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Grupa Lucart w liczbach

395.000
Ton produkcji papieru

10
Zakładów 
produkcyjnych
+ 1 centrum 
logistyczne

560
Milionów € obrotów

12
Maszyn 
papierniczych

1.600 
Zatrudnionych

65 
Linii konwertujących



Sektory działalności

Lucart Professional

Papiery toaletowy, ręczniki, 
serwetki, podkłady medyczne, 

itd.. Do użytku wsektorze 
profesjonalnym (restauracje, 

lotniska, hotele, szkoły, fabryki, 
etc.).

B2B

Papier (celuloza, makulatura, 
airlaid) wytwarzany dla innych 

firm konwertujących.

Rynek konsumencki

Papiery toaletowe, ręczniki do rąk, 
serwetki, itd.. Do użytku domowego.



Struktura Grupy Lucart



Gdzie produkujemy/sprzedajemy?

Międzynarodowy zasięg – lider na rynku 
włoskim.

Marka Lucart jest znana na szczeblu 
międzynarodowym z wysokiej jakości oraz 
zrównoważonego rozwoju.

Produkty Lucarta sprzedawane są w 66 
krajach.



Tworzenie wartości

ESZTERGOM

Budujemy prawdziwe 
partnerstwo

Ostrożnie dobieramy 
durowce

Sami produkujemy 
większość energii

Promujemy 
ekologiczny transport

Redukujemy 
wytwarzanie 
odpadów Certyfikujemy proces 

produkcji

Certyfikujemy nasze 
produkty

Wdrażamy kulturę 
zrównoważonego rozwoju 
do szkół



Certyfikacje
Jakość naszych produktów jest potwierdzona licznymi certyfikatami.



Innowacja, badania, rozwój.

Innowacja jest kluczowym elementem strategii 
Lucarta.

Całą organizacja koncentruje się na:
- Zmniejszeniu wpływu na środowisko zarówno 

produktów jak i procesu produkcyjnego.
- Pozyskiwaniu alternatywnych źródeł surowca.
- Na poprawianiu parametrów i jakości produktów. 
- Na zwiększaniu efektywności.
- Na zwiększaniu wydajności organizacyjnej





Niektórzy z naszych klientów



Cykl życia papieru

Papier to arkusz wykonany z 
włókien celulozowych i żywic lub 
dodatków pozwalających na 
uzyskanie wymaganej jakości i 
właściwości dla konkretnego 
zastosowania. Papier posiadający 
bardzo wysoką gramaturę 
(przyjmuje się >160g/m2) 
nazywamy kartonem.



Produkcja papieru

Celuloza
Celuloza pochodzi z drewna. Chemicznie składa się z 3000-13000 połączonych 
cząsteczek glukozy. Jest to biała nierozpuszczalna w wodzie substancja. 
Uzyskuje się ją poprzez chemiczne oddzielenie od ligniny z namoczonego 
drewna. 

Maszyna papiernicza
Aby wyprodukować papier należy włókna celulozowe (dziewicze lub z recyclingu) 
wymieszać z wodą w wielkim zbiorniku zwanym pulperem. Tak uzyskana 
mieszanka zwana pulpą trafia do maszyny papierniczej, na specjalną taśmę 
przesuwaną pomiędzy wałkami. Rolą wałków jest wysuszenie papieru wysoką 
temperaturą. Ten wieloetapowy proces pozwala na uzyskanie wielkiego arkuszu 
papieru nawijanego na wielki tambor. Rezultatem jest rolka matka 
konfekcjonowana następnie na gotowe produkty.
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Region Ton 
(x1.000.000)

Ameryka Północna 8.7

Chiny 6.9

Europa Zachodnia 6.6

Ameryka Łacińska 3.9

Daleki Wschód 2.1

Japonia 1.9

Europa Środkowa 1.9

Bliski Wschód 1.3

Afryka 0.7

Australia i Oceania 0.4

Łącznie 34.7

Papier typu tissue – popyt światowy



Rodzaje papieru

Regeneracja

Recykling

Fiberpack®

Rodzaj papieru

Czysta celuloza

100% pulpy celulozowej regenerowanej

100% pulpy celulozowej 
nieregenerowanej

W 100% z kartonów po napojach

Surowiec

100% dziewiczych włókien 
celulozowych



ECONATURAL



EcoNatural stał się 
innowacyjnym systemem 

PAPIER + DOZOWNIK, który 
wykorzystuje wszystkie 
surowce odzyskane z 
kartonów po napojach.

System EcoNatural



Surowiec uzyskiwany poprzez 
recykling kartonów po napojach.

Jest rezultatem współpracy pomiędzy 
Lucartem, a firmą TetraPak®.

Polietylen
Polietylen
Aluminium

Włókna celulozowe
Polietylen

Polietylen

Kartony na napoje składają się przeciętnie w 74% z włókien 
celulozowych, 22% z polietylenu oraz w 4% aluminum.

Opatentowana Technologia

Projekt EcoNatural



EKO TECHNOLOGIA

Projekt EcoNatural

Lucart przetwarza miliardy 1-litrowych kartonów na 
napoje w produkcji wyrobów EcoNatural. Dzięki temu 
kartony nie trafiaj na wyzyspisku lub do spalarni, a są 
odzyskiwane.

EcoNatural nie wymaga ścinania drzew!

Polietylen i Aluminum są używane do produkcji m. in. palet.



Kompletny i odnawialny proces –
GOSPODARKA CYRKULARNA

Projekt EcoNatural

Ten Projekt rośnie i rozwija się. Dziś 
proponujemy System EcoNatural (papier + 
system dozowania).

Odzyskujemy 100% komponentów zawartych w 
kartonie na napoje: 
- Z celulozy produkujemy papier
- Z aluminium i polietylenu produkujemy 

dozowniki



Linia dozowników EcoNatural:

• Dozownik ręczników 
składanych 

• Dozownik papieru 
toaletowego w składce

• Dozownik mydła w płynie 
„na dolewkę”

• Kosz na śmieci

System EcoNatural



Widoczność dla klienta.

Naklejki, aby wykazać 
użytkownikowi 
końcowemu 
zaangażowanie w 
zrównoważony rozwój.

System EcoNatural



ECONATURAL
Pełna gama najwyższej jakości produktów



ECONATURAL

Jak sprawić, aby użytkownik końcowy dostrzegł i 

zrozumiał zaangażowanie w zrównoważony rozwój i 

ratowanie planety?  POINFORMUJ GO!

EcoNatural jest w 100%  
EKOLOGICZNYM i 
ZRECYKLINGOWANYM papierem 
wykonanym z kartoników po 
napojach.
To sprawia, że jest racjonalnym i 
odpowiedzialnym wyborem dla 
klientów.



ECONATURAL

Okrągłe najklejki w języku 
polskim oraz angielskim

Prostokątne naklejki 
w języku polskim i angielskim



ECONATURAL

Małe okrągłe naklejki na 
rolki papieru toaletowego



EKO KALKULATOR

Projekt EcoNatural 

To narzędzie do zmierzenia oszczędności 
ekologicznych wynikających ze stosowania 
produktów wykonanych z Fiberpack®, 
surowca pochodzącego ze 
zrecyklingowanych kartonów Tetrapak®.
To narzędzie dowodzące wkład Państwa w 
zrównoważony rozwój, pokazując ile 
opakowań Tetrapak udało się przerobić, ile 
drzew oszczędzić i o ile ograniczyć emisję 
CO2, bazując na zużytych przez Państwa 
produktach Econatural.
Dane te można wykorzystywać w celach 
marketingowych jak i raportach o wpływie 
na środowisko.

Certyfikat

http://calculator.lucartgroup.com/en/user/loginform


AIRTECH








Technologia Airlaid została wynaleziona przez
Karla Kroyera w latach 60.

W Europie znajduje się tylko kilka fabryk 
produkujących ten surowiec, dlatego 
produkty z Airladia są wartością dodaną 
do oferty i należą do niszowego, ale 
intratnego rynku.

Technologia



Airlaid vs Papier

 Odmienny proces produkcji

 Odmienny skład produktu

 Odmienne właściwości

 Różne zastosowania

Technologia



Proces produkcji Airlaid jest zupełnie różny od 
procesu produkcji papieru. 

Włókna łączone są za pomocą powietrza, a nie za 
pomocą wody - jak w przypadku papieru.

Airlaid vs Papier
Odmienny proces produkcji

Technologia



 Odmienny skład produktu

Papier: woda działając na włókna łączy je ze sobą.

Airlaid: łączenie włókien odbywa się głównie poprzez 
reakcję chemiczną środka łączącego jakim jest lateks 
lub żywica.

Technologia



 Odmienne właściwości

 Wyższa odporność na sucho
 Wyższa odporność na mokro
 Produkt może być stosowany 

wielokrotnie
 Wyższa chłonność ( nawet o 300% 

bardziej chłonny niż papier)
 Wysoka gramatura
 Większa elastyczność

Technologia



Dopuszczenie do kontaktu z 
żywnością

 Wszystkie produkty Airtech są dopuszczone do kontaktu 
z żywnością.



Bezpieczny dla skóry

 Wszystkie produkty Airtech są przetestowane 
dermatologicznie i bezpieczne dla skóry pacjenta.

 Badania kliniczne dowodzą właściwości hipoalergiczne 
całej linii produktów Airtech. 



Odporność na wilgoć

 Jeden listek Airlaid o gramaturze 80 mg można użyć do
9 razy – bez utraty swoich właściwości chłonnych.
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