Az Antalis a Vogue Hajó Étteremben megtartotta a
szeptemberi nyomdai vevőtalálkozóját, melynek
témája az Antalis zöld termékkínálatának és a UPM
Raflatac öntapadó anyagok zöld portfóliójának, új
termékeinek és koncepciójának bemutatása volt.
Rendezvényünkön nagy számban jelentek meg
már meglévő és potenciális partnereink is. Fontosnak tartjuk, hogy megmutassuk az előnyeit a környezetbarát termékeknek, továbbá már megvalósult referenciákat prezentáljunk annak érdekében,
hogy felfedjük a potenciált a környezetbarát termékekben és elősegítsük az Antalis törekvéseit is a
csökkentés, az újrafelhasználás és az újrahasznosítás területén.
GREEN STAR SYSTEM™
Az Antalis, annak érdekében, hogy egységes üzenettel támassza alá környezetvédelmi lépéseit és
következetes, strukturált, csoportszintű környe-
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zettudatos stratégiát közvetítsen, egy átfogó zöld
programot indított. Ennek
keretében alakította ki a
papírtermékeket környezetvédelmi szempontból rangsoroló Green Star
System™-et. Ahhoz, hogy egy termék környezettudatos legyen, a faalapú rostanyagoknak vagy
FSC®/PEFC™ tanúsítottnak kell lennie, vagy leg
alább 50%-ban újrahasznosított, fogyasztás
után visszagyűjtött papírból származó rostanyag
felhasználásával kell készülnie úgy, hogy a fennmaradó rész megfelel az FSC® vagy PEFC™ szabványoknak.
Ahhoz, hogy egy termék környezettudatos legyen, a papírgyárnak rendelkeznie kell ISO 14001
tanúsítvánnyal (amely környezetközpontú irányítási rendszer) vagy a papírnak az EU Ecolabel (európai uniós ökocímke) tanúsítvánnyal (életcikluselemzés alapú megközelítés).
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NAUTILUS CLASSIC

A Nautilus Classic 100%-ban újrahasznosított natúrfehér ofszetpapír, mely alkalmas fekete-fehér
és színes nyomtatásra is. 100%-ban fogyasztás
után visszagyűjtött, újrahasznosított rostokból készül. Természetesen fehér árnyalatának köszönhetően Blue Angel tanúsítvánnyal, továbbá FSC
Recycled tanúsítvánnyal, EU Ecolabel és 5 csillagos Green Star System minősítéssel is rendelkezik.
Kiváló merevség, sima felület jellemzi. Klór- és
OBA-mentes eljárással, bioenergiával és helyi beszerzéssel gyártják. Opcionálisan CO2-semleges
kivitelben is kapható.

NAUTILUS SUPERWHITE

A Nautilus Superwhite 100%-ban újrahasznosított, extra fehér (CIE 150) ofszetpapír ultrasima felülettel, kiváló futtathatósággal és nyomtathatósággal. 100%-ban fogyasztás után visszagyűjtött,
újrahasznosított rostokból készül, klór- és OBAmentes eljárással. Bioenergiával és helyi beszerzéssel gyártják. FSC Recycled tanúsítvánnyal, EU
Ecolabel, HP Indigo és 5 csillagos Green Star System
minősítéssel rendelkezik.

COCOON SILK

A Cocoon Silk 100%-ban újrahasznosított, mázolt,
extra fehér (CIE 121) papír, bársonyos felülettel, kivételesen magas minőséggel, kiváló futtathatósággal és nyomtathatósággal. 100%-ban fogyasztás után visszagyűjtött, újrahasznosított rostokból
készül, klór- és OBA-mentes eljárással. Bioenergiá
val és helyi beszerzéssel gyártják. FSC Recycled és
HP Indigo tanúsított. A Green Star System rendszerben 4 csillagos besorolást kapott.
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CYCLUS SILK

A Cyclus Silk 100%-ban újrahasznosított, két oldalán selyemmázolt papír, amely kiemelkedő nyomtatási eredményt biztosít négyszínes ofszetnyomtatás során is. A Cyclus Silk egyedien bársonyos
felülettel rendelkezik, amely tökéletes nyomatot
eredményez szolid színek és magas minőségű fotografikus reprodukció nagy formátumban történő nyomtatásánál is. 100%-ban fogyasztás után
visszagyűjtött, újrahasznosított rostokból készül,
klór- és OBA-mentes eljárással. Bioenergiával és
helyi beszerzéssel gyártják. Ideális archiválásra is.
Blue Angel és FSC Recycled tanúsítvánnyal, EU
Ecolabel, továbbá 80-tól 130 gr/m2-ig 5 csillagos,
150-től 240 gr/m2-ig 4 csillagos Green Star System
minősítéssel rendelkezik.

MIÉRT A LEGJOBB VÁL ASZTÁS A NAUTILUS, A CYCLUS ÉS A COCOON?
 A legjobb papír a CSR-stratégiához és kommunikációhoz.
 Megbízható márkák felelősségteljes érték- és ellátási lánccal.
 A fogyasztás utáni újrahasznosítás felelős beszerzése.
 Partnerség a Nemzetközi Erdészeti Kutatási Szervezettel, valamint a WWF-fel.
 A gyárak együttműködnek az Alliance for Water
Stewardship szervezettel.
 Környezetvédelmi tanúsítványok és minden márka fenntartható gyártása a legmagasabb ökológiai szabványok bizonyítékaként.
 Minden gyár rendelkezik a környezetirányításban használt ISO 14001 szabvánnyal, valamint
az ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel és az
ISO 18001 biztonsági irányítási szabvánnyal és
még sok mással.
 Az újrahasznosított papírok előállítása akár 31%kal kevesebb energiát fogyaszt.
 A papír újrahasznosítása 20%-kal kevesebb széndioxidot bocsát ki, mint a papír elégetése.
 A papírok gyártása zárt ciklusban történik a saját
nyersanyag- és energiaszükséglet fedezésére
(minden gyárban).
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Az Antalis a jövőben is folyamatosan bővíteni fogja
az újrahasznosított, biológiailag lebomló és komposztálható, környezetvédelmi tanúsítvánnyal rendelkező termékek körét. Az előbb említett termékek
kiváló megoldások CSR jelentésekhez, nemzetközi projektekhez és az egyértelmű környezetvédelmi üzenetek közvetítéséhez.
Kerüljön be Ön is ebbe a körforgásba és legyen
környezetközpontú!
Érdeklődés esetén keresse fel kollégáinkat az
ertekesites@antalis.com e-mail címen vagy látogasson el weboldalunkra, a www.antalis.hu-ra!
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