscher i Skandinavien. Städbolag, 
restauranger, hotell och industrier 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 olika 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 vässat 
både priser och utbud och vill med 
denna broschyr vägleda dig till rätt 
papper för just din verksamhet.

Mjukpapper.



Vi erbjuder 4 olika kvaliteter så att du 
kan välja ett papper som passar din 
verksamhets behov. Vi vet att olika 
branscher och kunder kräver olika 
kombinationer av kvalitet och pris.

Basic
Vår enklaste kvalitet där råvaran 
framförallt kommer från återvunna 

dagstidningar. Ett enkelt papper som  
fyller ett basbehov.

Comfort
I vårt Comfort sortiment har vi 
två kvaliteter som ger likvärdigt 

resultat. Produkter av återvunnet papper 
från finare tidningar, samt produkter av 
tunn ny-fiber. Båda varianterna har god 
uppsugningsförmåga och produkterna 
passar bra för vardagligt bruk då de 
uppfyller de flesta behov.

Exclusive
Förstklassigt papper med hög 
kvalitet som produceras av 

rena nyfiber. De långa fibrerna ger 
en mycket hög uppsugningsförmåga 
och ett mjukt och följsamt 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 ny-fiber och 

genom en process som kallas ’through 
air drying’ vilket innebär att pappret 
torkas med luft istället för att pressas. 
Det ger pappret en utomordentligt hög 
uppsugningsförmåga.

Våra 
kvaliteter.



Stora rullar. Små rullar.

Vi erbjuder toalettpapper i stora och små 
rullar.

Tillgängliga kvaliteter: Basic, Comfort och 
Exclusive (mer info på sidan 3)

Stora rullar
Stora rullar används i hållare och finns i två 
storlekrar ”mini” och ”midi”. Mini används i 
mindre hållare och har en diameter på cirka 
18 centimeter. Midi är till större hållare och 
har en diameter på cirka 26 centimeter.

Mini ø ca. 18 cm.  
Midi ø ca. 26 cm.

Små rullar
Små rullar används utan någon specifik 
hållare och passar utmärkt till hemmet, 
kontoret eller hotellrummet.

Toalett- 
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: 11110000

Toalettpapper  
Comfort
Nyfiber  2 lager 40 rullar/fp  
40 m

Art nr: 444410

Toalettpapper  

Nyfiber  3 lager 24 rullar/fp  
18,75 m

Art nr: 222210

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



Stora rullar. Små rullar.

Våra handtorkrullar finns i två storlekar, 
”mini” och ”midi”. Mini är mindre rullar 
medan midi är namnet på de större rullarna. 
Valet av storlek beror på din hållare. 

Vi har skapat ett brett sortiment av 
handtorkrullar för att täcka olika kunders 
krav på kvalitet och pris.

Tillgängliga kvaliteter: Basic, Comfort och 
Exclusive TAD (mer info på sidan 3)

Hand- 
torkrullar.

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

Art nr: 105105 

Torkrulle Midi Basic
Returfiber  1 lager 6 rullar/fp 
270 m

Art nr: 104104 

Torkrulle Mini Basic
 Returfiber 1 lager 12 rullar/fp 
103 m



Art nr: 112-200

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

Art nr: 113220

Handduk  
Exclusive M-fold
Nyfiber 2 lager 20,6x32cm   
2250 st/fp 

Handdukar.
Vi erbjuder handdukar i flera olika storlekar 
och vikningar.

Tillgängliga kvaliteter: Basic, Comfort och 
Exclusive (mer info på sidan 3)

Hitta rätt handduk till din hållare
Det finns två olika hållare till handdukar, 
och därmed två storlekar på handdukar. 
Storleken på handduken avgör vilken 
vikning du kan välja på. Är handduken 
8 centimeter djup kan du välja mellan 
vikningarna Z-fold eller M-fold. Är 
handduken 11 centimeter djup väljer du 
vikningen V-fold.

8 cm. 
Z-fold & M-fold  

11 cm. 
V-fold symbol 

Art nr: 112220

Handduk Exclusive 
Z-fold
Nyfiber  2 lager 20,6x24cm   
3000 st/fp 

Art nr: 113330

Handduk Basic 
V-fold
Returfiber 2 lager 25x23cm   
5000 st/fp 

Art nr: 1133501

Handduk Comfort 
V-fold
Nyfiber 2 lager 24x22cm   
4000 st/fp 

Z-fold. V-fold.M-fold.



Torkdukar.
Våra torkdukar är gjord av non-woven vilket 
gör dem slitstarka och fria från ludd. De 
passar utmärkt till städning, köksrengöring, 
såväl som till avtorkning av bord eller stek-
ytor. Duken kan sköljas och kramas ur, och 
därmed användas flera gånger. Torkduken 
gör svåra arbeten enkla som att torka 
fett, smuts eller olja såväl som proteinrika 
livsmedel som ägg och smör.

Duken kommer i en dispenser som kan 
placeras på arbetsbänken, och passar även i 
många hållare.

Tillgängliga kvaliteter: Exclusive (mer info 
på sidan 3)” under torkdukar.

Art nr: 119119

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

Rätt pris direkt
På Tingstad har vi en rak 
och ärlig prisstrategi. När 
vi förhandlar till oss lägre 
priser, sänker vi priserna med 
motsvarande till våra kunder.
Vår vision är att skapa en enklare 
arbetsdag för våra kunder.  
Vi vill underlätta ditt 
inköpsarbete genom att 
garantera dig en pålitlig, stabil 
och ärlig prissättning. 



Vi erbjuder vanliga hushållsrullar som 
passar utmärkt att användas i till exempel 
hemmet eller i pentryt på kontoret.

Tillgängliga kvaliteter: Exclusive och 
Exclusive TAD (mer info på sidan 3).

Kökspapper.

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



Våra industrirullar är stora pappersrullar 
som passar utmärkt att använda inom 
verksamheter där åtgången på papper är 
stor, till exempel för restauranger, gym, 
verkstäder och produktion.

Tillgängliga kvaliteter: Basic, Comfort, 
Exclusive och Exclusive TAD (mer info på 
sidan 3)

Industri- 
rullar.

Art nr: 130130

Torkpapper Maxi 
Comfort Blå
Returfiber storlek ark 36,5x35cm  
3 lager 1 rulle/fp 350 m 1000 ark

Art nr: 106106

Torkpapper Maxi 
Basic
Returfiber storlek ark 36,5x35cm  
1 lager 1 rulle/fp 900 m

Art nr: 120-120

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

Art nr: 116116

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



Miljö- 
märkningar.

Svanen
Svanen ställer krav på funktion och kvalitet på 
produkter, samt granskar varors påverkan på 
miljön under hela livscykeln, från råvara till avfall. 
Aspekter som granskas är energianvändning vid 
tillverkning, vattenförbrukning, användandet av 

kemikalier, samt avfallshantering. Företagen ansöker om att få sin 
produkt Svanen märkt, därefter kontrolleras att produkten uppfyller 
Svanens krav genom laborationer, intyg, dokumentationer, samt 
kontrollbesök. 

Mer information finner du på:  
www.svanen.se

EU-blomman 
(EU Ecolabel)
EU-blomman fungerar på samma sätt som 
Svanen. Syftet är att främja produkter med 
reducerad påverkan på miljön under hela sin 

livscykel. Märket är även tänkt som en vägledning till konsumenter 
i deras produktval. Produkterna ska uppfylla miljö-, funktions- och 
kvalitetskrav. Eftersom Sverige har Svanenmärkning finns det få varor 
med EU-blommanmärkning, utbudet på dessa varor är större i andra 
EU-länder. 

Mer information finner du på:  
www.blomman.nu

FSC – Forest  
Stewardship Council
FSC skall främja ett miljöanpassat, socialt 
ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk 
av världens skogar. De arbetar med granskning 

och godkännande av skogsbruksstandarder och utvecklar standarder 
för spårbarhetscertifiering. FSC-certifieringen är en frivillig 
överenskommelse mellan markägare.

Mer information finner du på:  
www.fsc-sverige.org

Matkontakt
För att veta om en produkt är godkänd för 
livsmedelskontakt kan du hålla utkik efter Glas &

Gaffelsymbolen som talar om att produkten i fråga 
är säker för kontakt med livsmedel. Symbolen 

kan finnas tryckt på produkten eller kartongen, alternativt finns 
informationen att hitta i produktdeklarationen. Om det är uppenbart 
att produkten är avsedd för livsmedel så behövs ingen märkning (t.ex. 
för bestick).”

Certifierad råvara
Det finns många artiklar som saknar en officiell 
miljömärkning med fastställda miljökrav från en 
kontrollorganisation, men som ändå kan vara ett 
bättre miljöalternativ. För att hjälpa våra kunder 
har vi därför valt att lägga ut relevant information 

om våra produkter. Vi vägleder dig utifrån information från våra 
leverantörer och vi hoppas på så sätt guida våra kunder till att välja ett 
alternativ som är ett bättre val ur miljösynpunkt.

XXX

XX

Våra papper är märkta med flertalet 
symboler som guidar dig till ett informerat 
val. Tveka inte att kontakta oss om du 
har några frågor eller vill veta mer om 
våra märkningar. På tingstad.se hittar 
du även vår materialguide samt vår 
hållbarhetsredovisning.

http://www.svanen.se 
http://www.blomman.nu 
http://www.fsc-sverige.org


Mer än 
mjukpapper.
VÅRT EGNA 
TINGSTADVARUMÄRKE
Mjukpapper är bara en av många 
produktgrupper som vi säljer under vårt 
egna Tingstadvarumärke. Andra exempel 
är städredskap, rengöringsprodukter, kem, 
kontorsmaterial, ljus, kaffemuggar, snacks, 
tvål samt produkter för presentinslagning. 
Dessa produkter håller en god kvalitet trots 
sitt låga pris tack vare stora inköpsvolymer. 
Besök tingstad.se för att upptäcka 
sortimentet.



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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