EN GRØNNERE
WEBSHOP
Mindsk dit miljømæssige fodaftryk med
bæredygtige løsninger, der tilgodeser både
dig og miljøet.

FÅ EN GRØN
PROFIL

E
BÆREDYGTIG

P OG PLAST
GENBRUGSPA

Tesa Ecologo tape

Webshop kasser

Miljøvenlig pakketape fremstillet af 100%
genbrugsplast med en kerne af 100%
genbrugspap. Papirtapen er 64% biobaseret.

FSC certificerede papkasser fremstillet af 98%
genbrugsmateriale. Kasserne har en kraftig
kvalitet og kommer med indbygget tape og
automatbund.

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse
1680991

Webshopkasse 160x130x70mm

1334524

Tape PP tesa Ecologo grøn 50mmx66m

1681002

Webshopkasse 200x200x100mm

1334535

Tape PP tesa Ecologo brun 50mmx66m

1681013

Webshopkasse 310x230x100mm

1679355

Tape tesa Ecologo klar 50mmx66m

1681024

Webshopkasse 213x153x109mm

1679366

Tape papir tesa Ecologo brun 50mmx50m

PIR

RUGSPA
100% GENB

ELIGT

BIONEDBRYD

ATERIALE

UGSM
75% GENBR

Trioloop strækfilm

Farmfill bio pakkefyld

Fremstillet af 75% genbrugsmateriale, hvoraf
hele 51% stammer fra PCR (Post consumer recycled). Sammenlignet med en normal håndstrækfilm spares der 2 kg CO2 pr anvendt rulle.

100% komposterbart pakkefyld, der let kan
bortskaffes for slutbrugeren. Dansk produceret
produkt fremstillet uden plastik og kemikalier.

Varenr. Beskrivelse

Varenr. Beskrivelse

1678924 Strækfilm Trioloop 17my 450mmx300m

1636272 Pakkefyld Farmfill bio 440l 1ps

AST

UGSPL
80% GENBR

smart

info

Miljøvenlige
Post-it ®

Miljøblokke fremstillet af
100% genbrugspapir.
Webkode: O1334

B2P kuglepennen har en plastkrop, som er
lavet af genbrugte PET-flasker. En sjov og
miljøvenlig kuglepen formet som en PETflaske.

Forsendelsesposer
Kan bruges igen og igen. Fremstillet af 80%
genbrugsplast. Kommer med permanemt
limstrimmel og sort inderside for fuld
fortrolighed.
Varenr. Beskrivelse
1681724 Forsendelsesposer recycled 400x600mm
1681735 Forsendelsesposer recycled 340x420mm
1681746 Forsendelsesposer recycled 300x500mm
1681750 Forsendelsesposer recycled 550x770mm
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Fra flaske
til kuglepen

antalispac kaging.dk

Kuglepennen er en
del af Pilots BeGreen
sortiment, fremstillet
af helt op til 100%
genbrugsplast.

TRENDS

DERFOR ER EN BÆREDYGTIG
STRATEGI GODT FOR MILJØET
OG EFFEKTIVITETEN

Bæredygtighed er et nøgleord i dag, både som et stigende krav fra forbrugere og
som en global udfordring, vi alle skal være med til at løse. Miljøvenlig emballage
skal være nemt at genbruge og sikkert for miljøet.

Hvad er miljøvenlig emballage?
I en tid, hvor forbrugere bliver
mere og mere miljøbevidste, er
grøn det nye sort.
Faktisk
viser en nylig undersøgelse fra
Globalwebindex, at 42 % af
forbrugerne mener, at emballage
lavet
af
genbrugsmaterialer
eller bæredygtige materialer har
afgørende indflydelse på deres
købsvaner. Yderligere 57 %
fortalte, at de er villige til at betale
mere for miljøvenlig emballage.
I disse tider, hvor mængden af
naturlige ressourcer falder, og

57% AF
FORBRUGERE
OPLYSER, AT DE ER
VILLIGE TIL AT
BETALE MERE FOR
MILJØVENLIG
EMBALLAGE.

ikke-genbrugt plast forurener
planeten,
er
bæredygtighed
vigtigere end nogensinde før.
Det stigende pres fra både
forbrugere og regeringer betyder,
at corporate social responsibility
prioriteres højt i forbindelse med
emballage.
At være en del af den miljøvenlige
løsning indebærer også en
strømlining af logistikken ved
hjælp af fx bæredygtige tiltag,
der ikke blot fjerner unødvendige

komponenter og processer, men
også styrker effektiviteten. Det
er til gavn for både planeten og
bundlinjen.
Ønsker du en bæredygtig
emballagestrategi, handler det
i høj grad om at finde den rette
balance mellem størrelse, antal og
fyld i hver kasse – med respekt for
både miljøet, produktsikkerheden
og budgettet.

FOCUS ON
Spildplads og overflødig emballage irriterer kunder og
skaber en negativ brandoplevelse. Det presser også
forsendelsesomkostninger og brændstofforbrug i vejret.
Et nyligt studie fra The Empty Space Economy by Forbes
Insights vurderer, at man på verdensplan kan spare cirka
46 milliarder dollars årligt.

Miljøvenlig emballage kan være
mange ting. Det vigtigste er at
have et mindset, der tager højde
for miljøet på alle niveauer,
hvilket fx kan ske ved at:
+Vælge genanvendelige
materialer
+Genbruge materialer
+Bruge færre materialer i
emballagen
+Fremstille emballage uden
giftstoffer for at beskytte både
miljøet og medarbejderne
+Bruge genbrugsmaterialer
eller ansvarlige råmaterialer
+Bruge pakkemetoder, som er
energibesparende
Der findes ingen egentlig definition på miljøvenlig emballage,
men det drejer sig om at udvikle
og anvende emballage, der
styrker bæredygtigheden. Det
indebærer blandt andet en øget

brug af livscyklusvurderinger
(også kaldet LCA) som hjælp til at
styre anvendelsen af emballage,
så klimaaftryk, ressourceforbrug
og spild reduceres, og recycle
tankegangen styrkes.
Det indebærer, at man kigger på
alt lige fra de helt basale supply
chain-funktioner til design og
distribution.
Konkurrencefordele
Derudover kan en bæredygtig
emballagestrategi give konkurrencefordele, der kan forbedre
brand image, tiltrække partnerskaber,
øge
kundeloyalitet,
reducere risici og i sidste ende
selvfølgelig understøtte hele
menneskeheden.

*2015 Cone Communications/Ebiquity Global CSR Study
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Godt for planeten, godt for
forbrugerne
At skifte til et bæredygtigt
fokus kræver optimering på
tværs af hele værdikæden og
emballagens livscyklus, men til
gengæld er fordelene store: For
logistikchefer betyder et mere
miljøvenligt fokus fx, at der
bruges færre materialer, og at de
udnyttes bedre.
Miljøvenlig emballage tilfører
mere værdi til supply chainen.
Den er nemlig ikke kun god for
planeten, men også i forhold
til forbrugerne, der i højere og
højere grad forventer, at brands
passer på miljøet. NU er derfor
det rigtige tidspunkt til at
handle proaktivt for at indføre
bæredygtige principper!

MED GRØNNE
SPECIALLØSNINGER

LØS DINE
UDFORDRINGER

“

De 3R’er: Mindre er mere…effektivt

”

Nogle produkter kræver andet og mere end standardemballage. Måske er de meget
skrøbelige, har en anderledes form eller skal håndteres på en særlig måde under
transporten. Uanset hvad kan vi hjælpe dig med at udvikle en bæredygtig emballage
der tilgodeser både dig og miljøet.

RETHINKING
PA C K A G I N G

( Re )3
Reduce. Reuse. Recycle

Skal du have en
nytænkende løsning med
så få materialer som muligt
- uden at gå på kompromis
med produktkvaliteten? Få
skræddersyet emballage
fremstillet med fokus på
de 3 R’er (Reduce, Reuse,
Recycle).
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WE
TAKE
YOU
FURTHER
Følg os på vores Linkedin side
Antalis Packaging fyldt med
innovative løsninger og inspirerende
temaer, cases og trends inden
for din branche.

antalispackaging.dk

