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TUBAPACK opäť zelený. Go Green! tuba s inováciami
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1. Aký je teda rozdiel medzi Go Green! a Go green!+ tubou?
Hlavný rozdiel je v použití základného
vstupného materiálu na výrobu hliníkových túb, ktorým sú hliníkové kaloty.
Tuba Go Green! je vyrobená z PIR materiálu (post industrial recycled) a tuba
Go Green! + z PCR materiálu (post
consumer recycled). PIR, teda industriálny vstupný materiál znamená použitie
priemyselného odpadu na výrobu kalot. PCR, teda recyklovaný materiál od
samotných spotrebiteľov znamená, že
materiál použitý na výrobu kalot bol vyseparovaný z odpadu konečných spotrebiteľov. Teda už sa nachádzal v obehovej ekonomike a bol vytvorený aj z
odpadu našich domácností. Go Green!
+ tuba je teda akýmsi prototypom ekologickej tuby, ktorá šetrí životné prostredie a zabezpečuje trvalú udržateľnosť.

2. Neuvažuje vedenie spoločnosti
nad tým, že by postupne všetky produkty boli zelené, a teda z recyklovateľných materiálov?
Keďže nám naša budúcnosť a budúcnosť našej planéty nie je ľahostajná,
snažíme sa zavádzať nové prístupy v
našej práci tak, aby sme zodpovednými krokmi prispeli k trvalej udržateľnosti
a tým k ochrane životného prostredia.
Samozrejme, je naším dlhodobým
cieľom využívať čo najviac recyklovaných materiálov. Aj z tohto dôvodu je
na oboch Go Green! tubách použitý
recyklovaný PCR uzáver. Mnoho našich partnerov uvažuje rovnako a zavádza do svojho portfólia výrobky z
recyklovaných materiálov. Z nášho pohľadu je už potom jednoduché použiť
recyklované materiály v našej výrobe.

3. Aký je, zo strany vašich odberateľov, záujem o Go Green! tuby?
Už dlhodobo sa mnoho našich odberateľov zaoberá otázkou ochrany životného prostredia a trvalou udržateľnosťou. Naši odberatelia sú nadšení z
tejto novinky a plánujú prechod na Go
Green! tuby už v najbližšom období.
4. Majú tieto tuby nejaké obmedzenia, napríklad čo sa týka náplne?
Nie, hliníkové tuby Go Green majú
totožné vlastnosti ako štandardné hliníkové tuby, ktoré vyrábame,
a teda je možné do nich plniť rôzne varianty náplní tak ako doteraz.
5. Sú náklady na výrobu zelenej tuby
vyššie, ako pri iných vašich produktoch?
Snažíme sa, aby cena Go Green! túb
bola rovnaká ako pri štandardných

hliníkových tubách. Aj toto je dôvod,
ktorý presviedča odberateľov rozhodnúť sa pre Go Green! tuby o to
viac a tým chrániť životné prostredie.
6. Je táto zelená cesta akýmsi novým smerovaním spoločnosti TUBAPACK? Chcete aj v budúcnosti prinášať na trh podobne produkty ako
Go Green! tuby?
V záujme TUBAPACKu je prinášať na
trh neustále niečo nové. Len inovácie
nás posúvajú ďalej, nielen ako ﬁrmu,
ale aj samotnú spoločnosť ako celok.
Našim dlhodobým záujmom je plnenie
stále náročnejších požiadaviek našich
odberateľov, a tak je to aj v prípade
Go Green tuby. Samozrejme, nemenej
významná je aj konkurenčná výhoda,
ktorú tým na poli výrobcov túb získame.
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Ponúka na prenájom kancelárske priestory
v administratívnej budove pri hlavnej vrátnici do areálu ZSNP.
Bližšie informácie poskytne Ing. Ľubica Vidrová, Tel.: 045 6088931, 0902907094

