HOE KUNNEN WE SAMEN DE
CO2 FOOTPRINT REDUCEREN?

GEOSTICK MAAKT HET U GEMAKKELIJK!

DUURZAAMHEID
Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van onze bedrijfsvoering. Met het
Geostick Rugpapier Recycling Programma verkleint u uw ecologische voetafdruk
en bespaart u kosten. Het rugpapier van onze etiketten, ook wel backing,
dragermateriaal of liner genoemd, dient alleen als transportmiddel van het
etiket. Na gebruik gaat het naar de afvalverbranding of de vuilstort. Dit is
zowel een flinke kostenpost, als een belasting voor het milieu.

RECYCLINGPROGRAMMA VOOR RUGPAPIER
Door deelname aan ons recyclingprogramma draagt u bij aan een grote
besparing op water en grondstoffen en een verlaging van de CO2-uitstoot.
Het recyclen van 1000 kilo liner levert een besparing op van ruim 1,5 ton
CO2-uitstoot. Het gebruik van gerecycled rugpapier in plaats van nieuw
dragermateriaal, levert een waterbesparing op van 37 m3 water per ton.
Voor ons recyclingprogramma werken we samen met twee gerenommeerde
partners: Cycle4green in Finland en Lenzing Papier in Oostenrijk. Bij de laatste
wordt het verzamelde rugpapier verwerkt tot nieuwe papierproducten.
Met het recyclen van rugpapier
• verlaagt u uw CO2-uitstoot
• vermindert u het gebruik van water

• bespaart u op afvalkosten
• draagt u bij aan een duurzamere wereld

HET GEMAK VAN RECYCLEN
Hoe meer Geostick-klanten meedoen met het programma, hoe groter de winst
voor het milieu. Daarom maken wij het u gemakkelijk. U hoeft zelf geen grote
hoeveelheden rugpapier meer op te slaan. Het recyclingprogramma werkt als volgt:
Geostick voorziet u van twee lege dozen voor het verzamelen van rugpapier.
Er passen twee dozen op een pallet. In de dozen mogen alle kleuren glassine
(wit, geel, honey en blauw) en CCK Kraft-papier bewaard worden.
Het rugpapier moet vrij zijn van labels, plastic, karton en kernen.
Als de twee dozen vol zijn (gewicht 300 tot 500 kilo) sealt u
ze en meldt u ze bij ons aan. Vervolgens stuurt u de pallet
retour naar Geostick.
Geostick verzamelt de dozen van meerdere klanten en stuurt
deze gezamenlijk naar het recyclingbedrijf.
U ontvangt ieder jaar een certificaat met daarop aangegeven
hoeveel kilo rugpapier u heeft opgestuurd en wat de
CO2-besparing is geweest.
UW VOORDELEN
De voordelen van ons recyclingprogramma zijn evident: u
hoeft zelf maar weinig rugmateriaal op te slaan, Geostick neemt de
administratieve rompslomp voor haar rekening, u bespaart op afvalverwerkings
kosten, het rugpapier wordt verwerkt tot nieuw verpakkingsmateriaal en u levert
een belangrijke bijdrage aan een duurzamere wereld!
HEEFT U VRAGEN?
Indien u vragen heeft over ons recyclingprogramma, neem contact met ons op:
T 088-0514100
E info@geostick.nl

SAMENWERKEN AAN
EEN MOOIERE WERELD

