Eco Natural Lucart: η νέα γενιά στο οικολογικό χαρτί
Σειρά προϊόντων βασισμένη σε μια ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ φιλοσοφία παραγωγής
με εξαιρετική ΑΠΟΔΟΣΗ και 100% ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΤΩΝ
Μια χάρτινη συσκευασία ποτού είναι κατασκευασμένη κατά μέσο όρο, από:
 74% ίνες κυτταρίνης
 22% πολυαιθυλένιο και
 4% αλουμίνιο.
Τα προϊόντα Eco Natural της Lucart κατασκευάζονται από ανακυκλωμένες ίνες
κυτταρίνης
που βρίσκονται μέσα στις χάρτινες συσκευασίες ποτών.
Το τυπικό ανοιχτό καστανό χρώμα Havana αυτού του χαρτιού οφείλεται στη χρήση ινών που δεν έχουν υποστεί
διαδικασία λεύκανσης και βρίσκονται μέσα στις χάρτινες συσκευασίες ποτών και για το λόγο αυτό διατηρούν το
φυσικό χρώμα του ξύλου.
Κατά μέσο όρο, ανακυκλώνοντας 3.5 χάρτινες συσκευασίες ποτών 1L,
μπορούμε να παράγουμε 1 ρολό τουαλέτας των 160 φύλλων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Εκτός από τις ίνες κυτταρίνης, οι χάρτινες συσκευασίες ποτών περιέχουν πλαστικά υλικά και αλουμίνιο:
χάρη στην καινοτομική τεχνολογία της Lucart Group, αυτά τα υλικά δεν απορρίπτονται αλλά
ανακυκλώνονται σε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η σειρά προϊόντων Eco Natural Lucart δεν κόβει δέντρα αλλά ανακυκλώνει τα υλικά τα οποία
διαφορετικά θα κατέληγαν σε μια χωματερή.
Η διαδικασία παραγωγής πραγματοποιείται χάρη σε μια μηχανική δράση που διαχωρίζει με φυσικό
τρόπο τα υλικά χωρίς να χρησιμοποιεί επιβλαβείς ουσίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΠΟΤΩΝ
1. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
2. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥΣ
3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΤΩΝ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΠΟΤΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗ
4. Μετασχηματισμός

ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Η ποιότητα των ινών κυτταρίνης που δεν έχουν υποστεί λεύκανση και βρίσκονται μέσα στις χάρτινες
συσκευασίες ποτών μπορούν να συγκριθούν με τις καθαρές ίνες και επομένως εγγυώνται εξαιρετική
ανθεκτικότητα και απορροφητική ικανότητα στο τελικό προϊόν.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Το ποσοστό μακριών ινών που υπάρχει μέσα σε μια ανακυκλωμένη κυτταρίνη χάρτινης συσκευασίας ποτού είναι
υψηλότερο από αυτό που περιέχεται σε μια βασική μίξη ινών κυτταρίνης.
Αυτό το χαρακτηριστικό δίνει τη δυνατότητα αύξησης της ανθεκτικότητας και της απορροφητικότητας,
το οποίο είναι αδύνατον να βρεθεί σε οποιοδήποτε άλλο οικολογικό προϊόν.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – Environmental Saving Calculator Certificate
Μέσω ενός αυτόματου συστήματος υπολογισμού της LUCART, μπορούμε να εκδώσουμε το πιστοποιητικό
Environmental Saving Calculator, για κάθε ένα πελάτη μας ξεχωριστά, που αγοράζει ECO NATURAL προϊόντα,
και αφορά στη δική σας προσφορά στο περιβάλλον.
Ανάλογα την ποσότητα αγοράς σε προϊόντα ECO NATURAL, υπολογίζεται και πιστοποιείται:
1. η ποσότητα ανακυκλωμένων συσκευασιών tetra pack (ποτών)
2. η αντίστοιχη μείωση των απορριμμάτων
3. η διάσωση αριθμού δέντρων
4. η μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον

Η γκάμα των προϊόντων ECO NATURAL:
1.

Χειροπετσέτες σε ρολό & Interfold

2.

Χαρτί υγείας σε ρολά & bulk

3.

Ρολά Κουζίνας & χαρτοπετσέτες

4.

Άλλα είδη

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
Η πιστοποίηση Ecolabel βεβαιώνει ότι το προϊόν, κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του, ανταποκρίνεται
σε αυστηρά κριτήρια που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και εφαρμόζονται από όλες τις χώρες της Ε.Ε.

Καλύτερο για το περιβάλλον……





Χρησιμοποιεί βιώσιμες ίνες
Χαμηλές εκπομπές μόλυνσης σε νερό και αέρα
Μείωση των εκπομπών αερίου και
της κατανάλωσης πηγών ενέργειας.

…καλύτερο για σένα.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.lucartprofessional.com/sfogliabili/lucart-export/2014/Folder-EcoNatural-UK/
Τα προϊόντα ECO NATURAL LUCART εισάγονται και διανέμονται στην Ελλάδα κατ’ αποκλειστικότητα από την ECOLINE
Γ. Παπανδρέου 91, Ζωγράφου, 157 73, Αθήνα – ΤΗΛ.: 2107713906 -7
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