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ZAOPATRUJEMY LUDZI, NIE BIURA

NATURZE

DBANIE O ŚRODOWISKO
LEŻY W NASZEJ

Podróż Katrin do Zrównoważonego Rozwoju

Wykorzystywanie odpadów:

Wszystkie działania Katrin opierają się na fundamentach naszej

Ponad 94% odpadów powstałych w trakcie

marki: Łatwości, Inteligentnych Rozwiązaniach i Niezawodności.
Również zrównoważony rozwój i ochrona środowiska dla przyszłych
pokoleń stanowią dla Katrin wielką wartość.

produkcji wykorzystywanych jest jako
surowce lub energia.
Aktywnie redukujemy emisje CO2 na tonę

Drewno, którego używamy, w 100% podlega identyfikacji.
W chwili obecnej, jedynie 10% lasów na świecie posiada
odpowiednie certyfikaty. 88% naszego drewna pochodzi z lasów

produktów, które stopniowo zmniejszają się
– 45% od 2009 roku.

certyfikowanych, 12% z lasów, które certyfikatów nie posiadają,
ale podlegają kontroli.

88%
Ważne jest każde pojedyncze drzewo, dlatego
wykorzystujemy każdą jego część do wytwarzania
produktów o najwyżej wartości dodanej.
15% to kora, gałęzie i wierzchołki drzew do
produkcji bioenergii 25% do produkcji masy
celulozowej, tektury, bibuły „tissue”, papieru do
gotowania oraz nowych bio-produktów 60%
przeznaczone jest na tarcicę i wyroby
budowlane…

… potem zwracamy lasowi nowe drzewa,
sadząc cztery sadzonki za każde wycięte drzewo.

CO 2
Plastic:
Dozowniki Katrin Inclusive są bardzo trwałe,
a plastik, którego używamy do ich produkcji, w całości
nadaje się do recyklingu. Wszystkie czarne części
naszych dozowników są obecnie wykonane
z plastiku z recyklingu.
Ale nie tylko czarne elementy naszych dozowników
.
podążają szlakiem zrównoważonego
rozwoju.
Również plastikowe zatyczki, które wchodzą w skład
rolek papierowych ręczników i papieru toaletowego
Katrin System, będą wytwarzane z materiału
z recyklingu.

Oprócz tego:
W naszych produktach
wykorzystujemy 80%
energii odnawialnej.

Umieszczamy naszą produkcję tak blisko klienta,
jak to tylko możliwe, co znacznie skraca trasy

99,6%
… używanej przez nas wody to woda
powierzchniowa z jezior i rzek.

przejazdu podczas transportu towarów.
.
Ponadto, zmiana opakowań na lżejsze
ma również
pozytywny wpływ na transport.

Dzięki dobrze dopasowanym dozownikom oraz produktom
papierowym Katrin uzyskujemy optymalną kombinację,
która zmniejsza zużycie produktów, obniżają koszty
użytkowania oraz minimalizuje wpływ na środowisko.

