Trajnost

Think & Care – to je bilo načelo podjetja Avery Zweckform v preteklosti in bo tudi v
prihodnosti. Avery Zweckform si nenehno prizadeva za boljše trajnostne rešitve, ki na smiseln
način združujejo družbene, ekološke in ekonomske vrednote.

Glavni cilji trajnostnih prizadevanj:
1. Trajnostni razpon:

2. Trajnostna podpora:

3. Trajnostna obveza:

· Več kot 900 proizvodov je
izdelanih iz 100 %
recikliranega papirja ali
papirja s certifikatom FSC®
(FSC® C013519)
· Embalaža proizvodov
vsebuje velik del
recikliranega materiala

Avery Zweckform informira
uporabnike s koristnimi nasveti o:

Avery Zweckform zaposlenim
nudi dobre delovne pogoje in
varno okolje:
· varni delovni pogoji po ISO
45001
· sistem ravnanja z okoljem po
ISO 14001 od leta 2012
· integrirana delavnica za invalide

· trajnostni uporabi in
· odlaganju proizvodov

Od leta 2020 je podjetje
Avery Zweckform podnebno nevtralno!

Trajnostna merila v podjetju Avery Zweckform:
FSC® certifikat

CO2 nevtralen proizvod

FSC certificiran papir - izvor lesa
je iz trajnostnih in okolju prijaznih
virov

CO2 emisije proizvodnega
materiala in proizvodnega
procesa so kompenzirane s
podnebnimi projekti

Blue Angel

Narejeno v Nemčiji

®

proizvodi, certificirani z okolijsko
oznako „Blue Angel“, so izdelani iz
100 % recikliranega papirja

100 % recikliran material

izdelano iz 100 % recikliranega
odpadnega papirja

proizvod je 100 % narejen
v Nemčiji

Več informacij na
www.avery-zweckform.si/trajnost
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Trajnost

Univerzalne etikete
permanentno lepilo
• FSC® certifikat - izvor lesa je iz trajnostnih in
okolju prijaznih virov
• Natančno postavitev lista v tiskalniku in tiskanje
brez zastoja zagotavlja inovativna tehnologija
ultragrip
• Natančno tiskanje brez zastoja - za laserske
tiskalnike potrjeno s strani TÜV SÜD

Za laserske in inkjet
tiskalnike

Za vsako zahtevo prava etiketa – za označevanje ali naslavljanje

art. št.

velikost (D x Š) mm

št. etiket / št. listov

3475
3659
3424
3483
3655
3478

70 x 36 mm
97 x 42,3 mm
105 x 48 mm
105 x 148 mm
210 x 148 mm
210 x 297 mm

2400/100
1200/100
1200/100
400/100
200/100
100/100

Univerzalne etikete
odstranljivo lepilo
• FSC® certifikat - izvor lesa je iz trajnostnih in
okolju prijaznih virov
• Natančno tiskanje brez zastoja - za laserske
tiskalnike potrjeno s strani TÜV SÜD

Za laserske in inkjet
tiskalnike

art. št.

velikost (D x Š) mm

št. etiket / št. listov

L4731REV-25
L4732REV-25
L4736REV-25
L4737REV-25
L4744REV-25
L4745REV-25

25,4 x 10 mm
35,6 x 16,9 mm
45,7 x 21,2 mm
63,5 x 29,6 mm
96 x 50,8 mm
96 x 63,5 mm

5670/30
2400/30
1440/30
810/30
300/30
240/30

Idealne za začasno označevanje

Reciklirane
univerzalne etikete
• Okolijski certifikat „Blue Angel“ - etikete so
izdelane iz 100 % recikliranega papirja
• Natančno tiskanje brez zastoja - za laserske
tiskalnike potrjeno s strani TÜV SÜD
• Narejeno v Nemčiji

Za laserske in inkjet
tiskalnike

art. št.

velikost (D x Š) mm

št. etiket / št. listov

LR3666-10
LR3475-10
LR3424-10
LR3483-10
LR3655-10
LR3478-10

38 x 21,2 mm
70 x 36 mm
105 x 48 mm
105 x 148 mm
210 x 148 mm
210 x 297 mm

650/10
240/10
120/10
40/10
20/10
10/10

Okolju prijazne - etikete so narejene iz 100 % recikliranega papirja

Bitte beachten Sie
die 3G-Regeln
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BREZPLAČNE predloge:
www.avery-zweckform.si/natisni

BIOMÜLL
RESTMÜLL

Geimpft

Genesen

Getestet

BITTE
ABSTAND
HALTEN

VIELEN DANK
DANK
VIELEN

