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Multicopy Zero – toote tutvustus

Null võib paberi
puhul olla enam
kui rohkem
Null järeleandmist võrratus kvaliteedis. 
Null süsinikujalajälg. Null probleemi. 



Vähendage oma CO2-jalajälge!  
Tarbige loodust säästvalt!
Multicopy Zero on väga heade omadustega CO2-neutraalne koopiapaber 
kõikide kontorimasinate jaoks. Multicopy Zero on märgatavalt kõrgema 
valgesuse ja oluliselt siledama paberipinnaga kui tavapärane koopiapaber.  
Multicopy Zero tagab imetlusväärsed printimistulemused nii värviliselt kui 
mustvalgelt. Kliimamuutuste piiramiseks on C02-neutraalsus  21.sajandi 
keskpaigaks hädavajalik. Tarbides tehke teadlik valik loodust säästva 
toote kasuks – Multicopy Zero.

Loe lähemalt, kuidas ja miks on Stora
Enso loonud paberi, mis vähendab
sinu CO2-jalajälge. Lugeda saab
meie trükisest “ Multicopy Zero –  
paper with a mission” 



Multicopy Zero

JÄTKUSUUTLIK VALIK
Multicopy Zero aitab saavutada rohelisi eesmärke, kuna selle koopiapaberi
kasutamine hoiab sinu CO2-jalajälje minimaalsena. Multicopy Zero on pärjatud
mitmete keskkonnamärgistega ja toote pakkematerjal on 100% taaskasutatav.

PROBLEEMIVABA = STRESSIVABA
Multicopy Zero koopiapaberi jooksvus kontorimasinates on suurepärane. Kuna iga
Multicopy leht on tolmust ja lõikejäätmetest eraldi puhastatud, libisevad need läbi
masinate, põhjustamata ühtegi probleemi ega seisakut, säästes sinu aega ja raha.

ColorLok®

ColorLok märgis kinnitab, et on tagatud kiire kuivamine ja see aitab kaasa
värvipigmendi püsimisele paberi pealmistes kihtides. See tootmismenetlus tagab,
et trükised on erksate ning sügavate toonidega ning neil ei esine määrdumist ega
hägusust.

SÜSINIKUNEUTRAALNE
Multicopy Zero tootmise ning selle lõpptarbijani transportimise protsessis
tekitatavate kasvuhoonegaaside emissioon on viidud nullini, kasutades selleks  
süsinikukompensatsiooni. Multicopy Zerole on andnud vastavustõendi Natural  
Capital Partners®.

ANNA TEADA, ET HOOLID
Keskkonnasõbralike valikute tegemine, nagu seda on CO2-neutraalse koopiapaberi 
kasutamine, lisab ettevõtte kuvandile väärtust. Valides oma kontoripaberiks Multicopy 
Zero, annad teada, et hoolid meid ümbritsevast keskkonnast.
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Puit tarnitakse

oma naabruskonnast

Enamus kasutatud
toormaterjalist tarnitakse  
kuni 100 km  kauguselt

Nymölla tehasest 

Jätkusuutlik
metsamajandus

Iga raiutud puu
asemele  

istutatakse 2-3
puud
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Nymölla Mill is certified according to ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 and is EMAS
registered (EU’s Eco Management and Audit Scheme). The mill also has Chain of
Custody certification according to FSC® (FSC®trademark license code: FSC®C015932)  
and PEFC™ (PEFC™ logo license registration number: PEFC/02-31-86).

Printed on Multicopy Zero, 160 g/m2 
Multicopy, Multicopy Zero and Multicopy Presentation are registered trademarks by Stora Enso by Stora Enso

Multicopy perekond
Tooteperekonda kuuluvad veel Multicopy ja Multicopy Presentation.

Multicopy

Jätkusuutlik väärtuslik paber
kõigisse kontorimasinatesse.
Silmapaistev jooksvus ning
suurepärased trükitulemused.

Multicopy Presentation

Sile väärtuslik paber kõigisse
kontorimasinatesse. Suurepärase,
terava ja selge värvitrüki
jaoks. Lehtede kaupa luksust!

Tehniline informatsioon  
Sihtväärtused Meetod 80 g/m2

Niiskussisaldus %
Lehe suurus

ISO 287 4,3

Paksus, μm ISO 534 105

Pinnasiledus (bendtsenites), ml/min ISO 8791-2 160

Läbipaistuvus, % ISO 2471 92

CIE – valgesus, % ISO 11475 168

ISO – heledus, % ISO 2470-1 101

Loe Multicopy Zero kohta rohkem tehniliste andmete lehelt, trükisest
“Paper with a mission“ ning veebilehelt storaenso.com/multicopyi

Multicopy Zero
on saadaval A4 ja A3 suuruses
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