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Az Antalis célja, hogy vezető szerepet vállaljon a 
papíriparban a környezettudatosság terén, azál-
tal, hogy világos és érthető standardokat határoz 
meg.  Meggyőződésünk, hogy fejlődésünknek 
tekintettel kell lennie a gazdasági, társadalmi és 
környezetvédelmi kérdésekre is. 

Szorosan együttműködünk szállítóinkkal, vá-
sárlóinkkal és más érdekeltekkel annak érdeké-
ben, hogy az innovációt, a hozzáadott értéket és 
a magas szintű környezettudatosságot ötvözzük. 

A csoport- és helyi szinten is bevezetett kör-
nyezetvédelmi kezdeményezések három fő cél-
kitűzést fogalmaznak meg:
 � annak biztosítása, hogy a mindennapos üzlet-
menet magas szintű környezettudatossággal 
történjen;

 � a vásárlók támogatása a környezetbarát papí-
rok és nyomtatási technikák iránti elkötele-
zettségük érdekében;

 � az általunk értékesített termékek felelős be-
szerzése.

Annak érdekében, hogy egységes üzenettel tá-
masszuk alá a fenti lépéseket, és következetes, 
strukturált, csoportszintű környezettudatos stra-
tégiát közvetítsünk, az Antalis egy átfogó zöld 
programot indított. Ennek keretében kialakí-
tottuk a papírtermékeket környezetvédelmi 
szempontból rangsoroló Green Star System™-et, 
hogy segítsünk vásárlóinknak rátalálni a megfe-
lelő környezetbarát papírra.

A Green Star SystemTM  egy általánosan elfo-
gadott referencián alapuló rendszer a szolgálta-
tások és termékek értékelésére, mely a laikus és 
a ma létező környezetvédelmi tanúsítványokat 
nem feltétlenül ismerő közönség számára is ért-
hető. Figyelembe veszi a legfontosabb informá-
ciókat a rost eredetéről és a gyártási folyama-
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tokról. Minden papírterméket nullától ötig, a 
környezeti teljesítmény alapján csillagjelzéssel 
lát el. Szakértő közönséghez szól, de a besoro-
lással leegyszerűsíti az információt, hogy a nem 
szakértő közönség számára is érthető legyen.   

AZ ANTALIS GREEN STAR SYSTEM™

 � Felhasználóbarát minősítő rendszer.
 � Egyszerű és könnyen érthető.
 � A papírok környezettudatossági szintjeinek 
kommunikálására szolgál.

 � A legalább háromcsillagos minősítés a termék 
környezettudatosságát jelzi.

Ahhoz, hogy egy termék környezettudatos le-
gyen, a faalapú rostanyagoknak vagy FSC®/PEFC™ 
tanúsítottnak kell lennie vagy legalább 50%-ban 
újrahasznosított, fogyasztás után visszagyűjtött 
papírból származó rostanyag felhasználásával 
kell készülnie úgy, hogy a fennmaradó rész meg-
felel az FSC® vagy PEFC™ szabványok követel-
ményeinek.

Ahhoz, hogy egy termék környezettudatos 
legyen, a papírgyárnak rendelkeznie kell ISO 
14001 környezetközpontú irányítási rendszerta-
núsítvánnyal vagy a papírnak az európai uniós 
öko-címke (EU Ecolabel) tanúsítvánnyal kell ren-
delkeznie (életciklus-elemzés alapú megközelítés).

Széles környezetbarát termékpalettával ren-
delkezünk, mely szigorú környezetvédelmi elő-
írásoknak felel meg. Fontos, hogy ne feledkezzen 
meg arról, hogy a környezettudatos papírok és 
az újrahasznosított papírok alkalmasak minden-
fajta vállalati és egyéb kommunikációs felhasz-
nálásra (brosúra, meghívó, katalógus, levélpapír, 
könyv, éves jelentés, névjegykártya, újság stb.) 
és nyomdai technológia alkalmazására (ofszet, 
digitális). Gazdag kínálatunkból három olyan 
terméket ajánlunk most figyelmébe a környezet-
tudatosság szem előtt tartásával, amely rendel-
kezik a Green Star Sys tem négycsillagos, illetve 
ötcsillagos minősítésével.

NAUTILUS CLASSIC – ÚJRAHASZNOSÍTOTT

Magas minőségű, 100%-ban újrahasznosított pa-
pírból készül. A gyártás során nagy hangsúlyt kap 
a környezet védelme.
Termékelőnyök:

 � 100% újrahasznosított,
 � magas fehérség, jó futtathatóság,
 � Blue Angel tanúsított,
 � pre-printként is használható,
 � raktárról elérhető 80-200 g/m2-ig,

CYCLUS SILK  
– EREDETI ÚJRAHASZNOSÍTOTT PAPÍR

A Cyclus Silk egy 100%-ban újrahasznosított, 
matt bevonatú, természetes fehér papír, amely 
ideális színes és fekete-fehér nyomtatáshoz. A 
csillogásmentes matt felület különösen alkal-
mas nagy szövegterületek és kiváló minőségű 
képek kombinációjából felépített kiadványok-
hoz. A Cyclus újrahasznosított cellulózból ké-
szül, és a környezetbarát termelést helyezi előtér-
be, az erőforrásokat (energia, nyersanyag és víz) 
a leghatékonyabb módon használja fel a teljes 
gyártási folyamat során. A Cyclus Silk választá-
sával teljesítheti környezetvédelmi kötelezettsé-
geit anélkül, hogy munkája vizuális minőségét 
veszélyeztetné.
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COCOON SILK – 100% ÚJRAHASZNOSÍTOTT,  
100% FEHÉRSÉG!

A Cocoon Silk egy mázolt, 100%-ban újrahasz-
nosított papír, FSC® Recycled tanúsítvánnyal. A 
Cocoon Silk ugyanazoknak a minőségi követel-
ményeknek felel meg, mint a nem újrahasznosí-
tott papírok; kiváló futtathatóság, nyomtatható-
ság és fehérség (CIE 121) jellemzi. A Cocoon Silk 
rendkívül jó minőségű felülete, finom szatén-
hatással, a legjobb minőséget garantálja a képek 
nyomtatásánál. Ha a Cocoont választja, soha 
nem kell választania a fehérség és a környezetvé-
delmi szempontok között.


