
PROFESSIONAL

Eco Natural Lucart: Nová generace ekologického papíru.

Přinášíme řadu inovovaných produktů z řady “ECO Natural Lucart”,
které jsou vyrobeny z použitých nápojových obalů a jsou tudíž 100% 

přírodní. Jejich použitím šetříme společně
životní prostředí.

Přírodní Eco Lucart má certifikaci ECO-LABEL
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První papír, který je vyroben
z nápojových kartonů

“Eco Natural Lucart” je vyroben recyklací 
celulózových vláken vyseparovaných
z nápojových kartonů.

Na rozdíl od celulózových vláken obsahují nápojové kartony plastové 
materiály a hliník. Díky inovativní technologii skupiny Lucart nejsou 
tyto materiály vyhozeny, ale jsou recyklovány v jiných výrobních 
provozech.

“Eco Natural Lucart” nekácí stromy, ale recykluje materiály, které 
jinak končí na skládce odpadků.

Ve výrobním procesu se tak děje díky mechanické činnosti, kde se 
fyzicky oddělují materiály bez použití škodlivých látek a to jak pro 
člověka, tak i pro životní prostředí.



 

 

OSTATNÍ VÝROBNÍ INNOST 

Eco Natural Lucart

ECO KIT GARDEN

ECO
KVALITA

VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST A ABSORBCE 

ECO NATURAL LUCART
JE CERTIFIKOVANÁ ECO ZNAČKA

CERTIFIKOVANÁ TKÁŇ
S VÝJIMEČNÝM VÝKONEM
A ECO ZNAČKOU

Kvalitu nebělených celulózových vláken 
nalezených v nápojových kartonech lze 
přirovnat k přírodním vláknům a proto mohou 
zajistit vynikající odolnost, absorbci a další 
funkce v konečném výrobku.

procento dlouhých vláken získaných z recyklovaných nápojových 
kartonů celulózy je vyšší, než to které je obsaženo ve standartním 
celulozovém mixu.

Toto celulózové vlákno zajišťuje zvýšení odolnosti a savosti, 
které není možné nalézt v žádném jiném ekologickém papírovém 
výrobku.

certifikované eco značky jsou výrobky, v kterých se během jeho celého 
životního cyklu respektují kritéria pro ochranu životního prostředí  
uplatňována všemi státy EU.



RUČNÍKY  ECONATURAL V2
/sklad 10,5cm/ 

Toaletní papír Econatural Jumbo 
180

RUČNÍKY  ECONATURAL Z
/sklad 9,5cm/

Toaletní papír Econatural jumbo 270

Průmyslová role Econaturál 3,500XL

MAXI role L-ONE 450 /vhodné do 
zásobníků Lotus Refl ex/

Ubrousky Eco natural 30x30 cm

Ručník do automat.zásobníku 
Hygenius

Ubrousky Eco natural do zásobníku

Průmyslová role Econaturál 800

Toaletní papír jumbo L-ONE180
/vhodný do zásob. Lotus/

Skládaný toaletní papír

RUČNÍKY  ECONATURAL Z20 
Interfold /úzké sklad 8cm/

MINI role Econatural 70 Joint

Toaletní papír Econatural 10

MAXI role Econatural  135 Joint

cod. 863034

cod. 812149

cod. 864036

cod. 812159

cod. 851249

cod. 852277

cod. 831119

cod. 861059

cod. 832294

cod. 852218

cod. 812170

cod. 811883

cod. 864052

cod. 861065

cod. 811822

cod. 852226

• 2 vrstvy
• rozměr ručníku 21x21cm
• 210 ks v balíčku
• 15 balíčků v kartonu

• 2 vrstvy průměr role 19cm
• 180m /486 ůtržků
• velikost útržku 9x37 cm
• Bal 12 ks

• 2 vrstvy
• Rozměr ručníku 23X23,5cm
• 220ks v balíčku
• 18 balíčků v kartonu

• 2 vrstvy průměr role 25,5cm
• Delka 270 m /730 útržků
• velikost útržku 9x37 cm
• Baleno 6  ks

• 2 vrstvy průměr role 26cm
• délka role 180m /500útržků/
• útržek 36x36cm
• průměr role 26cm
• Baleno 2 role

• 2 vrstvy
• 158 m/ 450 útržků
• Baleno 6 rolí v kartonu

• 1 vrstva
• 500 ks v balíčku
• 8 balíčků v kartonu

• 2 vrstvy
• 155m/ 620 ručníků/
• Baleno 6 rolí v kartonu

• 2 vrstvy
• 150 ks / balíček
• 40 balíčků v kartonu

• 2 vrstvy průměr role 24cm
• 200 m/800 útržků
• velikost útržku25x25cm
• Baleno 2 role

• 2 vrstvy
• 180m/900 ůtržků
• Bal 12 ks

• 2 vrstvy
• rozměr útržku 22x10,5 cm
• 230 ks v balíčku
• 40 balíčků v kartonu

• 2 vrstvy
• Rozměr ručníku 20X24cm /
• 200ks v balíčku
• 15 balíčků v kartonu

• 2 vrstvy průměr role 13cm
• Délka role 70 mm
• počet útržků 190 ks
• Baleno 12 ks

• 2 vrstvy
• Délka 17,6m
• 10 rol.v balíčku
• 12 balíčků v kartonu

• 2 vrstvy průměr role 20cm
• délka role 135m
• počet útržků 450 ks
• Baleno 6 ks


