Recyklovaný
papír

Kancelářský papír.
S láskou k přírodě.

Kancelářský papír.
S láskou k přírodě.
Vyrobeno v Rakousku
Recyklovaný papír vyrobený ze 100 % spotřebního odpadu
Čtyři kvality v A4 a A3 jsou snadno dostupné ve většině
evropských zemí
Oceněný vysoce uznávanými certifikačními systémy
pro komunikaci nejvyšších ekologických standardů
Široké portfolio prémiového recyklovaného papíru
Ideální pro všechny kancelářské aplikace a všechny typy
komunikace
Vhodný pro inkjetové, laserové i kopírovací stroje
Recyklovaný papír s ColorLok ® technologií. ColorLok ®
poskytuje rychlé schnutí, jasné barvy a sytou černou
Obal vyroben ze 100 % recyklovaného papíru
Balený po balících nebo dostupný jako cleverbox
(A4 x 2,500 archů)

střední bělost

vysoká bělost

112
CIE

135
CIE

150
CIE

161
CIE

Classic
100 % recyklovaný ze spotřebního odpadu
CIE bělost: 112 %
Jas UV: 88 %
80 g/m² v A4 a A3
Žádná "průhlednost" díky vysoké opacitě
Autentický recyklovaný odstín a vysoký volumen pro všechny typy komunikace

www.blauer-engel.de/uz14a

ProCycle
100 % recyklovaný ze spotřebního odpadu a CO2 neutrální
CIE bělost: 135 %
Jas UV: 100 %
80 g/m² v A4 a A3
CO2 neutrální papír: uhlíková stopa vytvořená během výroby papíru
je neutralizována za podpory ověřených projektů na snižování emisí
Nejvyšší ekologické certifikáty:

www.blauer-engel.de/uz14a

SuperWhite
100 % recyklovaný ze spotřebního odpadu & volitelný CO2 neutrální
CIE bělost: 150 %
Jas UV: 104 %
80 g/m² v A4 a A3
CO2 neutrální papír (volitelný): uhlíková stopa vytvořená během výroby papíru
je neutralizována za podpory ověřených projektů na snižování emisí
Vysoká bělost, nízká prašnost a dokonalá průchodnost strojem

volitelný

ReFresh
30 % recyklovaný papír ze spotřebního odpadu ve střední vrstvě a
bělený zcela bez použití chloru (TCF) papír ve vnějších vrstvách
CIE bělost: 161 %
Jas UV: 110 %
80 g/m² v A4 a A3
Extra bílý a se zvýšenou tuhostí díky unikátní technologii TRIOTEC ® :
vnější vrstvy (papír TCF) a střední vrstva (recyklovaný papír) jsou sendvičovou
technologií spojeny dohromady a vytvářejí tak třívrstvý papír
Nízká prašnost a dokonalá průchodnost strojem

100 % ZCELA BEZ POUŽITÍ CHLORU
RECYKLOVANÝ
100 % ZCELA BEZ POUŽITÍ CHLORU

S láskou k přírodě.
S produkty NAUTILUS ® si stojíme za šetrným, udržitelným a vědomým nakládáním s přírodou a zdroji.
Naším konečným cílem je tedy zodpovědně poskytovat zákazníkům recyklovaný papír nejvyšší kvality, čistoty a bělosti.
Pro všechny jejich aplikace – bez kompromisů. Tak můžeme udělat změnu, společně.
NAUTILUS® – Vše s láskou k přírodě.

NAUTILUS® Classic

NAUTILUS® ProCycle

NAUTILUS® SuperWhite

NAUTILUS® ReFresh

80

80

80

80

A4 & A3

A4 & A3

A4 & A3

A4 & A3

CIE bělost (ISO 11475)

112 %

135 %

150 %

161 %

Jas UV (ISO 2470)

88 %

100 %

104 %

110 %

Cíl 94 %

Cíl 93 %

Cíl 93 %

Cíl 92,5 %

standardní hodnota 4,6 %

standardní hodnota 4,6 %

standardní hodnota 4,6 %

standardní hodnota 4,6 %

recyklovaný

recyklovaný

recyklovaný

mix

Blue Angel

ano

ano

ne

ne

Green Range

ano

ano

ano

ano

EU Ecolabel

ano

ano

ano

ano

Technologie ColorLok ® 80 g/m²

ano

ano

ano

ano

CO2 neutrální

ne

ano

volitelný

ne

Austrian Ecolabel

ano

ano

ano

ne

g/m2
Formát
Plnobarevné kancelářské výtisky
Interní kancelářská komunikace
Externí kancelářská komunikace
Technické parametry

Opacita 80 g/m² (ISO 2471)
Vlhkost abs. (ISO 287)
Certifikáty
FSCTM

možné

velmi vhodné

dokonalé

Typické aplikace: Prezentace, zprávy o udržitelném rozvoji, firemní tiskoviny, marketingové brožury, firemní zprávy, direct mail,
faktury, výroční zprávy, manuály.
NAUTILUS® je také vhodný pro profesionální tisk v různých formátech a gramážích. Pro detailní informace prosím navštivte
mymondi.net/nautilus nebo naskenujte následující QR kód.

Mondi Paper Sales GmbH
Marxergasse 4A
1030 Vienna, Austria
Tel: +43 1 790 13 0
Fax: +43 1 790 13 5715
Email: service.ufp@mondigroup.com
www.mymondi.net/nautilus
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