F, mint Fa – F, mint Freelife – F, mint Fedrigoni
Kiss Ágnes

A környezetünk iránti felelősségvállalás
nagyon fontos a Fedrigoni számára, ezért
ellenőrizzük a gyártási folyamat hatásait
az ökoszisztémára. Kezdve a fenntartható
erdőgazdálkodásból származó cellulóz
használatával, folytatva az energia-, vízfelhasználás és emisszió csökkentésével,
valamint újrahasznosított alapanyagok
felhasználásával.
A felelősségteljes növekedéshez a jelenkor igényei
nek megfelelve és a jövő generációk forrásait véd
ve minden egyes gyártási lépés hatását vizsgáljuk.
PAMUT ÉS KENDER
Környezetbarát alapanyagokat használunk, köz
tük egynyári növényeket, mint a puha pamut
(gyapot) a FREELIFE VELLUM és MÉRIDA papí
rokban és az erős kender a FREELIFE KENDO pa
pírokban.
+1,5 MILLIÓ
Az elmúlt tíz évben (2005–2015) az európai er
dőterület – a fenntartható eljárásoknak köszön
hetően – több mint négymillió hektárral nőtt*.
1950 óta évente az erdőterület átlagosan 1,5 mil
lió futballpályányi területtel nő.
*Forrás: FAO Global Forest Resources Assessment 2015.

–44 %
A FEDRIGONI a kapcsolt energiatermelés nyúj
totta előnyöket használja ki: villamos- és hő
energia egyidejű előállítása egy rendszerben. A
jelentős beruházásoknak köszönhetően és a tech
nikai innovációk folyamatos figyelemmel köve
tésével tartja a FEDRIGONI az energiát ellenőr
zés alatt. Ez kevesebb hulladékot és alacsonyabb
energiafelhasználást jelent (44%-os a csökkenés
2002 és 2015 között).
KG
2015-ben minden gyártott kg papírhoz 29 liter
vizet használtunk fel. Ez a szám 2002-ben még
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52 liter volt. Ez a jelentős környezeti forrásigény
csökkenés évről évre folytatódni fog.
CO 2
2002 és 2015 között a CO2-kibocsátás 30%-kal, a
nitrogén-oxidok (NOX) kibocsátása pedig közel
felével (–47%) csökkent, miközben ugyanebben
az időszakban 69%-kal több papírt gyártottunk.
Tényleg új szelek fújnak!
A TERMÉSZET HÁL ÁS
2002 és 2015 között az újrafeldolgozásnak és új
rahasznosításnak köszönhetően sikerült a hulla
dékot 29%-kal csökkentenünk.
FSC®
FSC® tanúsított termékek választásával a fo
gyasztók is aktívan hozzá tudnak járulni a jobb
erdő- és ültetvénygazdálkodáshoz világszerte.
Így újabb területeket és vállalatokat ösztönöznek
tanúsításra, és megakadályozzák az erdők világát
is fenyegető bomlás, az erdőirtás és az illegális fa
kitermelés terjedését.
A FEDRIGONI egyszerűsíti és optimalizálja a sa
ját gyártási hulladék újrafelhasználását, mivel a
még nem nyomtatott hulladék magasabb minő
ségű reciklált papírt eredményez. Ez szerepel az
FSC® ADVICE-40-004-13 ajánlásában is, össze
hasonlítva a pre- és post-consumer rostokat.
A FEDRIGONI támogatja a fenntartható erdő
gazdálkodást. 2015-ben a megvásárolt cellulóz
72%-a FSC® termék volt, 28%-a pedig FSC® Cont
rolled Wood. Az FSC® COC tanúsítás a teljes el
látási láncra garanciát nyújt: kezdve a tanúsított
erdőktől a végtermékig. A Controlled Wood
alapanyagokat az „FSC® mix” termékek gyártá
sánál használják. Csak az FSC® szerint elfogadha
tó forrásokból származó anyagokat tekinthetjük
„Controlled”-nak. Így olyan kategóriák, mint „il
legális fakitermelésből számazó fa” vagy „fa olyan
területekről, ahol az alapvető hagyományos és
polgári jogok sérülnek”, ki vannak zárva.

FREELIFE – KÜLÖNÖSEN
KÖRNYEZETBAR ÁT
A FREELIFE kollekció egyesíti a különösen kör
nyezetbarát papírokat és kartonokat. Magasabb
százalékban tartalmaznak újrahasznosított és
100%-ban természetes, megújuló anyagokat,
amelyek biológiailag lebomlanak. Az erőforráshatékony papírgyártás lehetőséget ad nekünk egy
jobb jövő biztosításához az új generációk számára.
MERT A ZÖLDNEK STÍLUSA VAN!
Környezetbarát és magas minőségű papírjaink
segítenek Önnek is, hogy nyomtatott termékei
jobban nézzenek ki, és hangsúlyozzák a szemé
lyes, természetes dizájnt.
További információk megtalálhatók a kam
pány honlapján:
www.FEDRIGONIpapers.com/green
FREELIFE CENTO (100%-ban reciklált rostokból
készült / összetétel: 60% nyomatlan hulladék
papír, 40% festéktelenített FSC® hulladék rost)
FREELIFE KENDO (natúrpapír kender tartalom
mal / összetétel: 55% környezetbarát és famen
tes FSC® cellulóz, 40% festéktelenített FSC®
hulladék rost és 5% kenderrost)

FREELIFE MÉRIDA (anyagában színezett, mind
két oldalán filcmarkírozott natúr papír / ös�
szetétel: 55% környezetbarát és famentes FSC®
cellulóz, 40% festéktelenített FSC® hulladék
rost és 5% pamutrost)
FREELIFE VELLUM (fehér és krémszínű, meg
növelt volumenitású natúr papír / összetétel:
55% környezetbarát és famentes FSC® cellulóz,
40% festéktelenített FSC® hulladék rost és 5%
pamutrost)
OIKOS (magas fehérségű natúrpapír, 100%-ban
FSC® cellulózból / 50% reciklált FSC® cellulóz
és 50% környezetbarát FSC® cellulóz)
Kérésre örömmel küldünk Önnek mintát papír
jainkból. Lépjen velünk kapcsolatba személyes
FEDRIGONI-kapcsolattartóján keresztül vagy a
freelife@fedrigoni.de címen.
www.fedrigoni.de – www.fedrigoni.at
A FREELIFE image-filmeket itt érheti el:
https://goo.gl/eswydb
https://youtu.be/eOZJ2U0KXmY
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