


Minden anyag erőforrást emészt fel és hatással van a környezetünkre.
Sajnos az ember erőforrásigényei egyre magasabbak: 

már nem képes bolygónk olyan gyorsan megújulni, 
mint amilyen ütemben feléljük azt.

A környezettudatosság manapság nem csak trend, 
de kötelesség is kell hogy legyen.

Ez a katalógus azzal a céllal készült, hogy bemutassuk, 
és segítsünk kiválasztani azokat az alternatív megoldásokat, 

amelyekkel egyszer használatos eszközeit, csomagolóanyagait új, 
környezetbarát termékekkel helyettesítheti. 

Előbb viszont fontos, hogy tisztába kerüljünk olyan fogalmakkal 
és alapanyagokkal, illetve azok tulajdonságaival, hogy megértsük, 

miként kezeljük ezeket a termékeket.



Jelmagyarázat

Forest Stewardship Council - Felelős erdőgazdálkodást igazoló ta-
núsítványrendszer. Az ilyen ellátott termék megfelel a környezet-
tudatos, és társadalmilag felelős termelés, gyártás feltételének.

Komposztálható
Speciális (ipari) körülmények között az alapanyagok lebontható-
ak. EU Standard 13432 szabványnak megfelelnek, 90-180 nap szük-
séges hozzá, nem hagy hátra mérgező anyagokat.

Lebomló
Az alapanyagok képesek teljesen lebomlani természetes úton 
minden külön kezelés nélkül. Az alapanyag természetes eredetű, 
vegyszerek felhasználása nélkül készült.

Égetés során kevesebb, vagy ugyanannyi CO2-t bocsájt ki, mintha 
természetesen bomlana le.

Lebomló és komposztálható különbsége

Az olyan tisztán természetes alapanyagok, mint a fa, préselt cukornád, 
pálmalevél, lebomlónak minősülnek mindenféle teszt nélkül (EN 13432 szab-
vány). A bioműanyag, mint a PLA, teszteken kell hogy átessen, hogy kom-
posztálhatónak minősítsék. Az EN 13432 szabvány általi ilyen termékeket, a 
Din Certco jelzéssel látják el.





Fa
Természetes eredetű, ennél fogva 

teljesen lebomló és komposztálha-
tó, ráadásul CO2 semleges, és 100%-

ban újrahasznosítható
alapanyag.

 

Natural origin, therefore 
completly biodegredable  and

compostable, CO2 neutral, and 
100% renewable material.

Wood



Cikkszám
product 

code

LEírás, méretek
description, size

tulajdonságok
properties

1 66608 8 x 5,5 cm 100 db / csomag
100 pcs / pkg

20 csomag / karton
20 pgk / box

2 66609 9 x 6 cm 100 db / csomag
100 pcs / pkg

20 csomag / karton
20 pgk / box

3 66611 11 x 7 cm 100 db / csomag
100 pcs / pkg

20 csomag / karton
20 pgk / box

4 66613 13 x 8 cm 100 db / csomag
100 pcs / pkg

20 csomag / karton
20 pgk / box

FA fingerfood tálka csónak alakú
Wooden finger food boats



Cikkszám
product 

code

LEírás, méretek
description, size

tulajdonságok
properties

5 66616 16,5 x 8,5 cm 100 db / csomag
100 pcs / pkg

20 csomag / karton
20 pgk / box

6 66618 18 x 10,5 cm 100 db / csomag
100 pcs / pkg

20 csomag / karton
20 pgk / box

7 66621 21,5 x 11 cm 100 db / csomag
100 pcs / pkg

20 csomag / karton
20 pgk / box



FA Evőeszközök
wooden cutlery

Cikkszám
product 

code

LEírás, méretek
description, size

tulajdonságok
properties

1 66736 kanál
spoon

100 db / csomag
100 pcs / pkg

16 cm 20 csomag / karton
20 pgk / box

2 66737 villa
fork

100 db / csomag
100 pcs / pkg

16 cm 20 csomag / karton
20 pgk / box

3 66738 kés
knife

100 db / csomag
100 pcs / pkg

16 cm 20 csomag / karton
20 pgk / box



Cikkszám
product 

code

LEírás, méretek
description, size

tulajdonságok
properties

1 66723 keverő
Stirrer

1000 db / csomag
1000 pcs / pkg

14 cm 10 csomag / karton
10 pgk / box

2 611222 keverő
stirrer

500 db / csomag
500 pcs / pkg

19 cm

FA keverők
wooden Stirrers





A préselt cukornád a cukorgyártás mellékter-
méke. Alkalmas hideg, és meleg ételekhez 

italokhoz egyaránt, mikróba is rakható. 

Teljesen lebomló és komposztálható, 30-90 
nap szükséges hozzá, a megfelelő körülmé-

nyek mellett. CO2 semleges, és 100%-ban 
újrahasznosítható.

The sugarcane bagasse is the by-product of 
the sugar production. Suitable for either cold 

and hot food and drink,  can be put into 
microwave also.

Fully biodegradable and compostable, it takes 
30 to 90 days in the appropiate enviroment. 

CO2 neutral, and 100% recyclable.

SugARCANE
BAGASSE

PRéselt
CUkornád



Tányérok
plates

Cikkszám
product 

code

LEírás, méretek
description, size

tulajdonságok
properties

1 5187 Lapos tányér
flat plate

50 db / csomag
50 pcs / pkg

18 cm 20 csomag / karton
20 pgk / box

2 5188 Lapos tányér
Flate Plate

50 db / csomag
50 pcs / pkg

23 cm 10 csomag / karton
10 pgk / box

3 5189 Lapos tányér
Flat plate

50 db / csomag
50 pcs / pkg

26 cm 10 csomag / karton
10 pgk / box



Cikkszám
product 

code

LEírás, méretek
description, size

tulajdonságok
properties

4 5627 Lapos, 3 részes
flat, 3-comp.

50 db / csomag
50 pcs / pkg

26 cm 10 csomag / karton
10 pgk / box

5 5628 mély tányér
Bowl 

50 db / csomag
50 pcs / pkg

18 cm, 400 ml 20 csomag / karton
20 pgk / box

6 5190 ovális lapos
oval flate plate

50 db / csomag
50 pcs / pkg

26 x 19 cm 10 csomag / karton
10 pgk / box

DID YOU KNOW?
In the process of sugar production, the sugar-
cane stalks are crushed to extract their juice.

The Dry pulpy fibrous residue that 
remains is called the bagasse, which 
is used for biofuel, and in the manu-
facture of pulp materials, like plates, 
bowls, and other boxes.

The sugarcane bagasse products main proper-
ties are:

1. Biodegreadable and compostable
2. Renewable resource 
3. Between 0 and 80 celsius, it is safe to 

use for food
4. Retains the stored food taste and 

freshness

TUDTA?
A cukorgyártás folyamataként a cukornádat 
illetve cukorrépát többek között préselve, 
cukorlevet nyernek ki. 

Az így keletkező, préselt cukornádat 
aztán fűtőanyagként, illetve teljesen 
környezetbarát eljárás útján, tányér-
ok, tálak, és egyéb dobozok készíté-
sére használják.

A Préselt cukornádból készült termékek 
fontosabb jellemzői:

1. biológiailag lebomló és komposztálható
2. a cukornád megújuló erőforrás szem-

ben a kőolaj származékokkal
3. 0 és 80 celsius fok között biztonságban 

használható
4. megőrzi a tárolt étel ízét, frissességét



Elviteles dobozok
take-away boxes

Cikkszám
product 

code

LEírás, méretek
description, size

tulajdonságok
properties

1 133336 elviteles doboz
take-away box

50 db / csomag
50 pcs / pkg

15 x 15 x 8,2 cm 10 csomag / karton
10 pgk / box

2 1010001153
Elviteles doboz
Take-away box

50 db / csomag
50 pcs / pkg

22 x 20,1 x 8 cm 4 csomag / karton
4 pgk / box

3 1010001177
Elviteles doboz
take-away box

50 db / csomag
50 pcs / pkg

22,9 x 15,5 x 7,6 cm 4 csomag / karton
4 pgk / box



Cikkszám
product 

code

LEírás, méretek
description, size

tulajdonságok
properties

4 1010001178
elviteles doboz
take-away box

50 db / csomag
50 pcs / pkg

25 x 16,2 x 6,3 cm
2 részes / 2 compartment

10 csomag / karton
10 pgk / box

5 1010001155
Elviteles doboz
Take-away box

50 db / csomag
50 pcs / pkg

21 x 14,2 x 3 cm
710 ml

8 csomag / karton
8 pgk / box

6 1010001156
Elviteles doboz
take-away box

50 db / csomag
50 pcs / pkg

21 x 14,2 x 4,5 cm
950 ml

8 csomag / karton
8 pgk / box

7 1010001166
Pla fedél*

Pla LiD*
50 db / csomag

50 pcs / pkg

22,5 x 15 x 4 cm 4 csomag / karton
4 pgk / box

* PLA tető a 1010001155-ös, és a 101001156-ös elviteles dobozokhoz.  

* PLA lid for 1010001155 and 101001156 take-away boxes.



Cikkszám
product 

code

LEírás, méretek
description, size

tulajdonságok
properties

1 1010001157
imbisz

portion cup
50 db / csomag

50 pcs / pkg

60 ml 50 csomag / karton
50 pgk / box

2 1010001161
fedél

Lid
50 db / csomag

50 pcs / pkg

1010001157-es imbiszhez
for 1010001157 portion cup

50 csomag / karton
50 pgk / box

3 1010001158
imbisz

portion cup
50 db / csomag

50 pcs / pkg

120 ml 36 csomag / karton
36 pgk / box

4 1010001162
fedél

lid
50 db / csomag

50 pcs / pkg

1010001158-as imbiszhez
for 1010001158 portion cup

36 csomag / karton
36 pgk / box

imbiszek
portion cups



Cikkszám
product 

code

LEírás, méretek
description, size

tulajdonságok
properties

1 133217 elviteles doboz
take-away box

50 db / csomag
50 pcs / pkg

375 ml
13,2 x 13,2 x 5,4 cm

10 csomag / karton
10 pgk / box

2 133218 Elviteles doboz
Take-away box

50 db / csomag
50 pcs / pkg

500 ml
13,2 x 13,2 x 6,7 cm

10 csomag / karton
10 pgk / box

3 133219 r-pet fedél*
r-pet Lid*

50 db / csomag
50 pcs / pkg

R-PET
13,6 x 13,6 x 8 cm

10 csomag / karton
10 pgk / box

* R-PET fedél a 133217-es és a 133218-as dobozokra. NEM BIO!

* R-PET lid for 133217 and 133218 boxes. NOT BIO!

Szögletes és kerek dobozok
rectangular and round boxes



Cikkszám
product 

code

LEírás, méretek
description, size

tulajdonságok
properties

1 133220 50 db / csomag
50 pcs / pkg

750 ml
17,1 x 17,1 x 5,3 cm

6 csomag / karton
6 pgk / box

2 133221 r-pet fedél*
r-pet Lid*

50 db / csomag
50 pcs / pkg

133220-aS dobozhoz
for 133220 box

6 csomag / karton
6 pgk / box

3 133226 50 db / csomag
50 pcs / pkg

750 ml
18,6 x 18,4 x 7,2 cm

6 csomag / karton
6 pgk / box

4 133227 r-pet fedél*
r-pet lid*

50 db / csomag
50 pcs / pkg

133226-os dobozhoz
for 133226 box

6 csomag / karton
6 pgk / box

* R-PET fedél dobozokra. NEM BIO!
* R-PET lid for boxes. NOT BIO!

R-PET ANYAG
Az R-PET anyag nem más, mint újrahasznosított PET műanyag. PET (Polyethylene terephthalate)
egy erős, tartós, és újrahasznosítható alapanyag, leggyakrabban üdítős, vizes palackokat készíte-
nek belőle. Ugyan önmagában nem lebomló, és nem is komposztálható, viszont újrahasznosított 
anyagként kevesebb terhet ró a környezetre.



Cikkszám
product 

code

LEírás, méretek
description, size

tulajdonságok
properties

1 133212 75 db / csomag
75 pcs / pkg

950 ml
22,9 x 16,4 x 4,8 cm

4 csomag / karton
4 pgk / box

2 133213 r-pet fedél*
r-pet Lid*

75 db / csomag
75 pcs / pkg

133212-es Dobozhoz
for 133212 box

4 csomag / karton
4 pgk / box

3 133222 kerek elviteles
round take-away

125 db / csomag
125 pcs / pkg

500 ml
15 x 6 cm

4 csomag / karton
4 pgk / box

4 133223 r-pet fedél*
r-pet lid*

125 db / csomag
125 pcs / pkg

133222-es Dobozhoz
for 133222 box

4 csomag / karton
4 pgk / box

* R-PET fedél dobozokra. NEM BIO!

* R-PET lid for boxes. NOT BIO!

R-PET MATERIAL
RPET stands for recycled polyethylene terephthalate, or recycled PET. PET 
is a strong, durable and recyclable material that is used for soda bottles, 
water bottles. RPET is produced by collecting, sorting and recycling PET, then 
refining the material into flakes that can be turned into new products. While 
RPET is not biodegredable or compostable, it has significally less impact on 
the enviroment since, its a recycled material.





PÁLMALEVÉL
Palm LEAF



A pálmalevél (is) egy megújuló 
erőforrás, lebomló és 

komposztálható. 
60 celsiusnál forróbb ételekhez 

nem ajánljuk.

The Palm leaf is a renewable 
resource, biodegredable and 

compostable.
it is suitable for food under 60 

celsius.



Tányérok
plates

Cikkszám
product 

code

LEírás, méretek
description, size

tulajdonságok
properties

1 132378 leveses
bowl

25 db / csomag
25 pcs / pkg

16 x 11 x 6 cm 4 csomag / karton
4 pgk / box

2 100007858
nyeles, lapos
serving plate

25 db / csomag
25 pcs / pkg

36 x 20 x 0,5 cm 4 csomag / karton
4 pgk / box

3 132380 ovális lapos
oval flat

25 db / csomag
25 pcs / pkg

26 x 16,5 cm 4 csomag / karton
4 pgk / box

4 132383 ovális lapos
oval flat

25 db / csomag
25 pcs / pkg

31 x 18 cm 4 csomag / karton
4 pgk / box

5 132375 szögletes lapos
square flat

25 db / csomag
25 pcs / pkg

18 cm, 400 ml 4 csomag / karton
4 pgk / box





BAMBUSZ

BAMBOO

A bambusz felhasználásának 
számtalan módja ismert, ez a 

rendkívűl gyorsan megújuló 
alapanyag kiválló alternatívát 
nyújt a műanyagok helyett. 

CO2 semleges.

This versatile material is a very 
fast renewable resource, and 

an excellent alternative to the 
plastics. CO2 neutral.



HURKOLT SzURIk, hústűk,
Saslik pálcikák

Cikkszám
product 

code

LEírás, méretek
description, size

tulajdonságok
properties

1 66720 szuri
saigon stick

100 db / csomag
100 pcs / pkg

10 cm

2 611213 szuri
saigon stick

50 db / csomag
50 pcs / pkg

15 cm

Cikkszám
product 

code

LEírás, méretek
description, size

tulajdonságok
properties

1 66730 Hústű
Fingerfood pick

250 db / csomag
250 pcs / pkg

12 cm

2 66732 hústű
fingerfood pick

250 db / csomag
250 pcs / pkg

18 cm
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Cikkszám
product 

code

LEírás, méretek
description, size

tulajdonságok
properties

1 899954 Saslik
Skewer

90 db / csomag
90 pcs / pkg

30 cm

2 611211 Saslik
skewer

50 db / csomag
50 pcs / pkg

35 cm

A
 B

A
M
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SZ
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                                                                    BEN
EFITS O

F BAMBOO

A 
bambusz gyorsan 

nővő, megújuló, és rend-
kívűl alkalmazkodóképes alap-

anyag, aminek termesztéséhez semmi-
féle vegyszer nem szükséges. Számtalan 

felhasználási módja van, a vendéglátáson 
kívűl, épületekhez, hidakhoz, gyógyszerekhez, 
ruhákhoz, bútorokhoz, még pelenkákhoz is, 

nem utolsó sorban főleg keleten elterjedt étel 
is. 

The bamboo is a fast-growing, renewable, and 
easy-to-grow material, which requires zero 

chemicals and pesticides. it has many uses 
besides the catering, for example mate-

rials for housing, roads and brid-
ges, clothes, furniture, even for 

diapers, and of course in the 
asian cuisine.







KRAFT PAPÍR #UCCATÁCA
KRAFT PAPER #stripcoaster

Cikkszám
product 

code

LEírás, méretek
description, size

tulajdonságok
properties

1 541052 KICSI
SMALL

200 db / csomag
200 pcs / pkg

100 x 175 mm műanyagmentes
No plastic

2 54053
KÖZEPES
MIDDLE

200 db / csomag
200 pcs / pkg

135 x 200 mm műanyagmentes
No plastic

3 541054 NAGY
BIG

200 db / csomag
200 pcs / pkg

160 x 235 mm műanyagmentes
No plastic

4 541025 KRUMPLIS
CHIPS

50 db / csomag
50 pcs / pkg

135 x 220 mm műanyagmentes
No plastic

5 541056 PECSENYÉS
roast

50 db / csomag
50 pcs / pkg

155 x 245 x 20 mm műanyagmentes
No plastic



LEBOMLÓ PAPÍRPOHÁR
COMPOSTABLE PAPER CUPS

Cikkszám
product 

code

LEírás, méretek
description, size

tulajdonságok
properties

1 9616 Papírpohár
PAPER CUP

50 db / csomag
50 pcs / pkg

100 ml, négyféle színben
100 ml, 4 color variation

20 csomag / karton
20 pgk / box

2 5748 Papírpohár
PAPER CUP

50 db / csomag
50 pcs / pkg

240 ml, négyféle színben
240 ml, 4 color variation

20 csomag / karton
20 pgk / box

3 5749 Papírpohár
PAPER CUP

50 db / csomag
50 pcs / pkg

360 ml, négyféle színben
360 ml, 4 color variation

20 csomag / karton
20 pgk / box

4 9617 Papírpohár
PAPER CUP

50 db / csomag
50 pcs / pkg

480 ml, négyféle színben
480 ml, 4 color variation

20 csomag / karton
20 pgk / box

5 1479 PLA TETŐ
PLA LID

50 db / csomag
50 pcs / pkg

80 mm átmérő
80 mm diameter

20 csomag / karton
20 pgk / box

6 1480 PLA TETŐ
PLA LID

50 db / csomag
50 pcs / pkg

90 mm átmérő
90 mm diameter

20 csomag / karton
20 pgk / box



EcoNatural is the innovative PAPER+DISPENSER system that 
gives new life to beverage cartons. Lucart separates the com-
ponents of beverage cartons: from cellulose fibres it creates 

Fiberpack®, with which it produces paper, and from aluminium 
and polyethylene it produces Al.Pe.®, the new raw material 

used for making dispensers. 

Az EcoNatural forradalmian új PAPÍR+ADAGOLÓ termékcsaládja 
új életre kelti a használt italos kartondobozokat. A Lucart az ita-
los kartondobozokat alkotóelemeire bontja, a cellulóz rostokból 
hozza létre a papír alapanyagául szolgáló Fiberpack® anyagot, 
az alumíniumból és polietilénből pedig az adagolók előállításá-

hoz használt Al.Pe.® alapanyag készül.



EcoNatural
Italos kartondobozoktól 

a kézzel fogható
fenntarthatóságig

EcoNatural
from beverage cartons, to 
the sustainability you can

actually see



Az ECOnatural rendszer
The econatural system

Cikkszám
product code

LEírás
description

Méretek, tulajdonságok
sizes, properties

1 892345 Szappan adagoló
foam dispenser 0,55L | 216x102x90 mm

2 892344
hajtogatott wc 

papír tartó
foleded toilet paper 

dispenser

300x170x132 mm

3 892343
hajtogatott 

kéztörlő adagoló
folded handtowel 

dispenser

400x290x130 mm

4 892346 Szemetes
Waste Bin 500x330x215 mm

1 2 3 4

Egy tetra-pak doboz átlagosan 74% cellulózt, 22% polietilént, és 4% alumíniumot tartalmaz. a polietilén 
és az alumínium részből al.-pe.® alapanyag lesz, amikből környezetbarát adagolók, és szemetesek 
készülnek.
A tetra-pak beverege carton contains about 74% cellulose, 22% polyethilene, and 4% aluminium. The 
Polyethilene and the aluminium parts are recycled into al.-pe. ® raw material, which is used for the 
dispensers, and waste bins.



Cikkszám
product 

code

LEírás
description

Méretek, tulajdonságok
sizes, properties

1 811A74 Natural 210I 10x21 cm

892344-es adagolóhoz 210 lap / csomag 
2 rétegű

for 892344 dispenser 210 pcs / pkg,
2 layer

2 863044 Natural v2 21x21 cm

892343-as adagolóhoz 190 lap / csomag
2 rétegű

for 892343 dispenser 190 pcs / pkg
2 layer

3 864036 Natural z 23x23,5 cm

892343-as adagolóhoz 220 lap / csomag
2 rétegű

for 892343 dispenser 220 pcs / PKG
2 layer

Az Ecolabel minőségi tanúsítvány garantálja, hogy az 
ilyen címkével ellátott termékek megfelelnek a szigo-
rú eu környezetvédelmi előírásoknak: alacsony víz és 
légszennyezés, károsanyag kibocsátás tekintetében 
is minimális, illetve kevés elektromos áram felhaszná-
lásával készülnek. 

Ecolabel is the ecological quality label that guaran-
tees the respect of severe criteria for the protection 
of the enviroment required at an European level: low 
water and air pollution, low greenhouse gas emissi-
ons and electricity use.

Minden EcoNatural termék Ecolabel tanúsítvánnyal rendelkezik.
All EcoNatural product are certified Ecolabel.

1

2

3



EcoNatural szalvéták
Econatural napkins

Cikkszám
product 

code

LEírás
description

Méretek, tulajdonságok
sizes, properties

1 832324 Natural 216TN 25x34 cm

hajtogatott szalvéta l-one 
adagolókhoz. Díszitett minta

150 lap/cs, 40 cs/karton 
2 rétegű

interFolded napkins for l-one 
dispensers. decorated.

150 pcs/pkg, 40 pKG/BOX
2 layer

*élelmiszerrel érintkehet

2 831119W Natural 130T maxi 30x30 cm

500 lap/cs, 8 cs/karton
1 rétegű

500 pcs/pkg, 40 pkg/box
1 layer

*élelmiszerrel érintkezhet

3 831130 Natural 127TS 27x30 cm

350 lap/cs, 16 cs/karton
1 rétegű

350 pcs/PKG, 16 PKG/BOX
1 layer

*ÉLELMISZerrel érintkezhet

1

2

3

A natural termékek egyike se megy át 
fehérítésen, így őrzi meg az újrahasznosí-
tott cellulóz a természetes színét.

The natural products have not undergo-
ne whitening processes and therefore 
they maintain their natural color.



Cikkszám
product 

code

LEírás
description

Méretek, tulajdonságok
sizes, properties

1 82214000 Natural 25x25 25x25 cm

50 db/cs, 38 cs/karton 
2 rétegű

50 pcs/pkg, 38 pkg/BOX
2 layer

*élelmiszerrel érintkehet

2 82595000 Natural 33x33 33x33 cm

50 db/cs, 27 cs/karton
2 rétegű

50 pcs/pkg, 27 pkg/box
2 layer

*élelmiszerrel érintkezhet

3 82975700 Natural 38x38 38x38 cm

mikrocellás anyag 40 db/cs, 24 cs/karton
2 rétegű

micro-embossed 40 pcs/pkg, 24 PKG/BOX
2 layer

*élelmiszerrel érintkezhet

EcoNatural szalvéták
Econatural napkins

3

2

1



Cikkszám
product 

code

LEírás
description

Méretek, tulajdonságok
sizes, properties

1 812140 Natural 300 9,1x37 cm

300 méter hosszú wc papír,
24,5 cm átmérő

811 lap/tek, 6 tek/karton 
2 rétegű

300 meter long toilet paper,
24, 5 cm diameter

811 pcs/roll, 6 roll/BOX
2 layer

2 812152 Natural 150 9,8x37 cm

150 méter hosszú wc papír, 
18 cm átmérő

405 laP/TEK, 12 Tek/karton
2 rétegű

150 meter long toilet paper, 
18 cm diameter

405 pcs/roll, 12 roll/box
2 layer

3 811822 Natural 10 9,5x11 cm

19,8 méter hosszú wc papír 180 lap/tek, 10 tek/cs
12 cs/karton, 2 rétegű

19,8 meter long toilet paper 180 pcs/roll, 10 roll/pkg
12 pkg/box, 2 layer

4 811927 Natural 4 9,5x11 cm

44 méter hosszú wc papír 400 lap/tek, 4 tek/Cs
14 cs/karton, 2 rétegű

44 meter long toilet paper 400 pcs/roll, 4 roll/pkg
14 pkg/box, 2 layer

EcoNatural wc papírok
Econatural toilet papers

3

4

2

1



Cikkszám
product 

code

LEírás
description

Méretek, tulajdonságok
sizes, properties

1 852218 Natural 800 25x25 cm

200 méter hosszú papírtörlő, 
belső magos

800 lap/tek, 2 tek/karton 
2 rétegű

200 meter long paper wiper, 
center pull

800 pcs/roll, 2 roll/BOX
2 layer

*élelmiszerrel érintkehet

2 852226 Natural 135 21x30 cm

135 méter hosszú papírtörlő, 
belső magos

460 laP/TEK, 6 Tek/karton
2 rétegű

135 meter long paper wiper, 
center pull

460 pcs/roll, 6 roll/box
2 layer

*élelmiszerrel érintkezhet

3 861065 Natural 70J 22,8x37 cm

70 méter hosszú papírtörlő,
belső magos

190 lap/tek, 12 tek/karton
2 rétegű

70 meter long papír wiper,
center pull

190 pcs/PKG, 12 PKG/BOX
2 layer

*ÉLELMISZERREL ÉRINTKEZHET

1

2

3

EcoNatural papírtörlők
Econatural wipers



EcoNatural körkörös gazdaság



EcoNatural circular economy



Cikkszám
product 

code

LEírás
description

Méretek, tulajdonságok
sizes, properties

1 812170 L-one 180

180 méter hosszú wc papír 900 lap/tek, 12 tek/karton 
2 rétegű

180 meter long toilet paper 900 pcs/roll, 12 roll/BOX
2 layer

2 852277 l-one 450 19x35 cm

158 méter hosszú papírtörlő, 
belső magos

450 laP/TEK, 6 Tek/karton
2 rétegű

158 meter long paper wiper, 
center pull

450 pcs/roll, 6 roll/box
2 layer

*élelmiszerrel érintkezhet

l-one natural termékek
l-one natural products

2

1



3

Cikkszám
product 

code

LEírás
description

Méretek, tulajdonságok
sizes, properties

1 861059 Natural 155ID 25x25 cm

155 méter hosszú papírtörlő, 
adagolóba

 6 tekercs/karton 
2 rétegű

155 meter long paper wiper, 
for dispensers

6 roll/BOX
2 layer

*élelmiszerrel érintkehet

2 843166 Natural 90F 21x21 cm

papírzsebkendő 9x10 db/cs, 24 cs/karton
4 rétegű

handkerchief 9x10 pcs/pkg, 24 pkg/box
4 layer

3 841073 Natural 100V 20x21 cm

kozmetikai törlőkendő 100 lap/cs, 40 cs/karton
2 rétegű

handkerchief, facial tissue 100 pcs/PKG, 40 PKG/BOX
2 layer

4 870099 Natural 70 37x59 cm

orvosi lepedő, antibakteriális 190 lap/tek, 6 tek/karton 
2 rétegű

Medical sheet, antibacterial 190 pcs/roll, 6 roll/BOX
2 layer

egyéb EcoNatural termékek
other econatural products

4

2

1





PLA 
TERMÉKEK

PLA 
products



PLA POHARAK
PLA CUPS

Cikkszám
product 

code

LEírás, méretek
description, size

tulajdonságok
properties

1 200kpla Pla pohár
PLA cup

50 db / csomag
50 pcs / pkg

200 ml pohár
200 ml cup

30 csomag / karton
30 pgk / box

2 400KPLA ovális lapos
oval flat

50 db / csomag
50 pcs / pkg

300 ml-nél jelölt pohár (400 ML)
cup with 300 ml mark (400 ml)

20 csomag / karton
20 pgk / box

3 500KPLA ovális lapos
oval flat

25 db / csomag
25 pcs / pkg

400 ml-nél jelölt pohár (500 ML)
cup with 400 ml mark (500 ml)

4 csomag / karton
4 pgk / box

4 600KPLA szögletes lapos
square flat

25 db / csomag
25 pcs / pkg

500 ml-nél jelölt pohár (600 ML)
cup with 500 ml mark (600 ml)

4 csomag / karton
4 pgk / box



Cikkszám
product 

code

LEírás, méretek
description, size

tulajdonságok
properties

1 LIpp12PLA PLA Lapos tányér
pla flat plate

12 db / csomag
12 pcs / pkg

21 cm 40 csomag / karton
40 pgk / box

2 LIPF12PLA PLA mély tányér
pla deep plate

12 db / csomag
12 pcs / pkg

21 cm 36 csomag / karton
36 pgk / box

A PLA (polylactic acid - Politejsav) tulajdonságait véve nagyban hasonlít a műanyagokra, ám 
ez az anyag növényi keményítőből készül, ezért biológiai úton lebomló. 

PLA (polylactic acid) has a very similar properties as the plastic, but it is made from (usually 
corn) starch, and it is biodegredable. 

PLA TÁNYÉROK
PLA PLATES



Cikkszám
product 

code

LEírás, méretek
description, size

tulajdonságok
properties

1 132453 C-PLA villa
C-pLA Fork

50 db / csomag
50 pcs / pkg

16,5 cm, c-PLA 20 csomag / karton
20 pgk / box

2 132454 C-PLA KÉS
C-PLA KNIFE

50 db / csomag
50 pcs / pkg

16,5 cm, C-PLA 20 csomag / karton
20 pgk / box

3 132455 C-pLA kanál
c-pla spoon

50 db / csomag
50 pcs / pkg

16,5 cm, c-pla 20 csomag / karton
20 pgk / box

4 132456 c-pla tea kanál
c-pla tea spoon

50 db / csomag
50 pcs / pkg

16,5 cm, c-pla 20 csomag / karton
20 pgk / box

C-PLA EVŐESZKÖZÖK
C-PLA CUTLERY



Cikkszám
product 

code

LEírás, méretek
description, size

tulajdonságok
properties

1 8557 fekete szívószál
Black straw

500 db / csomag
500 pcs / pkg

8 x 25 cm 10 csomag / karton
10 pgk / box

2 512130 Fehér szívószál
white straw

500 db / csomag
500 pcs / pkg

6,5 x 23 cm 7 csomag / karton
7 pgk / box

PLA Szívószálak
PLA straws




