
További információ:
www.katrin.com

A FENNTARTHATÓSÁGOT A

TERMÉSZET
ADTA NEKÜNK

Nordic Ecolabel
A Nordic Ecolabel és a Nordic 

Swan hivatalos ökocímkék 

az északi országokban, ame-

lyeket az Északi Miniszterek 

Tanácsa vezetett be.

EU ökocímke

Az EU ökocímke – virág – 

önkéntes ökocímke-rendszer, 

amelyet az Európai Bizottság 

1992-ben alapított meg.

FSC és PEFC
Az FSC és a PEFC két különfél

erdőgazdálkodási és feldolgozási

tanúsító szervezet

FSC = Forest Stewardship Council

PEFC = Programme for 

the Endorsement 

Certi� cation Schemes A KATRIN MEGŐRZI 
A KÖRNYEZETET A JÖVŐ 
GENERÁCIÓI  SZÁMÁRA



88%

A termelésünkből származó melléktermékek 

több mint 94 %-át nyersanyagként vagy

energia előállításához használják.

Hulladéktermékek 
felhasználása:

Műanyagok:

Ezt követően a fákat úgy juttatjuk vissza az 

erdőbe, hogy négy új facsemetét ültetünk ki 
minden egyes általunk kivágott fáért.

A termelésben 80 %-ban 

megújuló energiát használunk.

99,6%

A Katrin bármely tevékenysége az Egyszerű, Előrelátó és 

Megbízható kulcsszavakon alapul. A környezet 

fenntathatósága és megőrzése a következő generációknak 

szintén döntő fontosságú a Katrin számára.

Az általunk használt fa 100 %-ban ellenőrizhető forrásból származik.

Napjainkban a világon csak az erdők 10 %-a rendelkezik 

tanúsítvánnyal.

Ezekből az erdőkből származik a fáink 88 %-a, 

12 %-a nem tanúsított, de ellenőrzött erdőből származik.

A Katrin Inclusive adagolókat hosszú 

élettartamra tervezték és az általunk használt 

műanyagok teljesen újrahasznosíthatók.
A Katrin adagolók esetében a fekete az új 

zöld – az adagolók minden fekete része már 

újrahasznosított műanyagból készül.

Nem csupán az adagolóink fekete részeinél 

választottunk fenntartható utat.

Újrahasznosított anyagra vált a műanyag 

dugók gyártása is, amelyek a Katrin 

rendszerek papír kéztörlő és toalettpapír 

tekercseinek részét képezik.

CO
2

Katrin termékeinkkel az adagolók optimális kombinációját 

érjük el, amely csökkenti a termékfogyasztást, csökkenti 
a használati költségeket és minimalizálja
a környezetre gyakorolt hatást.

Minden fa fontos, ezért minden részéből 

olyan termékeket állítunk elő, amelyek 

a lehető legnagyobb hozzáadott értéket 

képviselik: 15 %-ot a kéreg, ágak és a csúcsok 

alkotják a bioenergia előállításához, 25 %
rostanyaghoz, kartonhoz, selyempapírhoz és 

sütőpapírhoz, valamint új biotermékekhez és 

60 % fűrészáruhoz és építőipari termékekhez… 

Mellesleg: 

A termelésünket a lehető legközelebb visszük az 

ügyfeleinkhez, hogy rövid szállítási távolságokat 

biztosítsunk. A szállításunk korlátozott hatással 

van a környezetre, a könnyebb csomagolás 

irányába történő változásoknak is köszönhetően.

A Katrin márka útja a
fenntarthatósághoz

Aktívan csökkentjük a fosszilis tüzelőanyagokból eredő 

CO2 kibocsátásunkat terméktonnánként és 2009 óta 
45 %-os folyamatos csökkenést értünk el.

… az általunk használt víz felszíni 
tavak és folyók vize.


