
Miljøvenligt genbrugspapir af drikkekartoner!

T3 Econatural
Aftørringspapir af drikkekartoner



T3 Econatural produktserien er baseret på innovative tanker og 
produktionsmetoder, med fremragende egenskaber, genanvendelighed og 
miljøhensyn for øje.

Ren og affaldsfri teknologi 
Udover cellulosefibre indeholder drikkekartoner plastikmaterialer og aluminium. 
Takket være teknologien, udviklet af vores innovative producent, bortskaffes disse 
overskydende materialer ikke - men genanvendes derimod i andre produkter og 
brancher.

T3 Econatural - nytænkning inden for genbrugspapir. 
Det første papir af drikkekartoner og emballage.

Vi respekterer miljøet
Til fremstillingen af T3 Econatural fældes der ikke et eneste træ i verden. Tværtimod 
genanvendes store mængder emballageaffald, som ellers var sendt til afbrænding 
på lossepladser og endt i den blå luft. 
F.eks. fremstilles én rulle toiletpapir med 200 ark af omkring fem enliters kartoner. 
Produktionen sker udelukkende via mekaniske processer, som fysisk adskiller 
kartonens materialer. Derved undgås alle former for kemi, der kan være til skade for 
mennesker og miljø.

Nyt liv til dine 
drikkekartoner!

“

En drikkekarton 
består i gennemsnit af:
74% cellulosefibre
22% polyethylen
4 % aluminium.

“

1000009722
Dispenser til  
håndklædeark, sort
B: 29 x H: 40 x D: 13 cm
Tilhørende vare 114018

1000009726
Affaldsspand,  
sort, 23 l
B: 33 x H: 50 x D: 21,5 cm

1000009723
Dispenser til  
toiletpapir i ark
B: 13,2 x H: 30 x D: 12 cm
Tilhørende vare 11302004

Tag et skridt mere med dispensere 
lavet af genbrugsmaterialer!
Dispenserne er udført i robust materiale i et smart og tidsløst design. 
Papirløsningerne er besparende, da der kun trækkes ét ark ud af gangen. Det er også godt for miljøet!
Affaldsspanden kan væghænges, og har en top, der skjuler posen.

1000009725
Sæbedispenser, sort
Til påfyldning, 500 ml
B: 10,2 x H: 21,6 x D: 9 cm
Tilhørende vare 150123

1000012677
Dispenser til  
jumborulle
33,5 x 12,8 x 33,5 cm
Tilhørende vare 1000012946



EU-Blomst-Miljømærket 
genbrugspapir med 
nyfiberlignende egenskaber
Kvaliteten af de ublegede cellulosefibre, der findes 
i drikkekartonerne, kan sammenlignes med ubrugt 
nyfiber. Derved garanteres en, for genbrugspapir, helt 
usædvanlig styrke og absorberingsevne i de færdige 
produkter.

Fremragende styrke 
og absorberingsevne
Indholdet af lange fibre i de genanvendte drikke-
kartoner er højere, end det man finder i normalt 
genbrugspapir. Det er bl.a. denne egenskab, der 
sikrer T3 Econaturals overlegne kvalitet.

Miljømærket og 
fødevaregodkendt
T3 Econatural aftørringspapir har det europæiske 
miljømærke - EU-Blomsten og er fødevaregodkendt. 
Det betyder, at produktet gennem hele dets livscyklus 
lever op til strenge miljøbeskyttelseskriterier der er 
fastsat af EU-kommisionen. De fleste af produkterne 
i T3 Econatural-serien er desuden fødevaregodkendt 
iht. EU direktiv 1935/2004/EU.

 

=

Se filmen om 
processen fra 
drikkekarton 
til papir.

Gennemsnitligt 
bruges der 
fem 1 liters 

drikkekartoner til at 
fremstille en toiletrulle 

med 200 ark
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T3 Econatural 
- Komplet sortimentsoversigt

110016
Midi håndklæderulle
Med udtagelig hylse
B: 21 cm x L: 135 m
450 ark/rulle

6 ruller pr. pakke
32 pakker pr. palle

114021
Nonstop håndklædeark
B: 20 x L: 24 cm 
(Foldet dybde: 8 cm)
200 ark/pakke

15 pakker pr. karton
30 kartoner pr. palle

113019
Toiletrulle 250
L: 27,5 m
250 ark/rulle

8 ruller pr. pakke
8 pakker pr. karton
18 kartoner pr. palle

110035
Håndklæderulle
155 m x 20,8 cm

6 ruller pr. karton
20 kartoner pr. palle 

125111
¼-fold, servietter
Mål: 29,5 x 29,5 cm
500 stk/pakke

8 pakker pr. karton  
24 kartoner pr. palle 

111013
Midi Jumbo 
toiletruller
L: 300 m, Ø: 24,5 cm
811 ark/rulle

6 ruller pr. pakke
28 pakker pr. palle

113017
Toiletrulle 160
L: 17,6 m
160 ark/rulle
10 ruller/pakke

12 pakker pr. karton
10 kartoner pr. palle

113020
Toiletpapir i ark
B: 10 cm x L: 21 cm
210 ark/pakke

40 pakker pr. karton
20 kartoner pr. palle

114018
Interfold håndklædeark
B: 23 x L: 23,5 cm 
(Foldet dybde: 9 cm)
220 ark/pakke

18 pakker pr. karton
16 kartoner pr. palle

112012
Værkstedsrulle
B: 25 cm x L: 510 m
1500 ark/rulle

1 ruller pr. pakke
24 pakker pr. palle

1999901165
Håndklædeark, Z-fold
24 x 22, 5 cm, 8 cm  
200 ark/pakke 

15 pakker pr. karton
30 kartoner/palle 

115014
Køkkenrulle
B: 22 cm x L: 33 m
150 ark pr. rulle
2 ruller/pakke

12 pakker pr. karton
10 kartoner pr. palle

113018 
Toiletrulle 400
L: 44 m
400 ark/rulle

6 ruller pr. pakke
5 pakker pr. karton
42 kartoner pr. palle

114022
Multifold håndklædeark
B: 21 x L: 21 cm 
(Foldet dybde: 10,5 cm)
190 ark/pakke

20 pakker pr. karton
20 kartoner pr. palle

110017
Mini håndklæderulle
Med udtagelig hylse
B: 22,8 cm x L: 70 m
190 ark/rulle

12 ruller pr. pakke
16 pakker pr. palle

1000012946
Jumborulle Mini
180 m x 8,9 cm, Ø19 cm
750 ark/rulle 

12 ruller pr. karton 
28 kartoner pr. palle 
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