


SpeedMan® & PaperJet® papier
SpeedMan® en PaperJet® opvulpapier en papieren buffers 

bestaan voor 100% uit gerecycled papier – niet meer en niet 

minder. Bij de productie worden consequent geen optische 

bleekmiddelen of voor de gezondheid schadelijke verede-

lingsmiddelen gebruikt. SpeedMan® en PaperJet® – onder-

scheiden op milieugebied.

100 % made in Germany
SpeedMan® en PaperJet® opvulpapier en papieren buffers zijn al bij de productie 

en tijdens het transport beter voor het milieu. Zij worden net zoals de SpeedMan® 

en PaperJet® zelf uitsluitend in Duitsland vervaardigd met ISO 50001 certificatie, 

volgens vastgelegde kwaliteitscriteria en op basis van de nieuwste technische 

normen. Gesloten watercircuits, warmtekrachtkoppeling en warmteterugwinning 

garanderen een duurzame omgang met de natuurlijke grondstoffen. Korte trans-

portafstanden binnen Duitsland maken van SpeedMan® en PaperJet® opvulpapier 

en papieren buffers echte streekproducten met een voorbeeldige milieubalans.

Gerecycled papier steekt met kop en schouders bo-
ven primaire vezels uit! 
De consequente toepassing van gerecycled papier overtuigt op veel niveaus: geen 

roofbouw op onze bossen, ca. 60% waterbesparing, ca. 60% minder energiever-

bruik en een duidelijk lagere CO2-uitstoot laten papier op basis van verse vezels 

ver achter zich.

Groen allround talent voor veel toepassingen
Ook op het gebied van kwaliteit mag gerecycled papier gezien worden. Dat is de 

reden waarom producten gemaakt van oud papier tegenwoordig in bijna alle be-

reiken van het dagelijkse leven te vinden zijn – bijv. als krant, toiletpapier, pizza-

doos of hamburger verpakking.

Niet tegen te houden trend

Met een marktaandeel van meer dan 80% in de ver-

pakkingsbranche – tendens stijgend – is gerecycled 

papier in Duitsland helemaal trendy en een positie-

ve imagedrager voor bedrijven. SpeedMan® en Pa-

perJet® opvulpapier en papieren buffers sluiten zich 

consequent aan bij deze ontwikkeling. Duurzame 

milieubescherming met SpeedMan® en PaperJet® 

opvulpapier en papieren buffers – groener kan niet.
Besparing door gerecycled papier*
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Bron: www.papiernetz.de, *in vergelijking met gebruikelijk papier van verse vezels

Informatie

Meer informatie over het thema gerecy-

cled papier vindt u onder 

www.papiernetz.de

www.blauer-engel.de

Groener kan niet
Opvulpapier en papieren buffers van 100% gerecycled materiaal
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