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Az Antalis szoros partnerségi kapcsolatot ápol 
a UPM Raflatac öntapadó címkeanyagokat gyár-
tó céggel, mely elkötelezett a pozitív klímavál-
tozás hozzájárulásához és a környezetvédelem 
szem el�tt tartásában. A fenntarthatóság az 
ISO 14001 tanúsítvánnyal biztosított. Számos pa-
píralapú címkénk FSC tanúsítvánnyal rendelke-
zik, a vízbázisú ragasztók oldószermentesek. Az 
új RAFNXT+ termékek a világ els� olyan címkéi, 
amelyeket a CarbonTrust min�sített. A RAFNXT+ 
a standard UPM Raflatac termékekkel összeha-
sonlítva pozitív klímaváltozást produkál. A UPM 
Raflatac a RAFNXT+ termékek gyártásával csök-
kenti a szén-dioxid-kibocsátást, valamint növe-
li az erd�ségek szén-dioxid-felszívó hatását, így 
gyakorolva pozitív hatást a környezetre. A mo-
dell hatásköre a „bölcs�t�l kapuig” koncepció 
(alapanyagtól a gyártás végéig), és megfelel az 
ISO 14040/44 és PAS2050 szabványoknak.  

A UPM Raflatac anyagai 100%-ban fenntart-
ható forrásokból származnak, továbbá az erd�k 
biodiverzitása meg�rzött. Minden percben 100 
új fát ültetnek, ez évi 50 millió fát jelent. Az Anta-
lis elkötelezett a környezetvédelem és a felel�s 
beszerzési források fenntartásában, így kiemelt 
fontosságú számunkra a RAFNXT+ termékek ér-
tékesítése.  2021-ben csökkentettük szén-dioxid-kibocsá-
tásunkat a RAFNXT+ termékek vásárlásával, melyet 
a UPM Raflatac egy diplomával is jutalmazott.

Hagyományos nyomtatási célokra a UPM 
Raflatac választék mázolatlan, mázolt, opál, kar-
ton, klasszikus, színezett, metálfólia és szinteti-
kus anyagokat kínál minden alkalmazási igényt 
kielégítve. Választhat permanens, extra per-
manens, eltávolítható, mélyh�t�s vagy speciális 
ragasztók közül is. Mind oldószermentes, így az 
élelmiszeriparban is használható. Választhat ric-
celt vagy ricceletlen hátú anyagból, UPM logó-
zott vagy nem logózott hátoldali nyomtatás kö-
zül is, hogy igényeit maximálisan kielégíthessük. 

A UPM Raflatac digitális termékkínálata kiváló 
megjelenést biztosít dry toneres vagy HP Indigo 
gépen való nyomtatás esetén. A Polylaser vinil 

kínálat rendkívül népszer�, de választhat papír-
alapú anyagaink közül is. A különböz� UPM 
Raflatac termékeken belül az Antalis honlapján 
számos cikk leírásánál látható a NXT+ jelölés. 
A kiszállított termékek a legújabb RAFNXT+ cso-
magolásban érkeznek a CarbonTrust logójával.

ÚJDONSÁGOK 

FOREST FILM™

A UPM Raflatac a m�anyag kiváltása érdekében 
az erd�ben kereste a címke alapanyag alternatí-
vát. A UPM Raflatac Forest Filmet az UPM Bio-
fuels-szel együttm�ködésben fejlesztették ki, új 
életet adva a cellulózgyártás során keletkez� hul-
ladéknak, a fenntarthatóan kezelt erd�kb�l szár-
mazó, 100%-ban faalapú UPM BioVerno nafta 
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el�állításával. A Forest Film kiváló példája az 
UPM Raflatac ígéret (szlogen) gyakorlati megva-
lósításának: A fosszilis energiaforrásokon túlmu-
tató, jöv�beli okosabb címkézés.  

A Forest Film az els� faalapú m�anyag címke-
anyag a piacon, amely az ISCC által van tanú-
sítva. Megújuló er�források felhasználásával ál-
lítják el�, hogy az azonos mennyiség� fosszilis 
alapanyagot helyettesítsék a gyártási folyamat-
ban (tömegegyensúlyi megközelítés).  Azonos 
technikai jellemz�kkel és min�séggel rendelke-
zik, mint a szabványos fólia a fosszilis források-
ból. Ideális a merev, m�anyag csomagolásokhoz 
az élelmiszerek, italok, valamint háztartási és 
testápolási cikkek esetében.
� Nem áll versenyben a nyersanyagokkal vagy 

az élelmiszer-termeléshez szükséges földhasz-
nálattal. Újrahasznosított.

� Íves termékben PP Clear (átlátszó) fóliaként ér-
het� el.

� Fényes, átlátszó, felületkezelt, nyomólakko-
zott, BOPP polipropilén film.

� 45 gr/m2 és 49 mikron vastagságú.
� Nyomtathatóság: fóliákhoz kifejlesztett festék-

kel, ofszetnyomtatóval.
� El�nyök: megfelel az EU élelmiszer-biztonsági 

el�írásoknak és a fosszilis alapú fólia megújuló 
(eko) környezetbarát alternatívája.

Érdekl¢dés vagy mintakérés esetén keresse fel kollégá-
inkat az ertekesites@antalis.com e-mail címen vagy 
látogasson el weboldalunkra a www.antalis.hu-ra!
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GREEN STAR SYSTEMTM

Az Antalis célja, hogy vezet� szerepet vállaljon 
a papíriparban a környezettudatosság terén, 
azáltal, hogy világos és érthet� standardokat 
határoz meg. Az Antalis cégcsoport mindig is 
szorosan együttm�ködött szál-
lítóival és vásárlóival annak 
érdekében, hogy az innovációt, 
a hozzáadott értéket és a magas 
szint� környezettudatosságot öt-
vözze.

Az Antalis ma a piacon az 
egyik legszélesebb környezetba-
rát termékpalettával rendelkezik, mely minden 
nyomtatási technikához alkalmazható és meg-
felel a szigorú környezetvédelmi el�írásoknak 
is. Mindez lehet�vé teszi az ügyfelek számára, 
hogy könnyen beillesszék CSR politikájukba a 
papírhasználatot, mely figyelembe veszi a költ-

ség és alkalmazhatóság szempontjait is. Az An-
talis kialakította a termékeket rangsoroló Green 
Star SystemTM-et (Zöld Csillag Min�sítési Rend-
szert), mely segít könnyen kiválasztani a megfe-
lel� környezetbarát papírt ügyfeleinek. Az Antalis 
a papírt akkor tartja környezettudatosnak, ha 

a Green Star SystemTM  legalább 
három csillagját megkapja.  Ah-
hoz, hogy egy termék környe-
zettudatos legyen, a faalapú 
rostanyagoknak vagy FSC®/
PEFC™ tanúsítottnak kell len-
nie, vagy legalább 50%-ban új-
rahasznosított, fogyasztás után 

visszagy�jtött papírból származó rostanyag fel-
használásával kell készülnie úgy, hogy a fenn-
maradó rész megfelel az FSC® vagy PEFC™ 
szabványoknak, továbbá a gyárnak rendelkez-
nie kell ISO 14001 vagy a terméknek EU Eco-
label tanúsítvánnyal.
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