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NÁŠ ZÁVAZEK VŮČI UDRŽITELNOSTI



NÁŠ ZÁVAZEK VŮČI 
UDRŽITELNOSTI  
OCB neustále pracuje na snížení svého 
dopadu na životní prostředí. Rozvojem 
ekologicky neutrálních výrobků a 
přizpůsobením našich výrobních procesů 
děláme vše, co je v našich silách, abychom se 
stali ekologičtější a šetrnější k životnímu 
prostředí. 

Minimalizace našeho dopadu na životní 
prostředí je ústředním bodem našeho 
přístupu, který zahrnuje všechny naše 
zaměstnance i dodavatele, s cílem dosáhnout 
naší vize udržitelného rozvoje.

V roce 2020 jsme získali Enviromentální diplom za aktivitu společnosti v rámci snížení našeho 
dopadu na životní prostředí, který je certifikován společností Suez. 



*GHG*GHG = gas effetto serra*GHG = plyny se skleníkovým efektem

Společnost SUEZ je již 160 let významným hráčem v 
oblasti environmentálních služeb, podporuje místní 

úřady a průmyslové společnosti při ochraně 
přírodního kapitálu našeho životního prostředí: vody, 

půdy a vzduchu.

efektivní využití
zdrojů:

DIPLOM

ENVIRONMENTÁLNÍ

karton
73 tun

papír
1113 tun

HDPE:
16 tun

voda

energie

zabránění 
emisí GHG

8017,83 Mwh

roční spotřeba
448,1 obyvatel

roční spotřeba
448,1 obyvatel

75,1 tun GHG*
cesta kolem světa
6,85krát

cesta k úspoře 
energie:



OCB VÝROBKY



OCB PAPÍRKY
Svou odpovědnost za životní prostředí bereme velmi 
vážně a dodržujeme zákony a předpisy týkající se 
životního prostředí a v rámci plánu neustálého 
zlepšování vytváříme program ochrany životního 
prostředí. 

Papírky OCB jsou navrženy v souladu se všemi 
skutečnými standardy kvality: 

Bez GMOBez GMOUdržitelná
sklizeň
vláken

Udržitelná
sklizeň
vláken

Přírodní
akáciová

guma

Přírodní
akáciová

guma

VeganskéVeganskéBez barvivBez barviv

DYESDYES

Papírky  OCB jsou navrženy podle 
nejvyšších standardů kvality, 
přirozeně porézní, pogumované 
(přírodní akáciová guma) a dostupné 
v několika velikostech.  

OCB VÝROBKY

OCB papers are designed in compliance with 
all the actual quality standards:

OCB PAPERS
We take our environmental responsibilities 
very seriously and comply with the environ-
mental laws and regulations and, within the 
framework of a continuous improvement 
plan, we establish an environmental program. 
 

GMO freeGMO free
harvested harvested 

Natural
acacia gum

Natural
acacia gum

VeganVegan

DYESDYES

OCB papers are designed to the 
highest quality standards, naturally 
porous, gummed (natural acacia 
gum) and available in several sizes.

OCB PRODUCTS



ORGANIC HEMP, VIRGIN A BAMBOO
PAPÍRKY

BAMBOO

Udržitelná 
nebělená vlákna 

z přírodního 
bambusu.

VIRGIN

Vyrobeny z neběleného přirozeně porézního papíru pogumovaného přírodní akáciovou gumou, 
přírodní řady OCB se od uvedení OCB Organic hemp v roce 2009, následované Virgin papírky v roce 2013 a 

Bamboo v roce 2021 stále rozšiřují.

Hnědé papírky vyrobené z 
nebělených dřevěných 
vláken pocházejících z 

francouzských a švédských 
lesů obhospodařovaných 

udržitelně.

Nebělené, vyrobené 
ze 100 % organického 

francouzského 
konopí.

ORGANIC
HEMP

OCB VÝROBKY



OCB FILTRY ŠETRNÉ K 
ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Od roku 2010 uvádí OCB na trh své nebělené 
a biologicky rozložitelné papírové filtry, které 
zažily velký úspěch.

Novinka roku 2022, filtry vyrobené ze 100 % z 
papíru: Tyto ekologické filtrové špičky jsou 
vyrobeny z vysoce kvalitního a inovativního 
materiálu. Jsou vyrobeny z vláken FSC™ a 
dalších materiálů kontrolovaného původu. 
Jsou bílé, nabízejí vynikající filtraci, vše bez 
plastových součástí. Jsou rozložitelné ve vodě 
(zejména v mořích a oceánech). Jsou baleny v 
recyklovatelném papírovém sáčku, 
potištěném rostlinnými inkousty.

OCB VÝROBKY



OBALY

• Kompaktní balení
• Rostlinné inkousty
• Recyklovaný karton
• Méně plastu

OCB VÝROBKY

MÉNĚ JE VÍCE
Pro snížení hmotnosti našich výrobků používáme méně 

obalových materiálů. 

Zaměřujeme se na odstraňování plastů všude tam, kde 
je to možné – např.  od roku 2022 už žádné obaly našich 

výstavních boxů.

Neustále pracujeme na zlepšení našeho dopadu 
na životní prostředí pomocí:



VÝROBA



Svou odpovědnost za životní prostředí bereme velmi vážně a dodržujeme 
zákony, předpisy a nejlepší mezinárodní postupy v této oblasti.

NÁŠ VÝROBNÍ PROCES

VÝROBA



Jsme si vědomi nedostatku vody ve světě a 
pracujeme na výrazném snížení množství 
vody, kterou používáme v našem výrobním 
procesu.

ÚSPORA VODY

VÝROBA



Materiály použité v našich výrobcích pocházejí 
od dodavatelů vzdálených méně než 500 km 
od naší továrny (s výjimkou přírodní akáciové 
gumy z Afriky).

KM. 0-500

VÝROBA



UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Naše odpovědné podnikání je v souladu s 
hodnotami iniciativy Global Compact pod 
záštitou Organizace spojených národů.

VÝROBA



ZELENÁ ELEKTŘINA
Od 1. ledna 2020 se elektřina použitá v celém 
závodě vyrábí z obnovitelných zdrojů energie:

VÝROBA

VĚTRNÁ 

SOLÁRNÍ ENERGIE

VODNÍ ENERGIE

BIOMASA



ZJISTĚTE VÍCE O NAŠEM ZÁVAZKU
www.ocbinspiredbynature.com


