GRANITOL A CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA
Jedním z cílů, který si naše firma stanovila ve strategii na období 2019-2023, je prosazovat posun od lineární ekonomiky
k cirkulární ekonomice. Tato problematika je v současné době hodně diskutována a probírána v médiích. Co tyto pojmy tedy
znamenají?

LINEÁRNÍ EKONOMIKA
Lineární ekonomika funguje tak, že věnujeme hodně energie na to, abychom získali primární zdroje a suroviny, abychom z
nich něco vyrobili a aby se to, co z nich vyrobíme, velmi brzy stalo odpadem, kterého je potřeba se nějak zbavit.
Zjednodušeně řečeno: vezmi – vyrob – použij – zahoď.

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA
Neboli oběhové hospodářství. Je to systém založený na eliminaci odpadu; systém, ve kterém se snažíme, aby všechny zdroje
kolovaly v oběhu, v co nevyšší kvalitě po nejdelší dobu. Příležitost pro snížení environmentální zátěže, zlepšení energetické
účinnosti a lepší využití zdrojů. Cirkulární ekonomiku lze považovat za udržitelný způsob hospodaření.

GRANITOL – první kroky ke snížení odpadů a směřování k cirkulární ekonomice
Používání výrobků z plastů je nedílnou součástí naší doby. V mnoha případech jsou z hlediska svých užitných vlastností
nezastupitelné. Jsou však oblasti, kde je můžeme nahradit a snižovat tak zatížení životního prostředí. První kroky, které v naší
firmě připravujeme za účelem snížení odpadů, jsou následující:

VODA VE DŽBÁNKU
Na školeních, poradách či jednáních nahrazujeme nealko nápoje v PET lahvích za vodu s mátou
a citronem ve džbánku.
CUKŘENKY; SMETANA VE DŽBÁNKU
Balené cukry a smetánky v plastovém obalu, které jsme dosud podávali na školeních či
jednáních ke kávě, nyní nahrazujeme cukřenkami a smetanou ve džbánku.
KÁVA Z AUTOMATU DO VLASTNÍHO HRNKU
Od 1.9.2019 bude platit změna, která se týká našich zaměstnanců, a to náhrada kelímků na kávu
v automatech Delikomat. Automaty budou vydávat kávu pouze do vlastního hrnku. Jen se
zamysleme nad tím, kolik kelímků na kávu skončí denně v koši? Dle statistik Evropané spotřebují
725 mil. kelímků na kávu za jeden den.
ZPĚTNÝ ODKUP FÓLIÍ OD NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ
V rámci zapojení do cirkulární ekonomiky chceme, jako výrobci fólií, zajistit zpětný odběr našich
produktů po použití, zrecyklovat je a začlenit zpět do výroby. Proto jsme se rozhodli oslovit
některé naše zákazníky s nabídkou odkupu naší transparentní LDPE fólie. Důvodem je obrovský
nárůst poptávky po vyšším podílu regranulátu ve fóliích.

