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NASZE ZOBOWIĄZANIE 
DO ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU 
OCB kontynuuje działania, aby zmniejszyć 
swój wpływ na środowisko. Opracowując 
produkty bardziej neutralne dla środowiska 
i dostosowując nasze procesy produkcyjne, 
robimy wszystko, co możliwe, aby stać się 
bardziej zielonym i bardziej szanującym 
środowisko naturalne. 

U podstaw naszego podejścia leży minimal-
izowanie naszego wpływu na środowisko, 
angażując wszystkich naszych pracowników i 
dostawców w celu realizacji naszej wizji 
zrównoważonego rozwoju.

W 2020 roku otrzymaliśmy Dyplom środowiskowy za działania, które podejmujemy w naszej 
firmie w celu zmniejszenia naszego wpływu na środowisko, certyfikowany przez Suez.



*GHG = greenhouse effect gases*GHG = gazy cieplarniane

SUEZ, liczący się gracz w sektorze usług 
środowiskowych od 160 lat, wspiera samorządy i 

przedsiębiorstwa przemysłowe w zachowaniu 
naturalnego kapitału naszego środowiska: wody, 

gleby i powietrza.

efektywne
wykorzystanie

zasobów:

DYPLOM

ŚRODOWISKOWY

tektura:
73 ton

papier:
1113 ton

HDPE:
16 ton

wody

energii
elektrycznej

Uniknięte emisje
GHG

8017,83 MWh

roczne zużycie 
448,1 mieszkańców

roczne zużycie 
187,8 mieszkańców

75,1 ton GHG*
okrążających świat
6,85 razy

doprowadziło do
zmniejszenia zużycia:



PRODUKTY OCB



BIBUŁY DOKUMENTY 
Bardzo poważnie traktujemy nasze obowiązki w 
zakresie ochrony środowiska i przestrzegamy 
przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących 
ochrony środowiska, a w ramach planu ciągłego 
doskonalenia opracowujemy program ochrony 
środowiska. 

Bibuły OCB są projektowane zgodnie ze wszystkimi 
aktualnymi standardami jakości: 

Wolne od
GMO

Wolne od
GMO

Racjonalnie
pozyskiwane

włókna

Racjonalnie
pozyskiwane

włókna

Naturalna
guma

akacjowa

Naturalna
guma

akacjowa

WegańskieWegańskieBez barwnikówBez barwników

DYESDYES

Bibuły OCB są zaprojektowane 
zgodnie z najwyższymi standardami 
jakości, naturalnie porowate, 
podgumowane (naturalna guma 
akacjowa) i dostępne w kilku 
rozmiarach. 

PRODUKTY OCB

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



BIBUŁY Z ORGANIC HEMP, VIRGIN
I BAMBOO

BAMBOO

Niebielone włókna z 
naturalnego bambu-
sa pochodzącego ze 

zrównoważonych 
upraw.

VIRGIN

Naturalne asortymenty OCB rosły od czasu wprowadzenia na rynek OCB Organic Hemp w 2009 roku, 
następnie Virgin w 2013 i Bamboo w 2021; wykonane z niebielonych papierów naturalnie porowatych i 

podgumowanych naturalną gumą akacjową. 

Brązowa bibuła na bazie 
niebielonego włókna 

drzewnego pochodzące-
go z francuskich i 
szwedzkich lasów 

zarządzanych w sposób 
zrównoważony.

Niebielone, wykonane 
w 100% z 

organicznych konopi 
francuskich.

ORGANIC
HEMP

PRODUKTY OCB



EKOLOGICZNE 
FILTRY OCB
Od 2010 roku OCB wprowadza na rynek 
swoje niebielone i biodegradowalne filtry 
papierowe, które okazały się wielkim 
sukcesem.

Nowość 2022, filtry wykonane w 100% z 
papieru: Ekologiczne, wysokiej jakości tipy 
zostały wykonane z innowacyjnego materiału. 
Wyprodukowane są z włókien FSC™ i innych 
materiałów o kontrolowanym pochodzeniu. 
Są w białym kolorze, zapewniają doskonałą 
filtrację, a wszystko to bez żadnych 
plastikowych elementów. Rozpadają się w 
wodzie (w szczególności w morzach i 
oceanach). Pakowane są w papierową torbę 
pochodzącą z recyklingu, z nadrukiem 
wykonanym atramentami roślinnymi.

PRODUKTY OCB



OPAKOWANIE

• Kompaktowe opakowanie
• Atramenty roślinne
• Tektura z recyklingu
• Mniej plastiku

PRODUKTY OCB

MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ
Używamy mniej materiałów opakowaniowych, aby zm-

niejszyć wagę naszych produktów. 

W miarę możliwości skupiamy się na usuwaniu plastiku 
– np.:  już od 2022 r. nie będzie już oklejania naszych 

pudełek ekspozycyjnych.

Nieustannie pracujemy nad poprawą 
naszego wpływu na środowisko, stosując:



PRODUKCJA



Bardzo poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność w zakresie ochrony 
środowiska i przestrzegamy przepisów prawa, regulacji i najlepszych 

międzynarodowych praktyk w tej dziedzinie.

NASZ PROCES PRODUKCYJNY

PRODUKCJA



Jesteśmy świadomi niedoboru wody na 
świecie i pracujemy nad znacznym 
zmniejszeniem ilości wody, której używamy 
w naszym procesie produkcyjnym.

OSZCZĘDNOŚĆ WODY

PRODUKCJA



Materiały użyte w naszych produktach 
pochodzą od dostawców zlokalizowanych w 
odległości mniejszej niż 500 km od naszej 
fabryki (z wyjątkiem naturalnej gumy 
akacjowej z Afryki).

KM. 0-500

PRODUKCJA



ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ
Postępujemy zgodnie z wartościami ONZ 
Global Compact, aby prowadzić biznes w 
sposób odpowiedzialny.

PRODUKCJA



ZIELONA ENERGIA
ELEKTRYCZNA
Do 1 stycznia 2020 r. energia elektryczna 
wykorzystywana w całym naszym zakładzie 
wytwarzana jest z odnawialnych źródeł en-
ergii:

PRODUKCJA

WIATR 

ENERGIA SŁONECZNA

ELEKTROWNIA WODNA

BIOMASA



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYM ZAANGAŻOWANIU
www.ocbinspiredbynature.com


