
Dzsungeltúra a 
környezettudatosság 
erdejében



Mi tehetünk közösen a környezettudatos és fenntartható 
papírfelhasználásért? 

A papírgyártók A nagykereskedők A nyomdák



Míg a műanyag mindent és mindenkit túlél... 



...természetes termék, mely 
legnagyobbrészt megújuló 

alapanyagokból készül és többször 
újrahasznosítható.

a papír.... 



Harmóniában a környezettel… 



 az újrahasznosított papírt valóban az elsődleges rostokból 
előállított papír környezetbarát helyettesítője? 

 Kevesebb víz én energia – kevesebb szállítás 

 Az ismételt újrahasznosítás nem megy rendszeres elsődleges
rost hozzáadás nélkül. 

 A papírrostok hozzávetőlegesen öt-hat ízben 
újrafelhasználhatók jelentős

 akár 25%  egyszerűen elvész az újrafeldolgozás során.

 Az újrahasznosított rostok használata ,különösen a rövid 
életciklusú termékeknél vagy ahol az újrahasznosítás nem 
lehetséges (pl.: higiéniai papírtermékeknél)

 Új irány - Hibrid papírok

Újra- és újra- és újrahasznosítás? 



Újra- és újra- és újrahasznosítás? 



a papírgyártás során növényi rostokat (alapvetően fát), vizet

és energiát használnak fel.

Ezért fontos, hogy

 fenntartható erdőgazdálkodásból származó alapanyagot 
dolgozzanak fel

(gazdasági és szociális szempontok is)  

 megfeleljenek a szigorú környezetvédelmi szabványoknak 

(CO2 kibocsátás csökkentése, vízkörforgás, stb)

 tiszteletben tartsák az átfogó társadalmi szükségleteket 

és a tágabb környezetvédelmi megfontolásokat is

A papírgyárak... 



Beszállító partnereink kiemelt figyelmet szentelnek a 
fenntarthatóságnak

A papírgyárak... 

 Legális, fenntartható forrásból történő beszerzés 

tanúsított alapanyagok, telepített erdők, FSC, PEFC

 Környezetvédelmi szabványoknak való megfelelés

ISO 14001, ISO 50001 

 Gyártási folyamatok környezetterhelésének csökkentése 

energia- és vízfelhasználás, CO2 kibocsátás, hulladékkezelés, 

hulladékok újrafelhasználása más ágazatokban

 Intézkedések kommunikálása 





Papyrus környezetvédelmi irányelvek

Mint papír nagykereskedő, prioritásként kezeljük

 a papír életciklusának optimalizálását – az erdőtől kezdve a gyártás minden állomásán keresztül 
az újrahasznosításig és újrafelhasználásig

o felelős erdőgazdálkodásból származó nyersanyagok használatának aktív
támogatását
o kizárólag megbízható beszállítókkal dolgozunk, akik bizonyítottan lekövethető
társadalmi és környezetvédelmi felelősséggel bírnak.

 átlátható kommunikációt 

o Problémás területek feltárása és folyamatos javítása
o Papír és karton, mint környezetbarát nyomdai alapanyagok iránti nyílt elköteleződés

A papír nagykereskedő



A papír nagykereskedő

Aktív együttműködéseink

 FSC® (Forest Stewardship Council)

 PEFC (Pan European Forest Certification Scheme)

 GFTN (Global Forest Trade Network )

 WWF erdővédő szervezete.

Néhány érdekesség: 

 2003-ban a Papyrus Svájc volt az első európai papírkereskedő, aki megkapta az FSC® 
tanúsítványát 

 Ma már minden Papyrus vállalat rendelkezik FSC és PEFC tanúsítással 

 Az eladott tanúsított papírok aránya évről évre növekszik (HU: 2017 – 66%)

 Szigorú beszerzési politika: Európán kívüli forrásból beszerzett papíroknak illetve 
kartonoknak FSC tanúsítással kell rendelkezniük. Kerüljük az eseti, nem megbízható 
forrásból történő beszerzéseket.



Tanúsítások – jelölések
 Széndioxid-semleges csak tanúsított szűz rostból készült vagy 

újrahasznosított papír lehet. 

 Az FSC® által tanúsított nyomtatott anyagokat vagy széndioxid 
semleges termékeket mindig el kell látni jelöléssel és 
referenciaszámmal, ellenőrizze a beszállítót

 A papír gyakorlatilag mindig újrahasznosítható, ezt mindenki 
tudja, ennek ellenére nem árt emlékeztetni erre a fogyasztókat –
az újrahasznosítás népszerűsítése érdekében.

 Közöljünk minél több, a környezetet érintő információt.

www.papyrus.com

A nyomda 



A nyomda 

Tanúsított szűz rostok és újrahasznosított
papírok használata

Intelligens termékdesign (cradle-to-cradle)

A felület tömeg számít, vagy a papír
minősége?

Tanúsítás

Folyamatok irányítása

A design és a nyomdatechnika diktálja a
festékmennyiséget.



A nyomda – mit tehetünk még? 

Milyen formában történjen a korrektúra?

A nyomtatott anyagok
mennyiségének optimalizálása

Befektetés környezetvédelmi projektekbe

Az újrahasznosítás meghosszabbítja az
életciklusokat

A munkafeladatok számának csökkentése

A megfelelő festék kiválasztása



Közös feladat

Példamutatás és a tájékoztatás: 

 mit tehetünk mindannyian az
értékes erőforrások megóvásáért,

 A papír hiteles módon való 
népszerűsítése, mint fenntartható

termék.



Fenntartható termékek minden célra

Újrahasznosított papírok 

 Mázolt 

Balance Silk

 Mázolatlan 

Recyprint, Recystar Polar, Recystar Natural, 

Balance Pure

 Irodai papírok 

Recyconomic termékek

 Kreatív 

Gmund Heidi

 Karton/lemez

Grafopak, Multicolor Belvedere, MM Liner, Multicolor Special,

Eska termékek



Fenntartható termékek minden célra

Hibrid papírok

 Mázolt
Balance silk

 Kreatív
Flora, Natural Evolution Recy

 Karton 
Foldkraft, Grafopak Kraft



Fenntartható termékek minden célra

Elsődleges rostból készült, tanúsított termékek

 FSC

 PEFC

 Széndioxid – semleges 

 Nordic Swan

 EU Ecolabel

www.papyrus.com


