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Multicopy Zero – produktbrochure

Når det gælder 
papir, kan 
ingenting være 
en hel del
Intet CO2-aftryk. Ingen problemer.  
Ikke nødvendigt at gå på kompromis.



Reducer dit CO2-aftryk.  
Hold en høj standard.
Multicopy Zero er et CO2-neutralt kvalitetspapir, der kan bruges til alle 
kontormaskiner. Når du vælger Multicopy Zero, er du med til at opfylde 
dine bæredygtighedsmål og minimere dit CO2 aftryk – ark for ark. Men 
det er ikke nødvendigt at gå på kompromis, og du kan stadig opnå flotte 
resultater, samtidig med at du gør noget godt. Multicopy Zero har samme 
store fordele som Multicopy – imponerende udskriftsresultater i både 
farver og sort-hvid samt fremragende kørbarhed og samlet kvalitet.

Læs alt om, hvordan og hvorfor 
Stora Enso har udviklet et papir, som 
hjælper dig med at mindske dit CO2-
aftryk, i vores brochure “Multicopy 
Zero – papir med en mission”



Multicopy Zero

DET BÆREDYGTIGE VALG
Multicopy Zero hjælper dig med at opfylde dine grønne mål, eftersom fremstillings-
processen holder CO2-udledningen på et minimum. Det har flere miljømærkninger, 
og produkterne og emballagematerialerne er 100% genanvendelige.

INGEN PROBLEMER = INGEN STRESS
Kørbarheden er enestående. Eftersom hvert eneste ark støvsuges, kører dette 
støvfri papir igennem dine kontormaskiner uden at skabe problemer eller papirstop. 
Dermed sparer du både tid og penge.

ColorLok®

ColorLok-teknologien gør, at papiret tørrer hurtigere, og at farvepigmentet bliver på 
papirets overflade. Teknologien sikrer, at udskrifterne bliver levende og skarpe og 
ikke udtværede eller utydelige.

CO2-NEUTRAL
Udledningen af drivhusgasser fra fossile brændsler ved fremstilling af Multicopy Zero 
og transport af produktet til slutbrugeren ansættes til nul, fordi der kompenseres ved 
at købe emissionskvoter. Multicopy Zero er certificeret af Natural Capital Partners®.

VIS, AT DU GÅR OP I MILJØET
At lave et grønt statement ved eksempelvis at købe CO2-neutralt kontorpapir har 
en stor mærkevareværdi. Ved at vælge Multicopy Zero viser du, at du går meget op 
i miljøet.
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Træ fra  
nærområdet

De fleste af vores 
råmaterialer købes 

inden for en radius på 
100 km fra fabrikken 

i Nymölla. 

Bæredygtigt  
skovbrug.

Der genplantes  
2–3 træer for hvert  

træ, der fældes.



Fabrikken i Nymölla er certificeret iht. ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 og EMAS-registreret  
(EU's fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision). Fabrikken har også en  
Chain of Custody-certificering iht. FSC® (FSC®-varemærkelicenskode: FSC®C015932)  
og PEFC™ (registreringsnummer for PEFC™-logolicens: PEFC/02-31-86).

Trykt på Multicopy Zero, 160 g/m2 
Multicopy, Multicopy Zero og Multicopy Presentation er registrerede varemærker tilhørende Stora Enso by Stora Enso

Multicopy-serien
Produktsortimentet omfatter også Multicopy og Multicopy Presentation.

Multicopy

Et bæredygtigt kvalitetspapir til 
alle kontormaskiner. Enestående 
kørbarhed og udskriftsresultat.

Multicopy Presentation

Et glat kvalitetspapir til alle kontor-
maskiner. Til flot, skarp og tydelig 
farveudskrivning. Rene luksusark!

Multicopy Zero
fås i A4- og A3-format.
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Tekniske data  
Målværdier

Metode 80 g/m2

Fugtindhold, %  
Fast format

ISO 287 4,3

Tykkelse, µm ISO 534 105

Glathed (Bendtsen), ml/min ISO 8791-2 160

Opacitet, % ISO 2471 92

CIE-hvidhed, % ISO 11475 168

ISO-hvidhed, % ISO 2470-1 101

Du kan læse mere om Multicopy Zero i det tekniske datablad,  
brochuren "Papir med en mission" og på storaenso.com/multicopyi


