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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.



RECYKLOVATELNÝ NEBYL VYTVOČENÝ ŽÁDNÝ
MATERIÁL NAVÍC

MÍSTNÍ ZÁSOBOVÁNÍ 
VrPET
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Náš patentovaný proces!



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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