CMYK

Néhány gondolat a környezettudatosságról
A műanyagok környezetünkre rótt terhelése
napjainkban mindennapi téma. Olyannyira, hogy
2018 júniusában a környezetvédelmi világnap
fő témája a műanyag-szennyezés volt. Az Indiában megrendezésre került konferencia célja a
műanyag hulladékképződés csökkentése, a környezetszennyezés mérséklése, illetve az előzők
érdekében teendő lépések meghatározása volt.
Szabályozások korábban is voltak Európa szerte
Magyarországot is illetően.
Nálunk a kormány 1995-ben termékdíjat vezetett be, mely célja, hogy a termékek előállítása
során keletkezett környezeti károk csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen.
E törvényi szabályozás alá tartoznak a műanyag
csomagolóanyagok.
A műanyag csomagolóanyag: könnyű, ártalmatlan, szinte észre sem vesszük.
Mégis jelentős terhet ró a környezetünkre, kikerülhetetlen a használata.
Mi lehet a megoldás?
Egyrészt nagy szerepet kap az alapanyag.
A hagyományos műanyagból készült egyszer
használatos, hártyavékony szatyrok és zacskók
lebomlási ideje mintegy 400 év, a biológiailag
lebomló anyagokból készült zacskóknak néhány
hónap alatt nyoma vész.
Alternatív megoldást jelent a kukoricakeményítőből készült táska használata.

Magyarországon jelenleg ez a megoldás forradalminak számít, a Poly-Pack Kiskunhalas Kft
egyik első gyártója ezen környezetbarát táskáknak. Előnye a felhasznált alapanyagok megújuló
forrásból való biztosítása, miközben a használati
értéke, teherbírása a hagyományos táskákéval
megegyező.
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Hátránya nincs.
Szelektíven gyűjthető, néhány hónap alatt teljesen lebomló környezetkímélő megoldás. A termék megfelel az MSZ EN 13432 szabványnak.
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Európában ezen táskák használata már mindennaposan elterjedt szokásrendszert vívott ki magának. 2017. 09. 01-től Brüsszelben érvénybe
lépett az egyszer használatos műanyag szatyrok
üzleti célú használatát tiltó szabályozás. Miszerint is a legfeljebb 20 percig használt műanyag
áruházi szatyrokat természetes alapú kukoricavagy burgonyakeményítő tasakokkal váltják fel.
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A magyarázat egyszerű: az 50 mikronnál vékonyabb zacskókat, szatyrokat az emberek szinte
sosem használják egynél több alkalommal és
rögtön a szemétbe kerülnek.
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A haladási irány tehát ki van jelölve, a mi feladatunk átvenni a környezetbarát felelősségteljes
gondolkodást mind az üzleti, mind pedig a magáncélú csomagolóanyag felhasználást illetően.
Mi tevékenységünkből adódóan ebben látjuk a
felelősségteljes társadalmi szerepvállalást.

design: www.euromarketing.hu

6400 Kiskunhalas, Fridrich Lajos u. 6/a . Tel.: 77/426-795, fax: 77/526-795
Mobil: 06/20-9267-315, 06/20-40-66-995
www.patikataska.hu, info@lebomlocsomagolas.hu

CMYK

RAKTÁRKÉSZLERŐL RENDEHETŐ 24 órás kiszálltással

EGYEDI GYÁRTÁSÚ TERMÉKEK 21 napos szállítással

ÚJ

TERMÉK!
INGVÁLLAS TÁSKA
1 színnel
16x30 cm 6,6 Ft+ÁFA/db
19x35 cm 9,7 Ft+ÁFA/db
19x40 cm 10,8 Ft+ÁFA/db
28x50 cm 25,9 Ft+ÁFA/db
40x60 cm 51,9 Ft+ÁFA/db

KUKORICAKEMÉNYÍTŐBŐL
KÉSZÜLT INGVÁLLAS TÁSKA
28x50 cm

500 db/csom. 29,9 Ft+ÁFA/db

2 színnel
Rendelhető
6,7 Ft+ÁFA/db 20.000 db-tól
9,8 Ft+ÁFA/db 10.000 db-tól
11 Ft+ÁFA/db 10.000 db-tól
26,4 Ft+ÁFA/db 5.000 db-tól
53,5 Ft+ÁFA/db 5.000 db-tól

Megújuló forrásból származó, kukoricakeményítő alapú
ingvállas táska gyógyszertárak számára! Termékünk megfelel az MSZ EN 13432:2000 szabványnak.

PAPÍR TASAK
12x21 cm 6000 db/gyüjtő
16x24 cm 4800 db/gyüjtő
19x33 cm 3000 db/gyüjtő

3,7 Ft+ÁFA/db
4,3 Ft+ÁFA/db
6,6 Ft+ÁFA/db

PAPÍR TASAK
1 színnel
12x21 cm 4,25 Ft+ÁFA/db
16x24 cm 4,6 Ft+ÁFA/db
19x33 cm 7,2 Ft+ÁFA/db

Rendelhető
10.000 db-tól
10.000 db-tól
10.000 db-tól

SZEMETESZSÁK
50x60 cm
299 Ft+ÁFA/30 db/tekercs
60x75 cm 379 Ft+ÁFA/20 db/tekercs
73x115 cm 453 Ft+ÁFA/10 db/tekercs

INGVÁLLAS TÁSKA

TEXTIL TÁSKA

16x30 cm
19x35 cm
19x40 cm
28x50 cm
40x60 cm

1 színnel
2 színnel
38x42 cm 300 Ft+ÁFA/db 380 Ft+ÁFA/db

6,6 Ft+ÁFA/db
8,2 Ft+ÁFA/db
8,8 Ft+ÁFA/db
25,9 Ft+ÁFA/db
51,9 Ft+ÁFA/db

FONTOS!

A rendelési minimum
műanyag termékek esetében 50000 Ft+ÁFA,
a papírtemékek esetében 25000 Ft+ÁFA.

TEXTIL TÁSKA
raktárkészletről akár
már 10 darabtól

38x42 cm 300 Ft+ÁFA/db

Rendelhető
500 db-tól

Egyedi gyártású csomagolóanyagok rendelése csak telefonon,
vagy e-mailben lehetséges a grafika egyeztetése miatt.

