
Ekorezistentní dekorace



 

Bioprint
Recyklovatelný a biologicky rozložitelný
biomateriál vyrobeno z cukrové třtiny

ve francouzské laboratoři mění na dehydratovaný bioethanol. Když granule dorazí do naší 
dílny ve francouzském Aptu, obarvíme je vlastními barvami. Materiál se pak vstřikuje do našich 
3D tiskáren, které vyrábějí barevné, biologicky rozložitelné a recyklovatelné struktury.

‚Biodegradací‘ se rozumí rozklad organické hmoty mikroorganismy, který nemá škodlivý 
vliv na přirozené prostředí. 
Naše dekorace se na konci své životnosti rozkládají pomalu - lze je instalovat venku po 
dlouhou dobu, aniž by došlo k estetickému nebo mechanickému 
poškození. Jednou z výhod této pomalosti je, že minimalizuje skleníkové plyny vznikající při 
rozkladu složitých molekul, které tvoří náš revoluční materiál.

Proces, který snižuje množství odpadu ve fázi výroby a umožňuje úplnou recyklovatelnost na 
konci své životnosti.

Zatímco průmyslové kompostování je jedním ze způsobů, jak rozumně nakládat s touto 
biomasou, nejekologičtějším přístupem je recyklace materiálu. 
Tím lze minimalizovat každodenní produkci odpadu. 

Biopritn granule
stádia rozkladu



Světelné komponenty jsou napojeny na konstrukci zcela 
vyrobenou z našich revolučních nových ekologických 
materiálů, dostupných v různých barvách.

BIOPRINT a RECYPRINT
RECYKLOVATELNÁ STRUKTURA

RECYKLOVATELNÝ  RÁM

OCTOPULUS PROPOJENÍ

RECYKLOVANÉ SLOŽKY

Používáme tento hliníkový rám a jeho elegantní design 
na podporu struktury Bioprint.
Hliník používaný pro výrobu všech našich dekorací je 

subjektem.

Optimalizace propojitelnosti mezi jednotlivými 
komponenty osvětlení umožňuje velké množství sestav a 
zároveň omezuje počet připojovacích doplňků.

EKOSYSTÉM - ekologická organizace schválená pro 
proces profesionálního OEEZ (Waste Electronic and 
Electrical Equipment / Směrnice o odpadních elektric-
kých a elektronických zařízeních ) - sbírá a recykluje 
všechny naše girlandy a další elektrické komponenty 
používané pro dekorace.



 

Recyprint
Méně plastových lahví
pro čistou planetu

Každý rok se vyrobí 500 miliard lahví a mnoho z nich skončí v odpadcích nebo v oceánech.

V Blachere jsme se rozhodli vypořádat se s pohromou znečištění plasty recyklací PET (polyethylentereftalát)
z potravinářského průmyslu za účelem vytvoření krásných a inovativních dekorací s použitím tohoto unikátního 
materiálu - rPET (recyklovaný PET).
Každý rok skončí v oceánech asi 8 milionů tun odpadu a vytvoří 7. světadíl - vír plovoucích plastů o velikosti 
odpovídající 1/3 Evropy.

Lahve, které zachráníme, se třídí podle barvy (od bezbarvé po modrou), pak se rozdrtí na placky, které se vytvarují 
pro vytlačení. Granule vzniklé touto přeměnou jsou pak vstříknuty do našich 3D tiskáren, aby vznikly unikátní modré 
dekorace.

Tato bezkonkurenční metoda přispívá k omezení emisí skleníkových plynů a k tomu, aby naše příroda byla co nejvíce 
čistá od plastových lahví.

Celý rozsah je prezentován na stranách 32-33, 110 a 119.

8 recyklovaných plastových láhví je potřeba k vytvoření jedné vločky o délce 80 cm.

 

Recyklace, tvorba, inovace.



Naše nabídka ekologicky
zodpovědných dekorací 
Naše oddělení výzkumu a vývoje neustále hledá etické materiály pro navrhování našich staveb. Vzhledem k tomu, že 
jsme byli první, kdo z LED udělal normu, recyklovali naše girlandy a způsobili revoluci v osvětlení díky BioPrintu - 
recyklovatelnému a biologicky rozložitelnému materiálu - inovujeme nyní uvedením Recyprintu, řady dekorací 
navržených z plastových lahví.

Ekologický design našich dekorací jako priorita. 
Naše 2D dekorace jsou vybaveny recyklovaným a recyklovatelným hliníkovým rámem navrženým pro nosnou 
konstrukci a potištěným našimi širokoformátovými tiskárnami v Bioprint nebo Recyprint. Součásti 100% LED osvětlení 
jsou po použití recyklovány a všechny jsou propojeny se systémem Octoplus. Tyto zcela nové ekologicky zodpovědné 
materiály nám umožňují odstranit více než 80% hliníku z našich 2D motivů, což má podstatný vliv na naši uhlíkovou 
stopu. 
Náš výrobní proces Bioprint nebo Recyprint totiž produkuje desetkrát méně CO2 než hliník.

Ekologická odpovědnost je jádrem naší strategie. Teď a víc než kdy jindy. A jsme odhodláni neustále přemýšlet o 
inovacích a etických materiálech, abychom vytvořili krásné a magické věci, a zároveň chránit planetu a lidi.

   

Ochrana planety: nejen možnost - naše povinnost.
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