Társ a klímavédelemben

Klímasemleges nyomtatás –
az Ön hozzájárulása a klímavédelemhez
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Környezet védelem
az Alföldi Nyomda
Zrt.-ben
A fennállásának több mint 450. évfordulóját
ünneplő Alföldi Nyomdában kiemelten fontosnak érezzük környezetünk védelmét. Első
lépésként 2005-ben bevezettük az
ISO 14001 Környezetközpontú irányítási
rendszert, 2008-ban csatlakoztunk az FSC®
(Forest Stewardship Council) felelős erdőgazdálkodási rendszerhez és 2015-ben
tanúsításra került az ISO 50001 energiairányítási rendszer is.
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www.climate-project.com/1035

Legújabb lépésként 2019-ben csatlakoztunk a ClimatePartner szervezethez, hogy ezzel egy újabb
lehetőségét teremtsük meg
ügyfeleink számára a környezettudatos nyomtatott termékek
előállításához.

Klímasemleges nyomtatás
Gyakorlatias és fenntartható
A klímasemleges nyomtatás jelentése az, hogy
a nyomtatás során felmerülő elengedhetetlen CO2kibocsátás egy nemzetközileg elismert klímavédelmi
projekt keretében kiegyenlítésre kerül.

CO2 kibocsátásának számolása és csökkentése
A „Climatepartner” CO2 kalkulátorának segítségével megállapítjuk
a nyomtatott termék előállítása során keletkező CO2-kibocsátást,
amelynek megváltásával a lehető legnagyobb mértékben
csökkentjük a környezetterhelést.

CO2-kiegyenlítés
Ön szabadon választhat egy klímavédelmi projektet, melynek
támogatásával azonos mennyiségű CO2-t takaríthatnak meg.
Minden projekt a ClimatePartner-portfóliójából származik
és a lehető legmagasabb nemzetközi szinten elismert
tanúsítványokkal rendelkezik.

Klímasemlegessé nyilvánítás
Amennyiben szeretné, minden projektjéhez kaphat klímasemleges
címkét, azonosítószámot, egy URL linket, valamint egy TÜV Austria
által hitelesített tanúsítványt, melyek segítségével tájékoztathatja
partnereit a CO2-kibocsátás megváltásáról.

Minta
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Hogy működik a
klímavédelmi projekt?
A klímavédelmi projektek az erdők
és a megújuló energiaforrások
telepítésével jelentős mértékben
csökkentik az üvegházhatást.
A független szervezetek,
mint a TÜV, SGS vagy a PwC,
ellenőrzik a megtakarítás
pontos mértékét.
A projektszervező ezekből
a CO2-megtakarításokból
hiteles módon finanszírozza a projekteket.

www.climate-project.com/1056
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CO2-megtakarítás Parában:
145 000 tonna éves szinten

Egy példa: Erdővédelem a brazíliai Parában
Az Amazonas torkolatában található parái „várzea” különleges ökoszisztémával
rendelkezik, de a mezőgazdaság és az állattenyésztés egyre több területet vesz el.
90 ezer hektár erdőt őriznek meg ennek a projektnek a keretében.
A helyi családok alternatív jövedelemből, mint például az acai gyümölcs eladásából élnek.
Egyéb projektekről információt szerezhet a www.climate-project.com oldalon.
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Jó okok a
klímasemleges nyomtatásra

●

Hozzájárul a globális klímavédelemhez és elismert
klímavédelmi projekteket támogat vele

●

Minden szerződéséhez külön tanúsítványt kap
és termékét „klímasemleges” logóval láthatja el

●

Teljesen átlátható: CO2-kibocsátása egyéni
azonosítószám segítségével nyomon követhető

●

Alacsony költségek: a CO2-kompenzáció
általában kb. 1-5% többletköltséggel jár

●

TÜV Austria és az ISO 16759 által
tanúsított

6

7

www.climate-project.com/1032

Titelbild: www.climate-project.com/1057

4027 Debrecen, Böszörményi út 6.
Tel.: +36 52 515-715
Fax: +36 52 325-227
E-mail: info@anyrt.hu
Honlap: www.anyrt.hu

ClimatePartner GmbH
St.-Martin-Str. 59
81669 München
Telefon +49 89 1222875-0
germany@climatepartner.com

ClimatePartner Austria GmbH
Margaretenstr. 96/3b
1050 Wien
Telefon +43 1 90761432-0
austria@climatepartner.com
Klímasemlegességért felelős partnerünk,
a ClimatePartner, vállalatok számára nyújt

ClimatePartner Switzerland AG

megoldási lehetőségeket a klímavédelem

Technoparkstr. 1

jegyében. A ClimatePartner több mint ezer

8005 Zürich

ügyféllel rendelkezik a CO2-kibocsátás

Telefon +41 43 556785-0

csökkentésében és kiegyenlítésében.

switzerland@climatepartner.com
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