ŚRODOWISKO
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
... zadbaj o środowisko naturalne z etykietami CCL
Każdy stara się ograniczać wytwarzany ślad węglowy i zużycie wody. CCL
także aktywnie działa na rzecz zmniejszenia swojego wpływu na środowisko naturalne. Nasze zaangażowanie znacznie wykracza poza standardowe
wymogi prawa: wykorzystujemy cieńsze materiały, które można poddawać
recyklingowi, uczestniczymy w inicjatywach recyklingowych dotyczących
gospodarki obiegu zamkniętego i korzystamy ze źródeł energii odnawialnej.
CCL to pierwszy producent, który wprowadził etykiety reagujące na nacisk,
które można stosować na butelkach zwrotnych i które daje się zmywać
w standardowych urządzeniach do przemysłowego mycia butelek. Stosowanie opatentowanych etykiet typu WashOff minimalizuje zużycie wody,
środków chemicznych i energii.

SUSTAINABILITY
... go green with CCL Label
The reduction of carbon and water footprints have become major targets
for everyone. CCL is very pro-active minimising its environmental impact.
CCL’s commitment goes far beyond standard legal requirements with concepts including the use of thinner and recyclable materials, the participation
in closed-loop recycling initiatives and utilising renewable energy sources.

CCL Label

Beverage Solutions

CCL was the first label manufacturer to launch clear Pressure Sensitive
Labels for returnable bottles which could be washed off in industrial bottle washing machines. The use of the patented WashOff Labels minimises
water, chemical and energy consumption.

Rozwiązania do etykietowania z możliwością recyklingu
Dysponujemy odpowiednim rozwiązaniem, które można zastosować do butelek szklanych
i plastikowych – jednorazowych lub zwrotnych!
Ekologiczne materiały stosowane przez CCL do produkcji etykiet samoprzylepnych,
etykiet typu shrink sleeve i rękawów typu stretch:
Idealne do recyklingu butelek w celu ich ponownego wykorzystania
Gwarancja czystego i łatwego segregowania
Oszczędność kosztów
Mniejszy wpływ na środowisko
Zgodność z protokołami APR
Etykiety PSL samoprzylepne o niskiej gęstości na butelki PET posiadają
certyfikat EPBP
Maksymalizacja uzysku i wysokiej jakości płatków PET z recyklingu

Recyclable labeling solutions
We have the right solution for glass and plastic bottles – either one-way or returnable!
CCL’s eco-friendly materials for Pressure Sensitive Labels, Shrink Sleeves
and Stretch Sleeves:
Perfect for bottle-to-bottle recycling
Guarantee clean & easy separation Save costs
Improve environmental performance
Meet APR protocols
Low Density PSL for PET bottles certified by EPBP
Maximise yield & quality of recycled PET flakes
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