
Mérföldkő a papírgyártás 
történetében

ECONATURAL
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Lucart Professional EcoNatural:
a környezettudatos papír új generációja.

EU Ecolabel : IT/004/001

Az újrafelhasznált italos kartondobozokból készült EcoNatural a 100%-osan környezetbarát 

higiéniai papír termékek innovatív sorozata.

Kiváló minőségű, kitűnő teljesítményű, bármely felhasználási területre ideális termékek 

széles skáláját adja a kéztörlőktől a toalettpapírokig, az orvosi lepedőktől a zsebkendőkig.

C100456FSC®

www.fsc.org

The mark of
responsible 

forestry
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A KÖRNYEZETBARÁT 
PAPÍR EVOLÚCIÓJA.  

Az EcoNatural termékpaletta alapanyaga az 

italos kartondobozokból kinyert cellulózrostok 

újrafelhasználásával létrehozott Fiberpack®.

A Fiberpack® a Lucart Group és a Tetra Pak® 

együttműködésével létrejött környezetvédelmi és 

technológiai áttörés. 

A cellulózrostok mellett az italos kartondobozok 

polietilént és alumíniumot is tartalmaznak: a Lucart 

Group egyedi technológiájának köszönhetően ezeket 

az anyagokat sem kell eldobni, hanem más gyártási 

tevékenységek során újra fel lehet használni őket.

HULLADÉK
ÚJRAHASZNOSÍTÁS

ITALOS
KARTONDOBOZOK

ALUMÍNIUM ÉS
POLIETILÉN

CELLULÓZ
ROSTOK

GYÁRTÁS MÁS
IPARÁGAKBAN

GYÁRTÁS A
LUCART GYÁRBAN

PULPER

GYAKORI
HASZNÁLATI

TÁRGYAK FIBERPACK®

PAPÍRTERMÉKEK

GYÁRTÁSI FOLYAMAT

POLIETILÉN
POLIETILÉN

POLIETILÉN

POLIETILÉN

ALUMÍNIUM

CELLULÓZ ROSTOK

Az italos kartondobozok átlagban 74% cellulózrostból, 
22% polietilénből és 4% alumíniumból készülnek.

A gyártási folyamat az emberre és a 

környezetre ártalmas anyagok használata 

nélkül, fizikai, mechanikus módon választja 

el a cellulózrostokat a polietiléntől és az 

alumíniumtól.



MINŐSÉG
ECO
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EU ECOLABEL + FSC® RECYCLED MINŐSÍTÉSSEL 
RENDELKEZŐ, KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNYŰ HIGIÉNIAI 
PAPÍRTERMÉK.

Az italos kartondobozokban található cellulózrostok a szűz cellulózzal közel azonos minőségűek, 

ezért a készterméket kiváló erősséggel, nedvszívó képességgel és puhasággal ruházzák fel.

Az EcoNatural termékek EU Ecolabel minősítéssel rendelkeznek; ez a környezetvédelmi 
minőségi jelzés az európai szinten szükséges szigorú környezetvédelmi követelmények 
betartását garantálja: alacsony víz- és levegőszennyezés, kevés üvegházhatású gáz 
kibocsátása és elektromosság használata.

MINDENKI SZERETI A TERMÉSZETES SZÍNÉT, A TERMÉKET, AZ ÖTLETET.

A papír tipikus világos Havanna barna színe az italos kartondobozokban található fehérítetlen 

cellulózrostoknak köszönhető, mely így megtartja a fa természetes színét.

Ahogy azt a milánói Agron Institute és a Lucart Group specifikus piackutatási vizsgálata is jelzi, a 

felhasználók pozitívan ítélik meg az EcoNatural termékek környezetbarát értékeit és esztétikumát.

100%
NATURAL

Az EcoNatural termékek az újrafelhasznált papírból készült termékeket azonosító FSC® 
Recycled minősítéssel is rendelkeznek. Bal oldalt látható egy termékcímke-példa, mely 
minden EcoNatural csomagoláson megtalálható. Az FSC® egy, az erdőgazdálkodási 
erőforrások felelős használatát támogató nemzetközi civil szervezet.

EU Ecolabel : IT/004/001

C100456FSC®

www.fsc.org

The mark of
responsible 

forestry



FENNTARTHATÓSÁG
ECO
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KÉZZELFOGHATÓ SEGÍTSÉG A FENNTARTHATÓ 
JÖVŐÉRT. 
Az EcoNatural termékek valóban segítik a környezetet:

 életet adnak olyan anyagoknak, melyek különben hulladékként elvesznének;

 hozzájárulnak a légköri CO2 kibocsátás csökkentéséhez;

megelőzik a fák kivágását.

Aki az EcoNatural-t választja, kézzelfoghatóan segíti a környezetet. 

Például egy raklap EcoNatural 800 törlőkendővel lehetséges:

* 1 literes italos kartondobozokkal számolva.  ** Forrás: RISI 2008.  *** Forrás: Legambiente Roma.  

=
12 219

 italos kartondoboz*

újrahasznosítása 

2,6
közepes méretű fa***

megmentése

307,8 Kg
CO2 kibocsátás**

megelőzése



ESZKÖZÖK
ECO
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EGÉSZSÉGÜGY VENDÉGLÁTÁSIPARMOSDÓHIGIÉNIA

A KÖRNYEZET-MENTÉSI 
SZÁMOLÓGÉP.

A környezetvédelemhez való hozzájárulás jobb felmérése céljából a Lucart Professional kidolgozott 

egy innovatív eszközt: a Környezet-mentési számológépet.

Az EcoNatural termékek bevitele után a rendszer egy tanúsítványt hoz létre, mely az EcoNatural 

termékek környezetvédelmi hozzájárulását bizonyítja.

Az Ön Vállalata

Környezet- 
mentési tanúsítvány

Segitett Lucart Group-nak :

Előzze meg 0,8 m3 
szemét lerakását

Mentsen meg 2,6 fát azzal, 
hogy tiszta szűz cellulóz helyett 
Fibeprack® termékeket használ**

Hasznosítson újra 12219 Tetra Pak® 
italos kartondobozt*

Forrás: *MIT tanulmány (Massachussets Institute of Technology).   **Forrás: Legambiente Roma tanulmány.   ***Forrás: RISI 2008 tanulmány.

Csökkentse 307,8 kg-
al a CO2 kibocsátást 

a légkörbe***
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Lucart Kft - 2509 Esztergom – Kertváros, Retek u. 1, Hungary 
Tel. +36 33 428 128 - Fax +36 33 428 130 

www.lucartprofessional.com
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