
Style for efficiency

iDentity



Lucart ProfessionaL identity
celor care au nevoie de mai mult, idetity le oferă totul.

o gamă completă de soluții pentru baie.

funcționalitate de înalt nivel care unește eficiența și controlul 

consumurilor.

Un design unic cu jocuri de linii și transparențe care pun în 

evidență frumusețea în variantele black and white.

Stilul italian - expresie a excelenței reprezentate de lucart 

Professional.

Avem și mAi mUlte



 

nu mai căutați.
oricare ar fi domeniul profesional, oricare ar fi stilul 

localului, identity este răspunsul perfect.

formele elegante ale designului pun în evidență 

frumusețea oricărui ambient; 

ideal pentru localuri cu intensitate de frecventare 

medie-înaltă, unește eficiența maximă cu controlul 

costurilor.



IDENTITY ToIlET

idea inovativă pentru zona băii, multe avantaje într-un design unic:

• primul distribuitor cu tăiere automată, imbatabil în reducerea consumurilor

• performanțe garantate, hârtie întotdeauna disponibilă

• compatibil cu gama corespunzătoare de hârtie certificată ecologică lucart Professional

 PusH-Bar
dispozitivul push-bar, cu protecție împotriva 
bacteriilor pe bază de ioni de argint, simplifică 
încărcarea și ajută în caz de distribuire insuficientă  
a hârtiei.

 distriBuirea HÂrtiei desfĂcute
Hârtia igienică este distribuită de aparat deja 
desfăcută și pregătită de utilizare, pentru mai mult 
confort al utilizatorului. 900 de utilizări cu lungime 
individuală de 22,5 cm.

 ViZuaLiZarea consuMuriLor
Jocurile de transparențe conferă distribuitorului 
un design unic și inovativ, dar asigură controlarea 
ușoară a cantității de produs rămas.

  reducerea consuMuLui cu 45 %
sistemul cu pretăiere aplicat pentru prima 
dată unui dispenser de hârtie igienică oferă 
utilizatorului o porție de hârtie tăiată automat, 
reducându-se  consumul la jumătate. Beneficiul 
constă în reducerea costurilor, a frecvenței 
schimbării rolei de hârtie precum și reducerea 
spațiului de depozitare.

 Macro Vantaggio
ebatimus est vatus curnumu nunum, conessi 
intervi rmaionl octuamperum quonsula nonovius 
consupion. 

 un sisteM ecoLogic
distribuitorul toilet din linia identity este compatibil 
cu tipurile de hârtie dedicate econatural, eco și 
strong. distribuirea controlată și ecologia hârtiei: o 
formulă ideală și sustenabilă.

 sisteM de descHidere VersatiL
sistemul cu cheie, în cazul localurilor cu frecventare 
controlată, poate fi înlocuit ușor cu un buton pentru 
efectuarea mai rapidă a operațiunilor de încărcare. 

–45%

reducerea

consuMuriLor*

*  rezultatul a fost obținut în urma unei cercetări de piață condusă de research factory pe un eșantion reprezentativ în raport cu un distribuitor 

tradițional Jumbo lucart Professional. milano 2015.



 igienĂ garantatĂ
uscarea mâinilor cu prosoape din hârtie de unică 
folosință este soluția cea mai igienică disponibilă 
pe piață: nu se înregistrează răspândirea bacteriilor, 
spre deosebire de alte sisteme de uscare*.

 sisteM FAST REFILL
Lsistemul exclusiv FAST REFILL este combinația 
perfectă dintre brațe flexibile și push-bar și crește 
semnificativ viteza operațiunii de încărcare. 
În plus, dispozitivul push-bar este prevăzut cu 
protecție împotriva bacteriilor pe bază de ioni de 
argint.

 consuMuri transParente
Părțile transparente ale distribuitorului permit 
vizualizarea constantă a cantității de produs rămas, 
asigurând astfel încărcarea în cel mai scurt timp.

 un sisteM ecoLogic
distribuitorul Hands al Lucart Professional este 
compatibil cu prosoapele econatural, eco,  
strong și strong Blue. 
distribuirea controlată și ecologia hârtiei: o formulă 
ideală și sustenabilă.

*  studiu efectuat de universitatea din Westminster la cererea ets

 sisteM de descHidere VersatiL
sistemul cu cheie, în cazul localurilor cu frecventare 
controlată, poate fi înlocuit ușor cu un buton pentru 
efectuarea mai rapidă a operațiunilor de încărcare.

 controLuL costuriLor
distribuitorul Hands din linia identity a fost proiectat 
pentru servicii bucată cu bucată, pentru a distribui 
numai cantitatea necesară de produs. 
Lungimea de 28 de centimetri a fiecărei bucăți 
distribuite a fost stabilită pentru a asigura uscarea 
optimă utilizând doar 2 bucăți.

igienă, control, eficiență, tot ceea ce căutau clienții dumneavoastră:

•  reducerea consumurilor și a deșeurilor datorită distribuirii controlate a hârtiei

• compatibil cu gama corespunzătoare de hârtie certificată ecologică lucart Professional

•  înlocuire extrem de simplă și rapidă a bobinei de hârtie, datorită sistemului FAST REFILL

 Macro Vantaggio
ebatimus est vatus curnumu nunum, conessi 
intervi rmaionl octuamperum quonsula nonovius 
consupion. 

 

Disponibil în variantele de culori alb și negru.

IDENTITY haNDs

SiStem 
exclUSiv  
FAST REFILL



igienă și practicitate la dispoziția utilizatorului:

•  igienă garantată, fiecare parte a distribuitorului poate fi demontată și spălată; 

rezervele de produs sunt sigilate ermetic 

•  practicitate maximă de instalare a rezervei - rapidă și intuitivă - și de întreținere a 

distribuitorului

 

Disponibil în variantele de culori alb și negru.

IDENTITY 
FoaM soaP & sPRaY soaP

Distribuirea săpunului sub formă de 
spumă conferă o senzație plăcută 
de confort și catifelare utilizatorului, 
în ambiente în care cal i tatea ș i 
bunăstarea sunt pe primul loc.

Distribuitor de săpun pentru mâini, ideal pentru ambiente premium, intens frecventate, 
deoarece unește:

•  performanțele maxime și consumurile minime datorită distribuirii controlate 

• distribuirea săpunurilor certificate eU ecolabel

Dat fiind faptul că distribuie până la 
4000 de doze, reprezintă soluția ideală 
pentru ambiente intens frecventate 
precum aeroporturi, stații de serviciu, 
zone colective de servire a mesei.

aU
To

NoMIE MaXIMĂCo

NFoRT MaXIM

   igienĂ MaXiMĂ
reduce riscul de răspândire a germenilor și de 
contaminare bacteriană încrucișată. 

  deLicat cu PieLea
Îmbogățit cu glicerină și fără alcool.

 ParfuM neutru
Poate fi amplasat în orice ambient.

IDENTITY 
NoWaTER ClEaNER

Distribuitor de lichid pentru igienizarea 
mâinilor, ideal pentru ambiente cu 
risc de contaminare bacteriană, cum 
sunt cele sanitare și de pregătire a 
alimentelor.

sE
 U

TIl
IZEaZĂ FĂRĂ aPĂ

EU Ecolabel: IT/030/008

IDENTITY FoaM soaP, sPRaY soaP 
șI NoWaTER ClEaNER



 

identity foam Soap și Spray Soap sunt  
disponibile în varianta albă și neagră.

identity noWater cleaner este  
disponibil în varianta albă.

Lucart ProfessionaL identity Hands

Distribuitor cu tăiere automată pentru prosoape sub formă de bobină

identity autocut toWeL disPensers  

1 aBs

cod. 892300
finisare de culoare albă

cod. 892306 
finisare de culoare neagră

GaMa  
lUCaRT PRoFEssIoNal IDENTITY

Lucart ProfessionaL identity toiLet

Distribuitor cu tăiere automată pentru hârtie igienică Jumbo

identity autocut toiLet disPensers

385x230x153 (mm ÎxlxA)
Ambalat separat.
900 de utilizări cu lungime individuală de 22,5 cm.

381x290x223 (mm ÎxlxA)
Ambalat separat.
Bucăți cu lungime individuală de 28 cm.

1 aBs

cod. 892302 
finisare de culoare albă

cod. 892308 
finisare de culoare neagră

identity JuMBo toiLet PaPer roLLs

econaturaL 900 id
cod. 812179

12

24+24

2
202 mFiberpack

EU Ecolabel: IT/04/001

eco 900 id
cod. 812178

12
24+24

2
202 mFibre 

Regenerate

EU Ecolabel: IT/04/001

strong 900 id
cod. 812177

12
24+24

2
202 mCeluloză 

pură

PEFC/18-32-05

identity HandtoWeL roLLs

strong 155 id
cod. 861055e

6

2

155 m

Celuloză 
pură

PEFC/18-32-05

20+20

strong BLue 155 id
cod. 861058e

6

2

155 m

Celuloză 
pură

PEFC/18-32-05

20+20

econaturaL 155 id
cod. 861059e

6

2

155 m

Fiberpack

EU Ecolabel: IT/04/001

conform  
prevederilor art.
5b al Dm 220/93.
Potrivit pentru  
contactul cu 
alimente uscate.

conform  
prevederilor art.
5b al Dm 220/93.
Potrivit pentru  
contactul cu 
alimente uscate.

20+20

eco 150 id
cod. 861061e

6

2

150 m

Fibre  
Regenerate

EU Ecolabel: IT/04/001

20+20

554 536 554 554



Lucart ProfessionaL identity soaP & noWater cLeaner systeMs

Distribuitor de săpun sub formă de spumă.

•  Funcționează exclusiv cu rezervele de săpun 
lucart Professional luxury foam Soap.

•  La fiecare apăsare sunt distribuiți 0,4 ml de 
spumă.

• Sistem de deschidere cu cheie și buton.

identity foaM soaP disPensers  

Ambalat separat.

6 aBs
PP

262x118x132 (mm ÎxlxA)

LuXury foaM soaP
cod. 892298r

Co

NFoRT MaXIM

>> reZerVĂ  <<

cod. 892310
finisare de 

culoare neagră

cod. 892298 
finisare de  
culoare albă

EU Ecolabel: IT/030/008

rezervă de săpun de 800 ml.
Parfum neutru.
Autonomie: până la 2.000 de distribuiri.
testat dermatologic.

6

Lucart ProfessionaL identity

gentLe sPray soaP
cod. 892296r

Distribuitor de săpun sub formă de spray.

•  Funcționează exclusiv cu rezervele de săpun 
lucart Professional Gentle Spray Soap.

•  La fiecare apăsare sunt distribuiți 0,2 ml  
de săpun.

• Sistem de deschidere cu cheie și buton.

identity sPray soaP disPensers  

Ambalat separat.

6 aBs
PP

262x118x132 (mm ÎxlxA)

aU
To

NoMIE MaXIMĂ

>> reZerVĂ  <<

cod. 892312
finisare de 

culoare neagră

cod. 892296 
finisare de 
culoare albă

EU Ecolabel: IT/030/008

6

rezervă de săpun de 800 ml.
Parfum neutru. 
Autonomie: până la 4.000 de distribuiri.
testat dermatologic.

>> reZerVĂ  <<Distribuitor de lichid pentru igienizare

•  Funcționează exclusiv cu rezervele  
de lichid de igienizare lucart Professional 
noWater cleaner.

•  La fiecare apăsare sunt distribuiți 0,2 ml  
de lichid.

• Sistem de deschidere cu cheie și buton.

identity noWater cLeaner disPenser  

Ambalat separat.

6 aBs
PP

262x118x132 (mm ÎxlxA)

noWater cLeaner
cod. 892304r

sE
 U

TIl
IZEaZĂ FĂRĂ aPĂ

cod. 892304 
finisare de 
culoare albă

6

rezervă de lichid de igienizare 600 ml.
Parfum neutru.
Autonomie: până la 3.000 de distribuiri.
testat dermatologic.

ALCOHOL

FREE

Distribuitor pentru hârtie igienică intercalată.

280x151x133 (mm ÎxlxA)
Ambalat separat.

•  Poate conține până la 2,5 de pachete de hârtie igienică intercalată.
•  Compatibil cu gama completă de hârtie igienică intercalată.

identity BuLK PacK toiLet PaPer

6

cod. 892320
finisare de 

culoare neagră

cod. 892318 
finisare de  
culoare albă

aBs

Distribuitor pentru hârtie “mAxi JUmBo”.

328x350x127 (mm ÎxlxA)
Ambalat separat.

•  Ideal pentru ambiente cu frecventare intensă.
•  Compatibil cu gama completă de hârtie igienică Jumbo.

identity MaXi JuMBo

6

cod. 892328
finisare de 

culoare neagră

cod. 892326 
finisare de 
culoare albă

aBs

Distribuitor pentru hârtie “mini JUmBo”.

256x280x128 (mm ÎxlxA)
Ambalat separat.

•  Ideal pentru ambiente cu frecventare medie.
•  Compatibil cu gama completă de hârtie igienică mini Jumbo.

identity Mini JuMBo

6

cod. 892324
finisare de 

culoare neagră

cod. 892322 
finisare de 
culoare albă

aBs

Distribuitor pentru prosoape îndoite sub formă de “c”, “m”, “v” și “Z”.

388305x133 (mm ÎxlxA)
Ambalat separat.

•  Poate conține până la 3,5 de pachete de prosoape intercalate.
•  Compatibil cu gama completă de prosoape îndoite.

identity foLd HandtoWeLs

6

cod. 892316
finisare de 

culoare neagră

cod. 892314 
finisare de 
culoare albă

aBs



lucart spa - Zona industriale Diecimo - 55023 Borgo a mozzano (lucca) italy - tel. +39 0583 83701 - fax +39 0583 838262 
www.lucartprofessional.com
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