EKOLOGICZNE
ROZWIĄZANIA
BARIEROWE
•••

MINIMALIZACJA
OPŁAT RECYKLINGOWYCH

Ekologiczne rozwiązania barierowe pozwalają eliminować tworzywa sztuczne z opakowań, zachowując
ich kluczowe właściwości. Dzięki temu producent zyskuje alternatywne rozwiązanie w 100% z kartonu
– łatwe w recyklingu, wygodne dla konsumenta i korzystne dla środowiska. Akomex skutecznie wyeliminował
tworzywa sztuczne z opakowań barierowych w branżach takich jak mięsna, mleczarska, piekarnicza czy food service.
Dzięki wprowadzeniu alternatywnych rozwiązań monomateriałowych opartych na celulozie bez udziału tworzyw
opakowania barierowe są w pełni zdatne do recyklingu, wygodne dla konsumenta i korzystne dla środowiska.
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Bezpieczne w kontakcie z żywnością
Pełna zdolność do recyklingu
(w kanale papier, tektura)
Wolne od surowców kopalnych

GASTRONOMIA
Hamburgery, nuggetsy,
frytki, wrapy, żywność
na wynos
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ŚWIEŻA ŻYWNOŚĆ
Sałatki, kanapki, sushi,
pączki, ciastka, wypieki,
warzywa, owoce

Redukcja śladu węglowego
Biodegradowalność
Niższe opłaty produktowe
Rozwiązania dopasowane do produktu

SUCHA ŻYWNOŚĆ
Musli, płatki zbożowe,
ciasteczka, czekolada,
cukierki

ŻYWNOŚĆ MROŻONA
Lody, pizza, hamburgery,
wrapy, paluszki rybne,
zapiekanki, croissanty

CASE STUDY I - BRANŻA: DROBIARSKA
Opakowanie mrożonych, panierowanych produktów drobiowych z wykorzystaniem polietylenu.
Rozwiązanie Akomex: Eliminacja polietylenu ze struktury opakowania pozwoliła
na zmianę kwalifikacji materiału pod względem recyklingu, a to wpłynęło na zmniejszenie
opłaty produktowej o 93% dla rynku PL.

CASE STUDY II - BRANŻA: PIEKARNICZA
Tacka do pakowania croissantów z aluminium laminatu papierowego z folią.
Rozwiązanie Akomex: Opakowanie z użyciem monomateriału opartego na kartonie
ze specjalną powłoką barierową wytrzymującą wysokie temperatury. Zmiana kwalifikacji
materiału pod względem recyklingu pozwoliła na zmniejszenie opłaty produktowej
o 70% dla rynku PL.

CASE STUDY III - BRANŻA: MLECZARSKA
Tacka do sera w plastrach, wyprodukowana z połączenia papieru i polietylenu.
Rozwiązanie Akomex: Wyeliminowanie polietylenu jako powleczenia kartonu
i opracowanie materiału barierowego z papieru bez udziału tworzyw. Zmiana
kwalifikacji materiału pod względem recyklingu pozwoliła na zmniejszenie opłaty
produktowej o 93% dla rynku PL.

DEDYKOWANE ROZWIĄZANIA
Każdy produkt inaczej reaguje w kontakcie z kartonem. Dlatego ekologiczne rozwiązania barierowe
Akomex są opracowywane indywidualnie i testowane z właściwym produktem – z uwzględnieniem
zmieniających się warunków podczas każdego etapu łańcucha logistycznego.

www.akomex.pl

