ENTER MINI/MELLAN TORKPAPPER
ENTER MINI/MELLAN är ett vitt torkpapper baserat på 100 % nyfiber (jungfrufibrer), det här gör att det
passar för användningsområden där det är höga krav på hygien och renlighet, såsom kök, restauranger och
inom vården.Torkpappret är också mer våtstarkt och har en hög uppsugningsförmåga tack vare detta och faller
alltså inte sönder i vått tillstånd.
ENTER MINI/MELLAN är ett papper tillverkat utan hylsa i mitten och med ett stort centrumhål. Det innebär att pappret vecklar ut sig fullt ut direkt i handen, därmed går inte något papper till spillo på grund av ett
knöligt ”rep” av papper som inte används när du dra det inifrån rullen.
ENTER MINI kan även användas istället för vanligt hushållspapper. Användes ur en väggbox.

A601 1200, MIT
ENTER MINI
120 m / rulle
22 cm bred
0,7 kg / rulle
100 % nyfiber
Syrablekt (ej klorblekt)

Tillbehör:
Box Mini BMI 815 0000
12 rullar per kartong

A602 0600, MET
ENTER MELLAN
275 m / rulle
23,5 cm bred
1,6 kg / rulle
100 % nyfiber
Syrgasblekt (ej klorblekt)

Tillbehör:
Box Mellan BME 816 0000
6 rullar per kartong

ENTER JUMBO TORKPAPPER
A603 0100, JT
ENTER JUMBO
1180 m / rulle
31 cm bred
9,5 kg / rulle
100% nyfiber

Tillbehör:
Golvställ GS 817 000

1 rulle per kartong

ENTER JUMBO är ett vitt torkpapper helt baserat på nyfibrer (jungfrufibrer). De långa fibrerna i pappret ger
en hög våtstyrka, vilket innebär att den tål vatten utan att falla sönder.

Pappret innehåller inga rester av toxin, tungmetaller, gifter eller annat återvunnet material, därmed är JUMBO
väl anpassat för områden där en hög våtstyrka i vattenavtorkning krävs samt i områden där det ställs höga krav
på renlighet och hygien.

Rullen har en hylsa i centrumhålet och används ur ett golvställ.

ENTER INDUSTRI TORKPAPPER
ENTER INDUSTRITORK
1050 m / rulle
30 cm bred
9,5 kg / rulle
100% returfiber

Tillbehör:
Golvställ GS 817 000

1 rulle per kartong

A604 0100, IT

ENTER INDUSTRI TORKPAPPER är ett gult torkpapper helt baserat på returfibrer (återvunnet material).
De korta fibrerna i pappret, tillsammans med att pappret är något kräppat, ger INDUSTRI en snabb och hög
uppsugningsförmåga.

ENTER INDUSTRI är ett rejält papper, väl lämpat för våttorkning vid uppsugning av vatten. Rullen har en
hylsa i centrumhålet och används ur ett golvställ.

ENTER DRY & SOFT TORKPAPPER
A606 0200, DST
ENTER DRY & SOFT
220 m / rulle
32 cm bred
3 kg / rulle
100 % ren cellulosa (av nyfiber)

Tillbehör:
Golvställ GS 817 0000
2 rullar per kartong

ENTER DRY & SOFT är ett vitt torrformerat och syrgasblekt (ej klorblekt) kvalitetstorkpapper som innehåller 100 % ren cellulosa (pappersmassa av endast nyfiber). Tack vare fibrernas triangulära form är det ett mjukt
och repfritt torkpapper.
DRY & SOFT är antistatbehandlat vilket innebär att den lämpar sig väl för förbrukare där kraven på damm-,
ludd-, repfrihet är stora. Det är också ett väldigt kraftigt och slitstarkt torkpapper.
DRY & SOFT är ett mycket drygt torkpapper, med bra uppsugningsförmåga. Det är damm- och luddfritt och
har marknadens högsta våtstyrka. Det lämpar sig väl till hydraulik, rekond, livsmedel, finmekanink bland mycket annat. Ett utmärkt torkpapper även till alla områden i hushållet. Ej lämpad för kemikalier som outspädd sprit
eller aceton.

Rullen har hylsa i centrumhålet och kan användas ur golvställ.

ENTER WALKISOFT TRIO TORKPAPPER
A607 1500, TRIO

ENTER WALKISOFT TRIO
100 % ren nyfiber
Syrgasblekt, dvs. ej klorblekt
ca 40 m / rulle
ca 20 cm bred
0,45 kg / rulle
55 g / kvm

15 rullar per kartong

ENTER WALKISOFT TRIO är ett vitt högkvalitetstorkpapper som är tillverkat endast av nyfiber, det vill säga
pappersmassa av 100 % ren cellulosa. Därmed är det ett hygieniskt papper som till och med är lämpat inom
livsmedelshantering, vård, restaurang, hushåll och personhygien (t ex barn och hudvård), överhuvudtaget där
hygienkraven är höga.
Att fibrerna i pappret är triangulära, tillsammans med att TRIO är antistatbehandlat gör det perfekt för förbrukare där kraven på damm-, ludd-, repfrihet är stora. Det är också ett väldigt slitstarkt torkpapper och har marknadens högsta våtstyrka.
Detta innebär att TRIO passar för nästan allt: hydraulik, rekond, livsmedel, finmekanink bland mycket annat.
WALKISOFT TRIO är ett mycket kraftigt och drygt torkpapper, med bra uppsugningsförmåga. Det är förperforerat arkvis för att underlätta användandet.
TRIO är inte lämpat för kemikalier som outspädd sprit eller aceton och får inte spolas ner i toaletten. Rullen
har hylsa i centrumhålet och kan användas ur de flesta hushållsställ.

ENTER IQ-BOX TORKPAPPER
IQ-BOX

Tillverkad i 100 % nyfiber
Syrgasblekt, dvs. ej klorblekt
Förpackad i bärbar och hygienisk box
Boxmått: 25x25x30 cm
Förperforerat
250 ark / box
3 rullar per kartong

70g / kvm

A608 0300, IQBOX

ENTER IQ-BOX är en högst unik typ av torkduk som ligger förpackad i portabla kartonger med ett greppvänligt handtag. Varje rulle ligger alltså i en separat kartong som har ett hål i toppen där du drar ut duken arkvis ur
rullens centrumhål. Detta gör den smidig att använda eftersom den inte blir nedsmutsad samtidigt som den är
enkel att bära med sig.
ENTER IQ-BOX TORKPAPPER är en högkvalitativ produkt, dels tack vare fibrernas triangulära form som
gör att den inte repar någon yta, och dels med tanke på att den är antistatbehandlad vilket innebär att den inte
dammar eller luddar.
ENTER IQ-BOXs unika egenskaper gör att den passar för nästan allt: hydraulik, rekond, livsmedel, finmekanik, polering, avtorkning av fogmassa bland mycket annat. Den är perfekt att ha med sig i person-/servicebilen,
båten, husvagnen, lastbilen, på alla typer av arbeten och arbetsplatser, allt ifrån verkstad till sjukhus och även till
allt i hemmet. Detta tack vare att ENTER IQ-BOX även är en mycket kraftig duk med hög våt- och slitstyrka.
Eftersom torkduken är tillverkad av 100 % nyfiber är den också en hygieniskt produkt med mycket god uppsugningsförmåga vilket gör den särskilt lämpad för livsmedelshantering, vård, restaurang, hushåll och personhygien (tex. barn och hudvård).
ENTER IQ-BOX TORKPAPPER är ej lämpat för kemikalier som outspädd sprit eller aceton och får inte
spolas ner i toaletten.

ENTER VÅTT & TORRT

ENTER VÅTT & TORRT är ett högkvalitativt torkpapper i viskos. Viskosen ger papperet en känsla av tyg
och gör det extremt slitstarkt. Detta gör att VÅTT & TORRT även kan användas som ett mer hygieniskt alternativ till disktrasa eller som tygtrasa vid putsning osv.

VÅTT & TORRT är ett hygieniskt papper med hög absorptionsförmåga som är väl lämpat att använda inom
vård, restaurang, hushåll och personhygien (tex. barn och hudvård), överhuvudtaget där hygienkraven är höga.

VÅTT & TORRT är inte lämpligt att använda vid livsmedelshantering.

ENTER VÅTT & TORRT
100 % ren nyfiber
Syrgasblekt, dvs. ej klorblekt
ca 28,5 m/rulle
ca 20 cm bred
0,4 kg/rulle
70 g/kvm
15 rullar per kartong

Absorptionstid: 2 sekunder
Absorptionskapacitet: 900 %

A609 1500, VTT

