Januar 2020

En gave til dit CO2 regnskab

Klimadebatten kører i disse tider. Vi skal hver især privat som virksomhed bidrage til at sikre et fremtidigt
godt klima for os alle.
Hos Interket A/S har vi også taget fat på vores bidrag til fremtiden. Den grafiske branche står ofte for skud i
klimadebatten. Emballage ikke mindst. Brug af etiketter frem for at trykke på emballage, kan ofte være
med til at mindske emballage spild, og dermed dit CO2 aftryk.
Vi kommer dog ikke uden om, at der i etiketproduktion er et stort spild, som vi skal gøre noget ved.
Produktion af etiketter skaber op imod 70% spil. Vi fjerner overskudsmateriale inden du får etiketterne. Du
skrotter bagmaterialet, når du påsætter etiketterne på dine produkter. Heldigvis er udviklingen nået så
langt, at spild nu kan indsamles og genanvendes.
Interket A/S har nu indgået aftaler som gør, at vi kan tilbyde dig etiketter på materialet baseret på mindst
30% ”post consumer” genbrugsmaterialer til priser som matcher konventionelle etiketmateriale. Vi indfører
disse materialer i vores standard materiale program.
Derud over har vi mulighed for at tilbyde dig etiketter i materialer fremstillet på naturprodukter som
træaffald, græsaffald mv. Vi er naturligvis også FSC certificeret.
Kan man se forskel? Ja, det kan man i nogle tilfælde. I det genbrugsmateriale vi indfører som standard kan
der forekomme små fibre som optager farverne anderledes. F.eks. etiketmateriale lavet af restgræs bliver
heller ikke hvidt med mindre det bleges. Sådan er naturprodukter. Men i kommunikationen til markedet,
kan det jo lige frem være en fordel, at man kan se forskel.
Valget er dit – vi har tilbuddet til dig, og vi vil naturligvis anvende det materiale du vælger til dine etiketter.
Tag fat i din salgskonsulent eller ring til vores kontor for en dialog om mulighederne.
Vi ønsker dig et godt og miljø forbedrende 2020.
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