LUCART PROFESSIONAL L-ONE MINI
Distribuirea bucăților individuale,
zero deșeuri.

Sistem multifuncțional ideal pentru utilizarea
în baie și bucătărie.
Sistem versatil și foarte eficient.
Lucart Professional L-ONE MINI este recomandat
pentru distribuirea unei bucăți individuale de hârtie
igienică și de prosoape pentru bucătărie.
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bucătării
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Baie: deplin respect față de natură.
Utilizarea sistemului L-ONE Mini reduce cantitatea de deșeuri și ajută la protejarea mediului.
•S
 istemul de distribuție „bucată cu bucată” optimizează
utilizarea hârtiei.
•H
 ârtia igienică Lucart Professional EcoNatural protejează
mediul înconjurător deoarece a fost produsă prin reciclarea
fibrelor de celuloză provenite din recipientele din carton
pentru băuturi.

Produsele EcoNatural sunt certificate FSC® Recycled care identifică produsele realizate din hârtie
reciclată. În stânga este prezentat un exemplu de etichetă a produsului, aplicată pe toate ambalajele
EcoNatural. FSC® este o organizație non guvernamentală internațională care promovează utilizarea
responsabilă a resurselor pădurilor.

Marca EU Ecolabel este o etichetă de indicare a calității ecologice care garantează respectarea unor
criterii severe pentru protecția mediului înconjurător impuse pe teritoriul european: poluarea redusă
a apelor și aerului, emisii reduse de gaz cu efect de seră și consum redus de energie electrică.
EU Ecolabel: IT/004/001

> Igienă maximă
Utilizatorii intră în contact doar cu bucata utilizată.
> Reducerea consumului
Distribuirea bucăților individuale reduce cantitatea de deșeuri.

În bucătărie: mai multă igienă, mai puține deșeuri.
Distribuitoare economice pentru bucătării.
• Aprobat pentru contactul cu alimentele.
• Ideal pentru utilizarea în medii de producție a alimentelor
- culoarea albastră este vizibilă și ușor de recunoscut în
domeniul alimentației.
•D
 istribuirea individuală a bucăților de hârtie garantează
o cantitate minimă de deșeuri.

PEFC este certificatul organismului guvernamental național de gestionare sustenabilă a pădurilor
din care provine celuloza.
PEFC/18-32-05

Gama de produse Lucart Professional L-ONE
Distribuitor Lucart Professional
L-ONE MINI

BUCĂTĂRIE (ZONA WORKPLACE) - Bobine cu distribuire centrală
STRONG L-ONE MINI BLUE 350
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ZONA BĂII (ZONA WASHPLACE) - Hârtie igienică jumbo
STRONG L-ONE MINI 180

Cod. 812169

Lungime 20
Pure
Pulp

• Pentru funcționarea corectă
a distribuitorului ca și distribuitor
de hârtie igienică, acesta trebuie
instalat la 70 de cm de la sol.
• Pentru funcționarea corectă
a distribuitorului ca și distribuitor
de prosoape, acesta trebuie instalat
la 140 de cm de la sol.
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ECONATURAL L-ONE MINI 180

Cod. 812170

447
Fiberpack

2

Netedă

180 m

HACCP

12

900
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Cod. 892287

MEDIU INDUSTRIAL ȘI BUCĂTĂRIE - Bobine cu distribuire centrală
STRONG L-ONE MAXI BLUE 450

Cod. 852276
Pure
Pulp

2

Netedă

158 m

6

19

Distribuitor Lucart Professional
L-ONE MAXI
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STRONG L-ONE MAXI 450

Cod. 852275

Pure
Pulp

Lungime 24,5

2

Netedă

158 m

6

19

Acest catalog a fost tipărit pe hârtie “Fedrigoni Symbol Freelife Satin”

TESTATĂ
DERMATOLOGIC

Recipiente din
carton pentru
băuturi
Pentru a produce un ambalaj de hârtie
igienică Lucart Professional EcoNatural
L-ONE MINI 180 au fost utilizate 447
de recipiente din carton pentru băuturi.
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• Distribuirea bucăților individuale
asigură igienă maximă și controlul
consumului.

ECONATURAL L-ONE MAXI 450

Fiberpack

Cod. 852277

2

158 m
1

ABS
PP

Gładki

6

343

19

• Datorită distribuirii centrale este
ideal pentru utilizarea în domeniul
industrial și alimentar.

35

450

30+30

HACCP

Lucart spa - Zona Industriale Diecimo - I - 55023 Borgo a Mozzano (Lucca)
Tel. +39 0583 83701 - Fax +39 0583 838262 - www.lucartprofessional.com

Aprobat pentru contactul cu
alimentele uscate.

Recipiente din
carton pentru
băuturi
Pentru a produce un ambalaj de prosoape
Lucart Professional EcoNatural
L-ONE MAXI 450 au fost utilizate 343
de recipiente din carton pentru băuturi.

VERIFIED ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT

