MultiCopy Original
En miljøbevidst problemløser

Der findes mange problemer
i verden, men også enkle
løsninger. På nogle af dem.
På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så
glat som muligt, og at unødvendige problemer og
afbrydelser undgås, så alle kan fokusere på deres arbejde. På de fleste kontorer er papir en vigtig faktor,
så det betaler sig at træffe det rette valg.
Selv om billigere papir kan synes attraktivt, råder vi
dig til at se tingene i et bredere perspektiv. Vi føler,
at pris og omkostning ikke er det samme. Et papir
med den laveste købspris er typisk ikke den bedste
løsning, og det er i hovedreglen ikke den mest økonomiske. Læs videre, og vi skal forklare.

Med et billigt papir kan
du regne med papirstop
i dine maskiner fra tid
til anden.

For hvert stop er der omkostninger i form af tid, mindsket produktivitet, irritation og måske ekstra maskinvedligeholdelse. Så hvor mange stop tager det rent faktisk,
før prisforskellen er ædt op? Ikke mange.
Når den smarte præsentation til din kunde ikke ser helt
så smart ud på papiret, som den gjorde på skærmen, det
er nødvendigt med justeringer og indstillinger og så en
ny udskrift. Igen ikke just økonomisk. Er der da en enkel
løsning på dette? Vi siger ja, det er der i høj grad.

MultiCopy er måske ikke det
billigste papir på markedet.
Men det er sandsynligvis det
mest økonomiske.
Med MultiCopy i dine maskiner hører papirstop fortiden til, idet kørbarheden ganske enkelt er sublim.
Du behøver heller ikke at være bekymret for, at
papiret afsætter støv i dine maskiner. Hvert eneste
ark MultiCopy Original støvsuges, før risene pakkes i
deres grønne indpakning. Forestil dig hvilken forskel
det vil gøre for dine maskiners sundhedstilstand, og
det vil tillige mindske behovet for vedligeholdelse, så
du sparer penge.
Hvad den smarte præsentation angår, er der ingen
grund til bekymringer. MultiCopy Original er et
multifunktionspapir i topklasse, som fungerer i alle
typer kontormaskiner – kopimaskiner, laserprintere,
inkjet-printere – både farve og sort/hvid. Papiret har
høj hvidhed og er ColorLok-mærket som garanti for
mere klare farver, dybere sort og hurtigere tørring.
Der er meget stor forskel på en udskrift på MultiCopy og en udskrift på et papir, som ikke er ColorLokmærket. Dertil kommer, at de fantastiske udskrifter
giver mindre spild, idet du kun behøver at udskrive
en gang for at opnå et flot resultat.

Noget for enhver smag og udskrivningsopgave.
MultiCopy fås i et bredt udvalg af gramvægte og
formater fra 75 til 160 g/m2 og i A4, A3, folioark
og rispakket.
Du kan udskrive alt fra simple e-mail til avanceret grafik og billeder, præsentationer, rapporter,
intern og ekstern kommunikation samt meget
mere. Du kan også foretage duplex-udskrivning,
idet papiret har høj opacitet og forhindrer farven
i at gå igennem på den anden side.
MultiCopy Original fås med og uden huller i A4
og pakket i vores XpressBox-format. Denne
handy kasse med 2500 uindpakkede ark er
perfekt til store udskrivningsbehov. Let at åbne –
hurtig at lægge i. Vi har sikret, at du kun behøver
et papir på kontoret til at holde hele maskineriet
velkørende.

Bliver gammelt uden
at ældes.
MultiCopy er aldersbestandigt i overensstemmelse med standarden ISO 9706. OK, men
hvad betyder det i praksis? Det betyder, at
MultiCopy lever op til standarden for permanent papir, så hvis du udskriver et dokument
og opbevarer det omhyggeligt – i mørke med
så få luftbårne forureningskilder som muligt
– vil det holde sig i fin form godt ind i det 22.
århundrede og sandsynligvis endnu længere.
Det kan være vigtigt, hvis du udskriver vigtige
dokumenter, kontrakter med videre, som skal
gemmes for eftertiden.

MultiCopy Original adskiller
sig også fra sine konkurrenter
på et andet punkt.
Miljøarbejde.

Billede af Skräbeåen, som løber langs papirfabrikken.
Åen leverer det vand, som bruges i produktionsprocessen.

Den mest bemærkelsesværdige egenskab ved MultiCopy
Original er, at det fremstilles uden udledning af CO2 fra fossile brændlser. Dette er helt unikt. Selv om der dannes kuldioxid under produktion af cellulose, kan 100 procent af dette
anvendes senere i processen, men lad os starte fra begyndelsen.
MultiCopy fremstilles på Nymölla Mill i Skåne. Fabrikken ligger ved østersøkysten og alt råvaretræ indkøbes inden for en
radius på 100 km fra fabrikken, hvilket sikrer korte leveringsveje. Der plantes to-tre nye træer for hvert træ der fældes, så
regenerering af skoven altid er sikret.
Den ekstra fordel ved unge træer er, at de optager mere kuldioxid fra atmosfæren end ældre træer, så fældning og genplantning er vigtige bestanddele af ansvarlig skovdrift og hjælper med
at mindske den globale opvarmning. Selv om træflis fra lokale
savværker også er et vigtigt råmateriale, kommer størstedelen
af træet til cellulosen fra udtyndingsarbejdet i skoven. Alt
det tømmer, som anvendes på Nymölla Mill er sporbart, og
sporbarheden er et af vores vigtigste værktøjer til at sikre, at
vores råvarer lever op til lovgivningen.
Nymölla Mill er miljøcertificeret (ISO 14001) og EMAS-registreret, mens MultiCopy Original er TCF, bærer det nordiske
miljømærke (Svanemærket) samt EU’s miljømærke, Blomsten.
Derudover fås MultiCopy Original med FSC® certificering. TCF
står for Totally Chlorine Free (totalt klorfrit), hvilket betyder,
at der ikke anvendes klorbaserede kemikalier til at blege cellulosen. Husk, at der ikke udledes kuldioxid fra fossile brændsler
under produktionen.

Genbrug MultiCopy, og du vil
få glæde af det igen og igen.
Send dit MultiCopy til genbrug, og det kan dukke op igen
i form af en avis, en kasse eller måske en papirspose. Når
fibrene har været genanvendt 6-7 gange, bliver de for små til
at genbruges i papirprodukter, men de er stadig fremragende
som biobrændsel. I deres levetid holder fibrene CO2 bundet
op, og når de omsider går i stykker og nedbrydes, frigives
CO2 på tilsvarende måde, som når et træ falder i skoven og
rådner. Papiret er 100 procent biologisk nedbrydeligt. Papir
og træfibre er helt enkelt fantastiske naturmaterialer.
Vi håber, at du nu ser MultiCopy Original som mere end
blot et papir. Se på det som en brugervenlig og miljøbevidst
problemløser for dit kontor. Hvis du har problemer med
papirstop, støv, dårlig udskriftskvalitet eller du ganske enkelt
ønsker en grønnere bevidsthed, er MultiCopy Original netop
papiret til dig. Tænk på det større perspektiv og de økonomiske konsekvenser.

MultiCopy vil
sandsynligvis
genopstå som
en bærepose, en
kasse eller en avis.

Mere om MultiCopy Or
miljømærker og

EMAS
The Eco Management and Audit Scheme er
en frivillig EU-ordning for miljøstyring og
formålet med EMAS er at skabe betingelserne for at forhindre, begrænse og løbende reducere miljøpåvirkningen.
Nordisk miljømærke
Det nordiske miljømærke Svanen tager
hensyn til produktets livscyklus igennem
hele forløbet fra råvare til affald, idet der
tages højde for faktorer som energi- og
ressourceforbrug og fabrikkens udledning
til vand og luft. Svanemærket indeholder
også et krav om certificerede fibre.
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EU’s miljømærke
EU’s eget miljømærke Blomsten har mange
fællestræk med det nordiske miljømærke
med strenge krav vedrørende funktion,
kvalitet og miljø. Det tager også hensyn til
produktets hele livscyklus og stiller krav
om certificerede fibre.

riginal og Nymölla Mills
g certificeringer.

ISO 14001
International standard med specifikke
kriterier for miljøstyringssystemer.

TCF
Totally Chlorine Free (totalt klorfrit) refererer til cellulose, der bleges helt uden brug
af klorbaserede kemikalier.

FSC
Forest Stewardship Council® certificerer
bæredygtigt, økonomisk og socialt
ansvarlig skovdrift.

www.storaenso.com/multicopy

