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Nákup a používanie papiera sú neoddeliteľnou súčasťou komplexnej stratégie spoločenskej zodpovednosti firiem 
(CSR). Zavedením politiky zodpovedného nákupu a používania papiera, zameranej na recyklovaný papier, či 
papier vyrobený z trvalo udržateľného panenského vlákna, môžu firmy demonštrovať svoje odhodlanie podnikať 
zodpovedne a podporovať rozvoj udržateľného lesného hospodárstva.

Ekologická  
zodpovednosť Antalisu 
Papier ako kľúčový prvok  
spoločenskej zodpovednosti firiem

Chcete navonok komunikovať svoj postoj 
k ochrane životného prostredia? Povedzte to 
papierom, ktorý používate!

Papier je vyrobený z prírodného a obnoviteľného 
zdroja. Lesy, ak sú spravované udržateľným spôsobom, 
pomáhajú zachovať biodiverzitu a bojujú proti zmene 
klímy. Vyše 99 % dreva na výrobu papiera v Európe 
pochádza z udržateľne obhospodarovaných lesov. Papier je 
možné recyklovať až 7-krát, čo výrazne predlžuje obdobie 
využívania jeho zdrojovej suroviny, a tým zvyšuje prínos 
pre životné prostredie. Recykláciou sa súčasne redukuje 
množstvo odpadu na zanedbateľné hodnoty. Keď sa 
rozhodnete pre recyklovaný papier, dnes už nemusíte robiť 
žiadne kompromisy v otázke kvality, belosti, ani tlačových 
výkonov. Kvalitné recyklované papiere sú na nerozoznanie 
od papierov z panenských vlákien, navyše v sebe nesú silný 
environmentálny odkaz.

Pozrite sa na papier, ktorý držíte 
vo svojich rukách. Povedali by ste, že sa 
jedná o recyklovaný papier?

Výnimočné hodnoty belosti a kvality sú dosiahnuté vďaka 
prísnej selekcii zberového papiera – vyberá sa výhradne 
papier s nízkym podielom farieb a následne sa bieli 
prostredníctvom špeciálneho inovatívneho procesu čistenia, 
prostriedkami na prírodnej báze.

Koľko nás to bude stáť? Prekvapivo málo!

Malé náklady pre spoločnosť, veľký krok pre vaše 
odhodlanie podnikať zodpovedne. Tak by mohla v tomto 
prípade znieť parafráza na známy výrok amerického 
astronauta Neila Armstronga. S ohľadom na výsledky 
organizácie EcoAct, špecializovanej na stratégie v oblasti 
klímy, spoločnosti Antalis a Arjowiggins Graphic vyhodnotili, 
že u realizovaných projektov na podporu komunikácie  
(od vytvorenia grafického návrhu dokumentu, cez jeho 

výrobu, až po následnú distribúciu) vzniknú pri využití 
recyklovaného papiera v porovnaní s použitím papiera 
vyrobeného z panenských vlákien priemerné dodatočné 
náklady vo výške 0,1 až 3,7 %.

Štúdia ECOACT

Počas prieskumu bolo oslovených 7 agentúr:  
3 vo Francúzsku, 2 v Nemecku a 2 v Anglicku. Každá 
agentúra dostala technickú špecifikáciu s požiadavkou 
na finančné vyhodnotenie každého projektu. Projekty 
predstavovali najbežnejšie firemné tlačoviny, ako: mailingy, 
letáky, pozvánky, reporty, či časopisy. Aby sme sa čo najviac 
priblížili realite, agentúry si mohli samy vybrať tlačiarne, 
s ktorými vyhotovenie celkových rozpočtov konzultovali. 
Pre každý projekt a príslušný typ papiera boli vypočítané 
priemerné náklady na jednotlivé etapy s vynechaním 
oboch medzných hodnôt. Sčítaním priemerných nákladov 
na každú fázu boli stanovené priemerné náklady projektu, 
vytlačeného na jednotlivých typoch papiera. Celkovo bolo 
v rámci štúdie analyzovaných 219 rozpočtov. Skutočný vplyv 
použitia recyklovaného papiera na výslednú cenu tlačenej 
komunikácie je teda naozaj minimálny.

Green connection

Je iniciatíva spoločnosti Antalis, ktorá si kladie za cieľ 
pomáhať firmám v ich úsilí začleniť papier do svojej 
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CSR politiky a, samozrejme, ísť v tejto oblasti príkladom. 
V rámci iniciatívy bolo vyvinutých množstvo nástrojov, 
z pomedzi ktorých môžeme vyzdvihnúť napríklad:  
Green Star System, eko-kalkulačka, Antrak, ponuka 
ekologicky šetrných produktov, etický kódex dodávateľov, 
poradenstvo, či špeciálne zelené logo, ktorým Antalis 
označuje všetky aktivity a činnosti súvisiace s ekologickou 
zodpovednosťou.

Ako zelený je papier, ktorý používate?

GREEN STAR SYSTEMTM

Je jednoduchý a prehľadný systém, vyvinutý spoločnosťou 
Antalis, ktorý hodnotí úroveň ekologickej zodpovednosti 
papiera. Pri posudzovaní berie systém do úvahy pôvod vlákien 
aj výrobný proces a prideľuje každému papieru od nuly do piatich 
hviezdičiek na základe jeho vplyvu na životné prostredie.

Pôvod vlákniny

Aby mohol byť produkt hodnotený ako ekologicky 
zodpovedný, musia byť drevné vlákna buď certifikované 
podľa FSC® / PEFC™, alebo musia byť aspoň z 50 % 
recyklované zo zberového papiera a zostávajúca časť musí byť 
certifikovaná podľa štandardov FSC® alebo PEFC™.

Výrobný proces

Aby mohol byť produkt označený za ekologicky 
zodpovedný, musia byť výrobné závody certifikované  
podľa normy ISO 14001, alebo musí papier niesť značku 
EU Ecolabel.

Čím viac hviezdičiek papier má, tým viac je  
EKO-zodpovedný!

Recenzie hotelov, reštaurácií a divadiel, automobily, rôzne 
produkty pre domácnosť ... tieto a mnohé ďalšie súčasti 
každodenného života sú bežne hodnotené spotrebiteľmi 
pomocou systému hviezdičiek. Spoločnosť Antalis teda zvolila 
tento univerzálne uznávaný referenčný systém ako ukazovateľ 
rôznych úrovní ekologickej zodpovednosti svojich produktov. 
Týmto spôsobom aj ľudia, ktorí nie sú oboznámení s rastúcim 
počtom rôznych ekologických certifikátov, ľahko rozpoznajú 

environmentálne najšetrnejšie produkty. I keď je toto 
zobrazovacie rozhranie navrhnuté tak, aby umožňovalo 
i laickej verejnosti robiť zodpovedné rozhodnutia pri výbere 
environmentálne zodpovedných produktov, vychádza 
z komplexných a vyčerpávajúcich informácií a náročných 
požiadaviek na pôvod drevného vlákna i na proces výroby 
papiera.

EKO-kalkulačka

Všetci dobre vieme, že používanie recyklovaného 
papiera prispieva k zachovaniu prírodných zdrojov. Nie je 
však jednoduché vyčísliť environmentálny dopad každej 
konkrétnej tlačoviny, ťažko sa preto argumentuje v prospech 
alternatív šetrnejších k životnému prostrediu. Vďaka našej 
environmentálnej kalkulačke môžete teraz ľahko ilustrovať 
konkrétne environmentálne úspory, ktoré je možné 
dosiahnuť používaním našich „zelených“ papierov. Na výrobu 
tohto časopisu boli použité recyklované papiere Cyclus 
Print a Cocoon Offset, z produkcie Arjowiggins Graphic. 
Použitím 829 kg recyklovaného papiera, namiesto papiera 
z nerecyklovaných vlákien, bol dopad na životné prostredie 
znížený nasledovne:

Zdroje: Údaje o emisiách CO
2
 boli vyhodnotené 

spoločnosťou Labelia Conseil v súlade s metodikou 
Bilan Carbone®. Výpočty sú založené na porovnaní 
spotrebovaného recyklovaného papiera a papiera 
z nerecyklovaných vlákien podľa najnovších európskych 
údajov BREF (papier z panenských vlákien).

Chcete vedieť viac? Vyžiadajte si vzorkovník 
eko-zodpovedných papierov alebo návštevu nášho 
poradcu.

O spoločnosti Antalis
Antalis je európskym lídrom v distribúcii papiera, obalových riešení a produktov visual communication 

pre profesionálov. Skupina pôsobí v 43 krajinách po celom svete. Na Slovensku pôsobí už vyše 20 rokov.

Umiestnením CSR do centra obchodného modelu Antalis, sa snažíme inšpirovať a viesť svojich dodávateľov, 
zákazníkov a partnerov k eko-zodpovedným produktom a riešeniam.

Ak chcete zistiť, čo pre vás v tejto oblasti môžeme urobiť, Just ask Antalis!  

www.antalis.sk  

878 kg odpadu 169  kg CO2 skleníkových 1 688 km ubehnutých priemerným 
európskym autom

27 284 litrov vody 2 369 kWH energie 1 427 kg dreva

plynov


