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Dlaczego produkty marki
nanoPaper™ ?
Antybakteryjne papiery marki nanoPaper™ są wyjątkowe ponieważ zawierają w sobie
nanocząsteczki srebra. Podczas kontaktu z drobnoustrojami nanosrebro wnika w nie i niszczy
je od środka. Jesteśmy jedyną firmą która posiada opatentowaną wynalazkiem metodę
efektywnego nanoszenia na papier nanocząsteczek srebra. Jako nieliczny z producentów
z wielu branż oferujących produkty z nanosrebrem deklarujemy zawartość nanocząstek w
efektywnym przedziale 25ppm +/-7ppm. Dzięki temu niemożliwe jest aby groźne bakterie mogły
przeżyć na powierzchni pokrytego nanocząstami srebra papieru. Właściwości srebra są szeroko
znane. Na świecie prowadzone są szeroko zakrojone badania na wpływ nanosrebra na wiele
drobnoustrojów.

Przeprowadzone badania laboratoryjne
potwierdzające wyhamowanie wzrostu
drobnoustrojów na powierzchni produktów
nanoPaper™ do 100%

Produkt standardowy

Produkt nanoPaper™
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TAK

Produkt jest odporny na skażenie groźnymi bakteriami

NIE

NISKA

Naturalna zawartość drobnoustrojów na papierze makulaturowym

WYSOKA

TAK

Biodegradacja

TAK

WYSOKA

Naturalna odporność na pleśń ( w przypadku zawilgocenia produktu)

NISKA

WYSOKIE

Bezpieczeństwo użytkowania

ŚREDNIE

TAK

Przyjazny dla alergików

NIE

TAK

Chroni środowisko naturalne poprzez eliminowanie związków chloru

NIE

NIE

Zapach produktów makulaturowych

TAK

www.example.com
www.nanopaper.pl
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Czym jest NANOSREBRO
Nanosrebro jest produktem wykazującym niespotykane właściwości. Srebro jako metal szlachetny cechuje się niską reaktywnością i wysoką stabilnością, oraz silnymi właściwościami
biobójczymi wobec szerokiego spektrum mikroorganizmów. Redukcja rozmiaru srebra do nanoskali (nanometr to miliardowa część metra) powoduje gwałtowne zwiększenie
aktywności srebra, która zależy od powierzchni kontaktu cząsteczek z mikroorganizmami. Każdy gram nanocząstek posiada gigantyczną powierzchnię zbliżoną do boiska piłkarskiego!

WPŁYW NANOSREBRA NA MIKROORGANIZMY
W zależności od zawartości nanosrebra w gotowym produkcie, uzyskuje się różne poziomy
ochrony mikrobiologicznej (od bakteriostatyczności do bakteriobójczości). Nanosrebro działa
już przy zawartości 1-25 ppm. Dla wielu substancji są to stężenia śladowe, lecz dla nanosrebra
wystarczające do ochrony przed 650 gatunkami bakterii, pleśni, wirusów i grzybów. Efektywność
dodatku nanosrebra została wielokrotnie potwierdzona licznymi testami mikrobiologicznymi,
które zawsze wykonujemy dla gotowych do użycia produktów. Zaletą aktywnych cząsteczek srebra
wobec konwencjonalnych środków chemicznych jest ich permanentne działanie na komórki
mikroorganizmów. Wysycanie powierzchni nanosrebrem zapobiega wzrostowi mikroorganizmów
i redukuje ryzyko zakażenia. Mikroorganizmy przenikające do tkanek mogą powodować liczne
choroby często z groźnymi komplikacjami.

Badanie wpływu nanosrebra na środowisko
Obecnie srebro koloidalne znajduje
szerokie zastosowanie.

Przede wszystkim jest ono stosowane w:
•

okulistyce jako środek w postaci kropli do oczu, maści przeznaczonych
do leczenia bakteryjnego zapalenia spojówek,

•

dermatologii, gdzie zastosowanie znajdują maści oraz roztwory
ze srebrem koloidalnym do walki z trudno gojącymi się ranami
oparzeniami i owrzodzeniami,

•

W procesie leczenia srebro ma działanie bakteriobójcze,

„Obecnie

przeciwdrobnoustrojowe

znajdują

wiele

różnorodnych

nanocząstki

zastosowań,

srebra
jak

np.

zapobieganie nieprzyjemnym zapachom powodowanym
przez bakterie w koszulkach i skarpetkach sportowych.
Docenianie właściwości antybakteryjnych srebra szło jednak
zawsze w parze z obawami, co do możliwego oddziaływania
nanosrebra po uwolnieniu go w czasie prania do ścieków.
Wyniki badań wskazują, że nanosrebro stwarza znikome
zagrożenie dla środowiska, gdyż w czasie oczyszczania
ścieków ulega przekształceniu na niemal nierozpuszczalną
substancję zwaną siarczkiem srebra.”

przeciwdrobnoustrojowe i jest realną alternatywą antybiotyków
głównie w przypadku wystąpienia odporności na chemioterapeutyki.

Powyższy tekst pochodzi ze strony www.cordis.europa.eu
bazy informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej

www.example.com
www.nanopaper.pl
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O firmie OLMAR Sp. z o.o.
Nasza firma obecna jest na rynku wyrobów higienicznych od 1995 roku. W
2017 roku opracowaliśmy metodę produkcji ręczników papierowych powlekanych
nanocząsteczkami srebra. Technologia została przez nas opatentowana. Dzięki
wsparciu programu regionalnego UE oraz pomocy jednostek naukowych takich jak:
Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu stworzyliśmy
unikalny na skalę światową produkt o właściwościach antyseptycznych. Korzystamy
z najwyższej jakości koloidu srebra dostępnego na rynku europejskim. Produkt jest
w 100% bezpieczny. Posiadamy certyfikat ISO 9001 : 2015 w zakresie produkcji oraz
sprzedaży wyrobów higienicznych oraz FSC. Nasze produkty cieszą się renomą m.in w
takich krajach jak : Dania, Szwecja, Finlandia, Belgia, Szwajcaria oraz Niemcy.

Właścicielem marki nanoPAPER™ jest:
OLMAR Sp. z o.o.

Obrońców Poczty Gdańskiej 109A
42-400 Zawiercie
Spółka wpisana do rejestru KRS pod numerem KRS: 0000657029 przez XII Wydział Gospodarczy - Sąd
Rejonowy w Krakowie - Śródmieście NIP: 6372199426, Regon 366480870, kapitał zakładowy: 300 000 PLN
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Ręczniki papierowe składane ZZ

Ręczniki ZZ marki nanoPaper™ ze względu na swój uniwersalny wymiar pasuję do większości dozowników na Polskim rynku. Bardzo dobra absorpcja wody.

Ręcznik składany 3000 listków
100% celulozy

KOD PRODUKTU
AG25FTC30002224

Ręcznik składany 3200 listków
100% celulozy

KOD PRODUKTU
AG25FTC32002224

SPECYFIKACJA:

SPECYFIKACJA:

•

3000 listków

•

3200 listków

•

2 chłonne warstwy

•

2 chłonne warstwy

•

szerokość listka 22cm

•

szerokość listka 22cm

•

długość listka 24cm

•

długość listka 24cm

•

zawartość nanoAG w

•

zawartość nanoAG w
produkcie 25ppm

produkcie 25ppm

INFORMACJE LOGISTYCZNE

20 bind X 150 listków

Ręcznik składany 3000 listków
biały recykling

32 kartony

KOD PRODUKTU
AG25FTM30002224

20 bind X 160 listków

Ręcznik składany 3200 listków
biały recykling

32 kartony

KOD PRODUKTU
AG25FTM32002224

SPECYFIKACJA:

SPECYFIKACJA:

•

3000 listków

•

3200 listków

•

2 chłonne warstwy

•

2 chłonne warstwy

•

szerokość listka 22cm

•

szerokość listka 22cm

•

długość listka 24cm

•

długość listka 24cm

•

zawartość nanoAG w

•

zawartość nanoAG w

produkcie 25ppm

INFORMACJE LOGISTYCZNE

20 bind X 150 listków

www.example.com
www.nanopaper.pl

INFORMACJE LOGISTYCZNE

32 kartony

produkcie 25ppm

INFORMACJE LOGISTYCZNE

20 bind X 160 listków

32 kartony
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Role SERWISOWE

Przeznaczone do użytkowania w trudnych warunkach. Wytrzymały i chłonny papier zapewnia komfort użytkowania zarówno w domu jak i w pracy.

Ręcznik w roli typu SERWIS
100% celulozy

KOD PRODUKTU
AG25RC262400265
SPECYFIKACJA:
•

240 metrów

•

761 listków (31,5 x 26,5cm)

•

wysokość roli 26,5cm

•

średnica tulejki 63mm

•

zawartość nanoAG w
produkcie 25ppm

INFORMACJE LOGISTYCZNE

2 role w
opakowaniu

Ręcznik w roli typu SERWIS
biały recykling

42 opakowania

KOD PRODUKTU
AG25RM262400265
SPECYFIKACJA:
•

220 metrów

•

698 listków (31,5 x 26,5cm)

•

wysokość roli 26,5cm

•

średnica tulejki 63mm

•

zawartość nanoAG w
produkcie 25ppm

INFORMACJE LOGISTYCZNE

2 role w
opakowaniu
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Ręczniki w roli MINI & MAXI

Ręczniki MINI & MAXI nanoPaper™ posiadają uniwersalną wyciąganą tulejkę która umożliwia używanie ich w dozownikach centralnego dozowania Produkt posiada bardzo dobrą absorpcję wody

Ręcznik w roli typu MINI
100% celulozy

KOD PRODUKTU
AG25RC140600195

Ręcznik w roli typu MINI
biały recykling

KOD PRODUKTU
AG25RM140550195

SPECYFIKACJA:

SPECYFIKACJA:

•

60 metrów

•

55 metrów

•

190 listków (31,5 x 19,2cm)

•

174 listki (31,5 x 19,2cm)

•

wysokość roli 19,2cm

•

wysokość roli 19,2cm

•

średnica tulejki 63mm

•

średnica tulejki 63mm

•

zawartość nanoAG w

•

zawartość nanoAG w

produkcie 25ppm

produkcie 25ppm

INFORMACJE LOGISTYCZNE

12 rolek w
opakowaniu

Ręcznik w roli typu MAXI
100% celulozy

INFORMACJE LOGISTYCZNE

12 rolek w

44 opakowania

opakowaniu

KOD PRODUKTU
AG25RC191200195

Ręcznik w roli typu MAXI
biały recykling

44 opakowania

KOD PRODUKTU
AG25RM191100195

SPECYFIKACJA:
•

120 metrów

•

110 metrów

•

380 listków (31,5 x 19,2cm)

•

348 listków (31,5 x 19,2cm)

•

wysokość roli 19,2cm

•

wysokość roli 19,2cm

•

średnica tulejki 63mm

•

średnica tulejki 63mm

•

zawartość nanoAG w

•

zawartość nanoAG w

produkcie 25ppm

INFORMACJE LOGISTYCZNE

6 rolek w
opakowaniu

www.example.com
www.nanopaper.pl

44 opakowania

produkcie 25ppm

INFORMACJE LOGISTYCZNE

6 rolek w

44 opakowania

opakowaniu
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Produkty konsumenckie

Szybko i doskonale wchłaniający ręcznik kuchenny oraz miękki i delikatny papier toaletowy zapewniający pełny komfort użytkowania.

Ręcznik kuchenny
„giga-rolka” 100% celulozy

KOD PRODUKTU
AG25RK191000190
SPECYFIKACJA:
•

100 metrów

•

317 listków (31,5 x 19,2cm)

•

wysokość roli 19,2cm

•

średnica tulejki 50mm

•

zawartość nanoAG w
produkcie 25ppm

INFORMACJE LOGISTYCZNE

6 rolek pojedynczo
pakowanych w

44 opakowania

opakowaniu zbiorczym

Mały papier toaletowy
100% celulozy

KOD PRODUKTU
AG25TC258
SPECYFIKACJA:
•

25 metrów

•

222 listki (11,3 x 9,4cm)

•

wysokość roli 9,4cm

•

średnica tulejki 45mm

•

zawartość nanoAG w
produkcie 5ppm

INFORMACJE LOGISTYCZNE

8 rolek x 8 woreczków w 33 opakowania
opakowaniu zbiorczym
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Papierowe prześcieradła jednorazowe

Podkłady nanoPaper™ są idealnym rozwiązaniem dla centrów rehabilitacji i gabinetów medycznych. Umożliwiają utrzymanie higieny na wysokim poziomie bez dużego nakładu pracy.

Podkład jednorazowy 50cm
100% celulozy

KOD PRODUKTU
AG25PM130500500
SPECYFIKACJA:
•

50 metrów

•

158 listków (31,5 x 50cm)

•

wysokość roli 50cm

•

średnica tulejki 50mm

•

zawartość nanoAG w
produkcie 25ppm

INFORMACJE LOGISTYCZNE

9 rolek pojedynczo
pakowanych

Podkład jednorazowy 60cm
100% celulozy

30 kartonów

KOD PRODUKTU
AG25PM130500600
SPECYFIKACJA:
•

50 metrów

•

158 listków (31,5 x 60cm)

•

wysokość roli 60cm

•

średnica tulejki 50mm

•

zawartość nanoAG w
produkcie 25ppm

INFORMACJE LOGISTYCZNE

9 rolek pojedynczo

24 kartony

pakowanych

www.example.com
www.nanopaper.pl
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Ręcznik w roli do systemów rolowych
100% celulozy

KOD PRODUKTU
AG25MA191400207
SPECYFIKACJA:
•

140 metrów

•

wysokość roli 20,7cm

•

średnica tulejki 39mm

•

zawartość nanoAG w
produkcie 25ppm

INFORMACJE LOGISTYCZNE

6 rolek w
opakowaniu

Papier toaletowy typu JUMBO
100% celulozy

44 opakowania

KOD PRODUKTU
AG25TC19120090
SPECYFIKACJA:
•

120 metrów

•

685 listki (17,5 x 9cm)

•

wysokość roli 9cm

•

średnica tulejki 63mm

•

zawartość nanoAG w
produkcie 25ppm

INFORMACJE LOGISTYCZNE

12 rolek w

44 opakowania

opakowaniu
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zamawiana ilość:

zamawiana ilość:

NOTATKI

cena:

cena:

RĘCZNIK SYSTEMOWY CELULOZA

zamawiana ilość:

zamawiana ilość:

PAPIER TOAL. JUMBO CELULOZA

cena:

cena:

PODKŁAD 60cm CELULOZA

zamawiana ilość:

zamawiana ilość:

PODKŁAD 50cm CELULOZA

cena:

cena:

ZZ 3000 RECYKLING

zamawiana ilość:

zamawiana ilość:

ZZ 3000 CELULOZA

cena:

MINI CELULOZA A’12

cena:

MINI RECYKLING A’12

Karta szybkiego zamówienia

zamawiana ilość:

cena:

zamawiana ilość:

cena:

PAPIER TOAL. A’8 CELULOZA

zamawiana ilość:

cena:

SERWIS CELULOZA

zamawiana ilość:

cena:

ZZ 3200 RECYKLING

zamawiana ilość:

cena:

MAXI CELULOZA A’12

TWÓJ DYSTRYBUTOR

RĘCZNIK KUCHENNY CELULOZA

zamawiana ilość:

cena:

SERWIS RECYKLING

zamawiana ilość:

cena:

ZZ 3200 CELULOZA

zamawiana ilość:

cena:

MAXI RECYKLING A’6

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

nanoPaper
Logo Here
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W tym miejscu używasz ręczników nanoPaper™

Dbaj o czystość swoich rąk
Mydło

Zwilż ręce ciepłą wodą.
Nałóż mydło w płynie w
zagłębienie dłoni.

Namydl kciuk jednej dłoni
drugą ręką i na przemian.

Namydl obydwie wewnętrzne
powierzchnie dłoni.

Namydl obydwa
nadgarstki.

Spłucz starannie dłonie,
żeby usunąć mydło.

Spleć palce i namydl je.

Wysusz starannie dłonie
używając antybakteryjnego
ręcznika nanoPaper™

Papiery antybakteryjne

www.nanopaper.pl

