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COMPY VERPAKKING, DÉ KLIMAATAMBASSADEUR 2017?
Met de volledig composteerbare en klimaatneutrale Compy verpakking is ACE Packaging, het Diestse
verpakkingsbedrijf, in de running voor de titel ‘Klimaatambassadeur 2017’.
Deze titel reikt het milieu-infopunt voor de kmo (miK) elk jaar uit aan bedrijven die zich inzetten voor
duurzaamheid. Het grote publiek kan tot eind dit jaar zijn stem uitbrengen via www.mikopklimaat.be . Op 16
januari 2018 wordt de winnaar bekend gemaakt.
De Compy wat?
De Compy verpakking is een ecologische en milieuvriendelijke verpakking die volledig thuis + industrieel
composteerbaar en recycleerbaar is. Het product (inclusief papieren zak, inkten, lijmen en coating) bevat geen
schadelijke stoffen en kan thuis worden gecomposteerd in een periode van 6 maanden. Door de natuurlijke
coating kan de verpakking ook met het oud papier meegegeven worden voor recyclage.
Eenvoudig gezegd heeft Compy de enige papieren verpakkingen (zakken, rollen, vellen) met (of zonder)
coating die thuis composteerbaar zijn en het officieel ‘OK compost HOME’ certificaat dragen! Dit is een
certificaat uitgereikt door de onafhankelijke organisatie AIB-Vinçotte.
Wat is nu het precieze verschil tussen een gewone broodzak en de Compy verpakking? Een gewone
broodzak bestaat uit papier dat bedrukt is met gekleurde inkt: ondanks het feit dat het voor de mens
onschadelijk is, kan het toch giftig zijn voor de composterende micro-organismen of kan de ontwikkeling van
micro-organismen verhinderd worden. Dit kan schadelijk zijn voor de kwaliteit van de compost. Ook de lijmen
kunnen schadelijk zijn voor deze kwaliteit. Bovendien is de coating of de paraffine van een normale broodzak
synthetisch. Deze synthetische folielaag verstoort het recyclageproces en is niet composteerbaar. De Compy
verpakking is de combinatie van: de juiste papiersoort met de juiste bedrukkingsoppervlakte en de juiste
inkten (waterinkten). De lijmen (zetmeellijm) én coating (natuurlijke coating of waslaag) zijn gemaakt uit
hernieuwbare bronnen. Deze combinatie zorgt ervoor dat een Compy broodzak wel composteerbaar en
recycleerbaar is. Bovendien is ze gemaakt van PEFC-gecertificeerde vezels, afkomstig uit duurzaam
bosbeheer.
Compy verpakking valt in de smaak bij onze klanten
Verschillende bedrijven gebruiken reeds de Compy verpakking! Zo gebruikt supermarktketen Carrefour de
zakken op grote schaal in haar bakkerijen. In 2015 werden we samen met Carrefour beloond met een
Greener Packaging Award.
Bio Bakkerij De Trog, tevens gebruiker van de Compy broodzakken getuigt: “Als bio bakkerij is het onze plicht
om enkel de beste, biologische grondstoffen te selecteren en ze in hun meest originele en eerlijke vorm te
verwerken tot heerlijk brood. De Compy broodzakken passen perfect binnen onze bedrijfsfilosofie: we trekken
de duurzaamheid door - van grondstof tot uiteindelijke verpakking. Onze klanten reageren bijzonder
enthousiast op de composteerbaarheid van onze broodzakken! Daarnaast zien ze er aantrekkelijk uit en zijn
ze enorm gebruiksvriendelijk.”
Duurzaamheid beloond
Het miK is een samenwerking van de Provincie Vlaams-Brabant en Voka-Vlaams-Brabant en moedigt
klimaatneutraliteit bij kmo’s met verschillende initiatieven aan. De Klimaatambassadeur-wedstrijd beloont
sinds 2014 bedrijven die zich inzetten voor meer duurzaamheid.
Brenda Durniseau, Marketing & Communicatie verantwoordelijke van ACE Packaging licht de nominatie toe:
“Voor ons als verpakkingsbedrijf is inzet voor duurzaamheid cruciaal. Daarom maken we onze verpakkingen
zo milieuvriendelijk mogelijk: onze papieren zakken zijn volledig recycleerbaar. En het merendeel ervan is ook
composteerbaar.” De onderneming streeft naar een volledig composteerbaar assortiment binnen de twee jaar.
Stemmen nog tot 31 december 2017
ACE Packaging neemt het op tegen elektrisch busbedrijf Multiobus uit Tienen en meubelproducent Flokk uit
Roosdaal. Stemmen kan nog tot 31/12/17 op www.mikopklimaat.be. Wie uiteindelijk Klimaatambassadeur
wordt, weten we op 16/1/2018.
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ACE Packaging is…
ACE Packaging produceert verpakkingsproducten met een minimale milieu-impact voor de industriële food &
retailsector en tal van andere sectoren.
Brenda: “Niet alleen onze producten zijn duurzaam. Ook onze bedrijfsvoering pasten we aan. Daarom
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installeerden we 7500 m aan zonnepanelen op ons dak. Ons zusterbedrijf opereert zelfs vanuit een volledig
passiefgebouw.” Het bedrijf zet ook in op sensibilisering: “Echte verandering is pas mogelijk als iedereen
beseft hoe belangrijk ecologie is. Daarom moedigen we via verschillende initiatieven zoveel mogelijk mensen
aan om duurzame verpakkingen te gebruiken.” Bij ACE Packaging werken bovendien zo’n 100-tal personen
uit de regio.
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Nuttige links:
Meer informatie omtrent ons ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’
http://www.acepackaging.be/mvo
Meer informatie omtrent onze composteerbare én recycleerbare verpakking: Compy
http://www.compypackaging.be/
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