*
Wolne od tworzyw sztucznych
Kubki Papierowe
Przedstawiamy serię ABENA FREE, 0% zawartości tworzyw sztucznych w
kubkach papierowych z powłoką na bazie wody – przyjazna dla środowiska
alternatywa dla tradycyjnej powłoki PE i PLA

Niższy
ślad węglowy
nawet o 38%**

* bez tworzyw sztucznych – nie ma potrzeby
stosowania zharmonizowanego etykietowania UE
* tektura nadaje się zarówno do recyklingu jak i do
ponownego wykorzystania
* produkowane w UE
* dostępne do nadruku indywidualnego

Nr art.
Produkt
1999904669 Kubek na napoje gorące, Abena Gastro, FREE, Ø8cm, 8oz
1999904670 Kubek na napoje gorące, Abena Gastro, FREE, Ø8,9cm, 12oz

Wymiary
Szt./ Op Op./Kart.
kart.
EAN
60
23 40x40x50 570358452505
45
16 4x40x50 570358452581

* Definicja zgodnie z DYREKTYWĄ (UE) 2019/904: `` tworzywo sztuczne '' oznacza materiał składający się z polimeru zdefiniowanego w art. 3 pkt 5 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, do
którego mogły zostać dodane dodatki lub inne substancje , który może pełnić funkcję głównego składnika strukturalnego produktów końcowych, z wyjątkiem polimerów naturalnych, które nie
zostały zmodyfikowane chemicznie.
** W porównaniu z naszą standardową serią kubków do kawy Abena i obliczona na 1000 sztuk. od kołyski do bramy + transport. Metody obliczania i modelowania ASC są oparte na
wytycznych norm ISO 14040/44 oraz na zasadach modelowania GaBi. Kategorie wpływu są oparte na metodach EF 3.0 z przewodnika dotyczącego śladu środowiskowego produktu Komisji
Europejskiej. Kategoria wpływu zmiany klimatu jest oparta na standardowych współczynnikach emisji z raportu IPCC AR5, ponieważ odzwierciedla to wspólny międzynarodowy konsensus.
FSC ™ (Forest Stewardship Council) to międzynarodowa organizacja pozarządowa zajmująca się promowaniem odpowiedzialnej gospodarki leśnej na całym świecie. Produkty z certyfikatem
FSC ™ są wytwarzane z surowców pochodzących z dobrze zarządzanych lasów i odpowiedzialnych źródeł. Identyfikowalność i integralność etykiety są utrzymywane dzięki rygorystycznym
środkom kontrolnym oraz poprzez wybór produktów z certyfikatem FSC ™, pomagasz dbać o lasy oraz ludzi i dziką przyrodę, które nazywają je domem. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź
www.fsc.org

