Genbrugsmaterialer og
naturprodukter
Vi har nu et godt udvalg af
miljøvenlige etiket materialer i
vores standard program. Sammen
med vores FSC materialer giver det
dig muligheder for et miljør-rigtigt
valg
Kontakt os for at få et miljø tjek på
dit etikt forbrug. Vi hjælper dig
gerne med at beregne miljø effeken

Den rigtige etiket løsning kan være med
til at optimere dine processer ved at
reducere dit materiale forbrug. Spar
tid, penge og ressourcer

Interket leverer kundespecifikke løsninger til netop dit behov. Uanset størrelse, krav til klæber og
materiale, med eller uden tryk, finder vi den løsning som passer i din proces

LABELS

LOGISTIK

INTELLIGENT SOLUTIONS

Trykte og utrykte etiketter på
ruller, i ark, cross-over, nolabel-look til mærkning og
promotion

Logistik etiketter til frankering,
paller, piktogrammer, mærkning og
advarsler. Både karton og palle
etiketter

Intelligent etiketter til track & trace,
anti-kopiering, brand beskyttelser,
nummerering, variable data, RFID,
løsninger linked til APP

FÅ MERE INFORMATION ELLER BOOK ET MØDE:

+45 7022 1071

www.interket.dk

info@interket.dk

MILJØVENLIGE MATERIALER
De fleste ønsker at bidrage og tage ansvar for globale miljø forbedringer. Ved fremstilling af etiketter er der op
til 70% spild af materialer, hvor den største del af spildet forekommer, når kunderne dispenserer etiketterne
og bortskaffer liner. Derfor er der naturligt et stort fokus på mulighederne for genanvendelse af netop det
spild. Derfor kan vi tilbyde et program af materialer baseret på genbrugsmaterialer. Det giver et bidrag til din
indsats for at reducere CO2.

rMC

• 30% genanvendt fra andet
papir materiale
• rBG liner med 15% affald
• God trykkvalitet på digital
samt UV Flexo tryk
• Materialet er meget miljø
venligt

re-PP

re-PE

FSC

• Op til 22% genanvendt
indhold
• God tryk kvalitet til
både digitalt og UV
Fexo tryk
• Kort affaldsperiode og
lav CO2 påvirkning

• 30% PE genanvendt affald
• Udseende som signalerer
ægtheden
• God kvalitet til både
digitalt og UV Flexo tryk

FOOT PRINT EFFEKT VED 1.000.000 M2 FORBRUG
•
•
•
•
•

661 træer
6,2 husstandes energiforbrug
0,5 husstandes vandforbrug
517 M3 CO2
30,7 Bilers fossil forbrug

•
•
•
•

214 Tønder olie
15,2 husstandes energiforbrug
1,5 personers drikkevand
9,7 Bilers fossilforbrug

Clean flake

•
•
•
•

Tillader PET genanvendelse til rPET
Godkend af Dansk Retursystem, returpak, Infinitum
Rengør v/65-70 grader
Større designfrihed

•
•
•
•
•

16 Tønder olie
2 Husstandes energiforbrug
3 Husstandes affald
64 Personers drikkevand
9,7 Bilers fossilforbrug

Klæbere

• Permanent
• Aftagelig
• Vand afvaskelig

DIN POTENTIELLE FOOT PRINT EFFEKT
Hvordan regner du Jeres virksomheds miljø belastning ud? Vi er klar til at hjælpe dig med konkrete beregninger på, hvad
det vil betyde for Jeres miljø belastning at konvertere dit nuværende etiketmateriale forbrug om til materialer baseret på
genbrug. Hvis du er kunde hos os har vi dit M2 forbrug . Så kontakt din konsulent for en dybere dialog.
Hvis ikke skal du blot sende os dit M2 forbrug, så beregner vi gerne effekten. Vi hjælper dig også gerne med at regne dit
M2-forbrug ud, hvis du kan give os dit etiket forbrug.
Kontakt os for et miljø eftersyn på dine etiketter. Så kan vi sammen se om vi kan finde en mere miljøvenlig løsning, som
også honorerer dine tekniske krav til etiketterne.
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