
The Paper

Multicopy Zero – produktfolder

När det gäller  
papper kan  
ingenting  
vara en hel del
Noll koldioxidavtryck. Noll problem.   
Inga kompromisser.



Minska ditt koldioxidavtryck. 
Behåll dina höga krav.
Multicopy Zero är ett koldioxidneutralt premiumpapper för alla kontors-
maskiner. Genom att välja det bidrar du till att uppfylla företagets hållbar-
hetsmål och hjälper till att rädda planeten, ett papper i taget. 
     Att välja miljövänligt måste inte innebära kompromisser när det  gäller 
utseende och känsla. Multicopy Zero är både snyggt och har samma 
fina fördelar som Multicopy – fantastiska utskriftsresultat i både färg och 
svartvitt, utomordentlig körbarhet och högsta kvalitet.

Läs allt om hur och varför Stora 
Enso har utvecklat ett papper 
som minskar ditt koldioxidavtryck 
i vår broschyr ”Multicopy Zero 
 – paper with a mission”



Multicopy Zero

DET HÅLLBARA VALET
Multicopy Zero hjälper dig att nå dina miljömål, bland annat eftersom produk-
tionsprocessen innebär minimala utsläpp av fossilt CO2. Papperet har också ett 
flertal betydande miljömärkningar och såväl produkten som förpackningen är 
100% återvinningsbar. 

PROBLEMFRITT = STRESSFRITT
Körbarheten är utomordentlig. Eftersom varje ark dammsugs flyter papperet 
 genom dina maskiner helt utan problem. Du slipper papperstrassel och sparar 
både tid och pengar. 

ColorLok®

ColorLok-tekniken fixerar bläckpigmentet på papperets yta samtidigt som 
vätskan snabbt absorberas. Det innebär kortare torktid och skarpa, livfulla och 
smetfria tryckresultat.

KOLDIOXIDNEUTRALT
Vi kompenserar för de fossila växthusgaser som uppstår under produktionen av 
Multicopy Zero och transporten till slutkund. Nettoutsläppen blir noll eftersom vi 
stöttar tre globala klimatprojekt. Multicopy Zero är certifierat av Natural Capital 
Partners®.

BERÄTTA ATT NI BRYR ER
När du köper ett miljövänligt kontorspapper visar du att företaget har ett grönt 
samvete. Det är en stor konkurrensfördel som vårdar ert varumärke. Genom att 
välja koldioxidneutrala Multicopy Zero kommunicerar du att ni bryr er en hel del 
om framtiden och vår planet. 
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Skogen står  
oss nära 

Merparten av  
råmaterialet hämtas inom  
en radie på 100 km från 

Nymölla bruk.

Hållbart skogsbruk.
Vi återplanterar 2–3
träd för vart och ett 

som avverkas.



Nymölla bruk är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 samt registrerat  
i EMAS (EU’s Eco Management and Audit Scheme). Bruket är även  
certifierat med FSC® (FSC®trademark-licenskod FSC®C015932) och  
PEFC™ (PEFC™ licensregistreringsnummer: PEFC/02-31-86). 

Tryckt på Multicopy Zero, 160 g/m2 
Multicopy, Multicopy Zero och Multicopy Presentation är  registrerade varumärken inom  Stora Enso. by Stora Enso

Multicopy-sortimentet
I sortimentet finns också Multicopy och Multicopy Presentation.

Multicopy

Ett hållbart premiumpapper med 
utomordentlig körbarhet för perfekta 
utskrifter i alla kontorsmaskiner.

Multicopy Presentation

Ett extremt slätt premiumpapper för 
alla kontorsmaskiner. En riktigt lyxig 
känsla och perfekt skärpa i varje 
detalj och nyans!

Multicopy Zero
Finns i A4 och A3.
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Teknisk information  
Målvärden

Metod 80 g/m2

Fukthalt, % ISO 287 4.3

Tjocklek, µm ISO 534 105

Ytjämnhet Bendtsen, ml/min SO 8791-2 160

Opacitet, % ISO 2471 92

CIE Vithet, % ISO 11475 168

ISO Ljushet, % ISO 2470-1 101

Läs mer om Multicopy Zero på det tekniska databladet, i broschyren  
Multicopy Zero – paper with a mission och på storaenso.com/multicopyi


