Vi älskar förpackningar. Att hjälpa människor och
företag att visa upp, slå in och bära med sig värdefulla
ting – oavsett om det är ett varumärke, en produkt
eller en idé. Vi är alltid ute efter att hitta det bästa
svaret till varje kund, samtidigt som vi aldrig glömmer
den viktigaste frågan: Hur mycket kan världen bära?

DEN VIKTIGASTE
FÖRPACKNINGEN
HAR VI RUNT OSS

Vi vill inte ta mer
än vad vi ger
Naturen är vår bästa leverantör, en relation och ett förtroende som vi vårdar
högst av alla. Genom att plantera träd för varje produkt märkt med ÅterBära™,
kompenserar vi för de utsläpp våra produkter trots allt orsakar.
Produkter märkta med ÅterBära™ är 100% klimatneutrala. Det betyder att vi
beräknar hur mycket koldioxidutsläpp som skapas under produkternas hela
livscykel, hela vägen från råmaterial fram till att den färdiga produkten når dig.
Sedan klimatkompenserar vi för alla utsläpp genom certifierad trädplantering
i Colombia. Det innebär att du får en förpackning som är 100% klimatneutral.
ÅterBära™ är numera vårt standardalternativ för våra produkter. Det innebär
att större delen av vårt produktutbud är klimatkompenserat. ÅterBära™ innebär
även att återanvända. Genom att återanvända produkten sparar vi på naturens
resurser och minskar på koldioxidutsläpp. Vi uppmanar våra kunder att återbära
produkten så länge det går och att återvinna därefter. Då sparar vi jordens resurser
och minskar nedskräpning i naturen.
För oss känns det bra i hjärtat att göra det vi kan för att bidra till minskad klimatpåverkan och en mer hållbar samhällsutveckling. Vi vill inte ta mer än vad vi ger.
Välkommen att ÅterBära™ med oss!

Livscykelanalysen omfattar samtliga steg från produktion av respektive råvara, tills produkten levereras hos dig som kund.
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Hur gör vi?
Avverkningen av skog orsakar nästan en femtedel av den globala klimatförändringen. Nyplantering av träd är därför ur ett klimatperspektiv en
avgörande del av lösningen.
För att klimatkompensera för produkters klimatpåverkan ser vi till att träd
planteras i Colombia.
Trädplanteringsprojektet är certifierat av Gold Standard och bidrar till
minskad fattigdom och en hållbar miljö.
Certifierad trädplantering är inte bara bra för miljön genom att träden tar
upp koldioxid från atmosfären, den skapar också arbetstillfällen och en
bättre social situation i det lokala samhället.
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Klimatpåverkan är framtagen genom livscykelanalys som inkluderar alla steg från råmaterial
till levererad produkt.
Klimatkompensationen sker genom plantering
av träd i Colombia.
Klimatkompensationen är certifierad enligt
Gold Standard, vilket innebär hög kvalitet,
spårbarhet samt positiva sociala effekter.

Klimat Attityd Rapport, Naturvårdsverket 2015:
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… av svenska konsumenter tycker
att klimatkompensation är ett bra
sätt för företag att ta ansvar.
… av svenska konsumenter tycker
att det är viktigt att företag minskar
sina klimatutsläpp.
… av svenska konsumenter är
villiga att betala mer för varor från
klimatkompenserande företag.

För mer information besök gärna:

aterbara.se • avisera.se

