ΚΩΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣ/ΣΙΑ ΚΙΒ.

ΒΑΡΟΣ

851218A

ECO NATURAL 1500

1500 φύλλα

4,9 κιλά

851201

ECO 500

2000 φύλλα

5,6 κιλά

851206

ECO 10

625 φύλλα

3,5 κιλά

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΡΟΛΛΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΡΟΛΛΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 892002-892223

ΡΟΛΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΧΕIΡOΠΕΤΣΕΤΑ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 2 ΦΥΛΛΑ

(ξετυλίγεται εσωτερικά αφου αφαιρεθεί το μανδρέλι)

ΡΟΛΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΧΕIΡOΠΕΤΣΕΤΑ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 2 ΦΥΛΛΑ
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852226A

ECO NATURAL 135 JOINT με κόλλα - Φ200

135 μέτρα

1,1 κιλά

861065

ECO NATURAL 70 Joint -Φ130

70 μέτρα

0,70 κιλά

861048

ECO 70 JOINT -Φ130

70 μέτρα

0,70 κιλά

861055

HANDS WHITE 620

155 μέτρα

861058

HYGENIUS HANDS WHITE 620

155 μέτρα

861059

HANDS ECO NATURAL 620

155 μέτρα

861061

HYGENIUS HANDS ECO 600

150 μέτρα

861068

HYGENIUS HANDS WHITE NO-CLOG 620

155 μέτρα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 892226 (εως Φ160) 892225 (εως Φ220) & 892097-892252 Για HYGENIUS

ΚΩΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΣ/ΣΙΑ ΚΙΒ.

ZIK ZAK “V”- “Z” (με 2 ή 3 σπασίματα) 2 ΦΥΛΛΑ

ZIK ZAK “V” - “Ζ” (με 2 ή 3 σπασίματα) 2 φύλλα
863034

ECO NATURAL “V2” 21x21

210 τεμ/πακέτο

0,70 κιλά

863014 D

ECO V2 23x25

180 τεμ/πακέτο

0,5 κιλά

863035

STRONG “V2” 21x21

210 τεμ/πακέτο

0,7 κιλά

864018

STRONG “Z NO CLOG” 23Χ24

242 τεμ/πακέτο

0.60 κιλά

16,5 μέτρα

60γρ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 892217

ΡΟΛΛΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΡΟΛΛΑ ΥΓΕΙΑΣ
Μέγεθος φύλλου 2 ΦΥΛΛΑ
811887

ECO NATURAL τυλιγμένα σε χαρτί 1/1 (9.2x11cm)

2 ΦΥΛΛΑ (επαγγελματικά για χρήση με συσκευή)
812152

ECO NATURAL 150 - Φ180

150 μέτρα

50γρ.

812126

ECO 150 - Φ180

150 μέτρα

50γρ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 892221-892220
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ΚΩΔ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

(ΥΨΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΒΑΘΟΣ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ
892002

Επιτραπέζιο ή επιτοίχιο

270x410x310

892223

Επιτραπέζιο ή επιτοίχιο
(κατάλληλο για HACCP standards)

350x410x350

892225

ΜAXI με κλειδαριά- για ρολλά
με μέγιστη διάμετρο 220mm

340x260x260

ΜΙΝΙ με κλειδαριά- για ρολλά
με μέγιστη διάμετρο 160mm

315x180x170

892097

Auto-cut φύλλο μήκος 25cm

325x310x220

892252

No-Touch - μήκος φύλλου ρυθμίζεται
από 20cm εως 36cm. Λειτουγεί με μπαταρία 325x310x220

892217

Για χειροπετσέτες Μ-Z-V-C. Με κλειδαριά

390x300x134

892220

MINI JUMBO - Max. Φ220. Με κλειδαριά

283x263x142

892226
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔ		

HYGENIUS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒ.

HYGENIUS
891010

HYGENIUS SPRAY SOAP-ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΑ 				
Κρεμοσάπουνο “HANDS “

12 πακέταχ400 ml

891011

Απαλό στα χέρια κρεμοσάπουνο “DERM”

12 πακέταχ400 ml

891012

Αντιβακτηριδιακό κρεμοσάπουνο “ANTIBAC”

12 πακέταχ400 ml

892081

ΣΥΣΚΕΥΗ για HYGENIUS SPRAY SOAP 0,2ml δόση
229x96x150

892260

HYGENIUS FOAM SOAP- ΑΦΡΟΣ ΣΑΠΟΥΝΙ
Αρωματισμένο σαπούνι “αφρός” - αντιβακτιριδιακό.
Το κάθε κιβώτιο περιέχει μια αντλία ανταλλακτικό

892258

ΣΥΣΚΕΥΗ No-touch για HYGENIUS FOAM SOAP 1 ml δόση.
Λειτουργεί με μπαταρία. 24.4x14.4x12.4.

891014

HYGENIUS NOGERM Απολυμαντικό χεριών.
Δεν χρειάζεται να ξεπλυθεί με νερό
και σκοτώνει το 99.9% των βακτηριδίων

892084

ΣΥΣΚΕΥΗ για απολυμαντικό χεριών NOGERM
220X96X150

892222

ΣΥΣΚΕΥΗ για οποιοδήποτε κρεμοσάπουνο
268X120X109

6X1000 ml

6X300 ml
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ΕCO Natural – Κραφτ χρώμα χαρτί

Πρόκειται για πατενταρισμένη τεχνολογία της Lucart που αξιοποιούνται οι ίνες χαρτιού από κουτιά Tetra Pack που
αποτελείται από 74% χαρτί, 22% πολυαιθυλένιο και 4% αλουμίνιο.
Με 3 ½ κουτια Tetra Pack μέσω ανάκτησης και ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών φτιάχνουν ένα
ρολλο υγείας 160 φύλλων! Από το χαρτί αυτό προέρχονται τα προϊόντα της σειράς Eco Natural, ενώ το αλουμίνιο και
πολυαιθυλένιο χρησιμοποιούνται ως ανακυκλώσιμη πρώτη ύλη για την κατασκευή αντικειμένων όπως στυλό, μαρκαδόροι
κ.λπ. Το χρώμα των παραγόμενων προϊόντων είναι καφέ, καθώς ο πρωτογενής χαρτοπολτός που προέρχεται από τα δέντρα
είναι χρώματος καφέ και αυτό είναι το φυσικό χρώμα του χαρτιού που δεν έχει υποστεί λεύκανση. Με αυτήν την τεχνολογια
τα Eco Natural αποτελούνται από 100% ‘’ανακυκλωμένη-πρωτογενή’’ χαρτόμαζα και για αυτόν τον λόγο, η Lucart έχει
πιστοποίηση ECO LABEL και έχει βραβευτεί από τον Οργανισμό Προστασίας Περιβάλλοντος. Προσφέρουν υψηλότερη
αντοχή και απορροφητικότητα από τα ευρέως διαδεδομένα λευκασμένα προϊόντα.

ECO – Οικολογικό λευκό χαρτί

Σειρά προϊόντων από ανακυκλωμένο ΜΟΝΟ από ΧΑΡΤΙ Α4 μέσω της τεχνολογίας De Ink (απομελάνωση) που έχει ως αποτέλεσμα πιο οικονομικά
και πιο οικολογικά προϊόντα.
Τι είναι η απομελάνωση ? Τα χαρτιά Α4 αναμειγνύονται με νερό και πολτοποιούνται. Στην συνέχεια προστίθενται ειδικά χημικά τα οποία δεσμεύουν
τα μελάνια και τα ξεχωριζουν από τις καθαρές πλέον ίνες χαρτιού. Οι ίνες μετά απολυμαίνονται και αποστειρώνονται σε υψηλές θερμοκρασίες
πριν διαμορφωθούν στα προϊόντα χαρτιού. Το χαρτί ECO De Ink δεν έχει καμία σχέση με άλλα ανακυκλωμένα χαρτία της αγοράς, που ουσιαστικά
αποτελούνται από μια μίξη διαφόρων ανακυκλωμένων χαρτιών, που δεν έχουν υποστεί τις διαδικασίες της απομελάνωσης και αποστείρωσης και
ως εκ τούτου, ενδεχομένως να θέτουν σε κίνδυνο για την υγεία του χρήστη.

No-Clog και σε χειροπετσέτα !!

“NO CLOG” χαρτί που διαλύεται εύκολα στο νερό με αποτέλεσμα να μην φράζει η αποχέτευση.
Τα χαρτιά υγειας της LUCART για την τουαλέτα είναι Νo-Clog. . Όμως ΠΟΛΛΕΣ φορές ο πελάτης παίρνει χαρτί χεριών και μετά το ρίχνει στην
τουαλέτα με αποτέλεσμα να βουλώνει. Εδώ η LUCART φτιάχνει επιπλέον με την ιδία τεχνολογία χαρτί NO-CLOG χαρτοπετσέτα «Ζ» και σε
χειροπετσέτα σε ρολλό. Αυτό το προϊόν είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας αλλά εν δυνάμει πολύ ενδιαφέρον για την Ελληνική αγορά όπου είναι
γνωστόν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Σειρα Hygenius

Όλες οι ποιότητες χαρτιού με τις δικές τους ‘έξυπνες’ συσκευές

Η σειρά προϊόντων Hygenius, εξασφαλίζει τον απόλυτο περιορισμό της σπατάλης των αναλωσίμων καθώς και την υγιεινή του χώρου
περιορίζοντας στο ελάχιστο η επαφή των χεριών με τις ‘’έξυπνες’’ συσκευές 2 τύπων – Οι απλές με ρυθμίσεις και οι NO TOUCH.
NO-TOUCH για χαρτιά– λειτούργει με φωτοκύτταρο και αυτόματα βγαίνει το χαρτί με τις ρυθμίσεις που έχουν προκαθοριστεί. Το φύλλο κόβεται
από 20cm έως 36cm και ο χρόνος αναμονής μεταξύ φύλλων μπορεί να καθοριστεί από 1 έως 4 δευτερόλεπτα.
No TOUCH για FOAM σαπούνι χεριών παρέχει 1ml ανά εφαρμογή. Στις απλές συσκευές, με το πάτημα του κουμπιού, το χαρτί κόβεται στα
25cm και στα κρεμοσάπουνα παρέχονται 0.2ml ανά εφαρμογή.

Μπλε χαρτί

Είναι φτιαγμένο από 100% παρθένο χαρτοπολτό. Βασικά για βιομηχανίες/χώρους με HACCP που έχουν προτίμηση στο μπλε χρώμα για επιπλέον
διασφάλιση, διότι το μπλε διασφαλίζει ότι εάν πέσει κομμάτι σε κατσαρόλα θα φαίνεται. Πάλι λόγω HACCP συνίσταται να μπαίνει σε κλειστή
συσκευή και γι αυτό έχει η Lucart την συσκευή κωδ. 892223.

Strong – Λευκό χαρτί - Α’ ποιότητα

Η κλασική σειρά προϊόντων χάρτου από παρθένα χαρτομάζα, υψηλής ποιότητας και αντοχής με πιστοποίηση PEFC που αφορά ορθή διαχείριση
του δασικού πλούτου.
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