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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
TAAHHÜDÜMÜZ 
OCB çevre üzerindeki etkisini azaltmak için 
sürekli çalışır. Daha fazla çevre dostu ürün 
geliştirerek ve üretim süreçlerimizi 
uyarlayarak, daha yeşil ve çevreye daha 
saygılı olmak için mümkün olan her şeyi 
yapıyoruz. 

Sürdürülebilir kalkınma vizyonumuza ulaşmak 
için tüm çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi 
dahil ederek çevre üzerindeki etkimizi en 
aza indirmek, yaklaşımımızın merkezinde 
yer alıyor.

Çevreye olan etkimizi azaltma k için şirketimizde üstlendiğimiz eylemlerden dolayı 2020 yılında 
Suez tarafından sertifikalandırılmış Çevre Belgesi aldık.



*GHG = greenhouse effect gases*GHG = sera etkisi gazlar

160 yıldır çevre hizmetlerinde başrolü olan SUEZ, çe-
vremizin su, toprak ve hava gibi doğal sermayelerini 

koruma konusunda yerel yönetimleri ve sanayi şirket-
lerini desteklemektedir.
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OCB KAĞITLARI
Çevresel sorumluluklarımızı çok ciddiye alıyor, çevre 
yasa ve yönetmeliklerine uyuyor ve sürekli iyileştirme 
planı çerçevesinde çevre programı oluştururuyoruz.

OCB kağıtları, tüm gerçek kalite standartlaına uygun 
olarak tasarlanmıştır: 

OCB kağıtları en yüksek kalite 

standartlarına göre tasarlanmış olup, 

doğal gözenekli, zamklı (doğal akasya 

zamkı) ve çeşitli ebatlarda mevcuttur. 

OCB ÜRÜNLERİ

GDO suzGDO suzSürdürülebilir
toplanan lifler
Sürdürülebilir
toplanan lifler

Doğal akasya
zamkı

Doğal akasya
zamkı

VeganVeganBoyasızBoyasız

DYESDYES

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 VE 
BAMBOO KAĞITLAR

BAMBOO

Doğal bambudan 
ağartılmamış, 

sürdürülebilir lifler.

VIRGIN

OCB doğal çeşitleri, 2009’da OCB Organic Hemp’in piyasaya sürülmesinden bu yana artmakta, 2013’te 
Virgin ve 2021’de Bamboo; doğal gözenekli ve doğal akasya sakızı ile yapıştırılmış ağartılmamış 

kağıtlardan yapılmıştır.

Fransız ve İsveç’in 
sürdürülebilir şekilde 
yönetilen ormanların-

dan elde edilen ağartıl-
mamış ağaç lifi bazlı, 

kahverengi kağıt.

Ağartılmamış, %100 
organik Fransız kene-
virinden yapılmıştır.

ORGANIC
HEMP
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OCB ÇEVRE DOSTU
FİLTRELER
2010 itibariyle, OCB ağartılmamış ve biyolojik 
olarak parçalanabilen kağıt filtrelerini 
pazarlıyor, bu filtreler büyük başarı sağladı.

2022’de yeni, %100 kağıttan yapılmış filtreler: 
Bu çevre dostu filter uçları, yenilikçi bir malze-
meden yüksek kalitededir. FSC™ liflerinden ve 
kontrollü menşeli diğer malzemelerden 
yapılırlar. 

Beyaz bir görünüme sahiptirler, mükemmel 
bir filtrasyon sunarlar, hiç bir plastik bileşen 
içermezler. Suda parçalanırlar (özellikle deniz 
ve okyanuslarda). Bitkisel mürekkeplerle 
basılmış, geri dönüştürülebilir bir kağıt torba 
içinde paketlenirler.

OCB ÜRÜNLERİ



PAKETLEME
Şunları kullanarak çevresel etkimizi azaltmak
için sürekli çalışıyoruz:

• Kompakt paketleme
• Bitkisel mürekkepler
• Geri dönüştürülmüş karton
• Daha az plastik
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AZ AMA ÖZ

Ürünlerimizin ağırlığını azaltmak için daha az ambalaj 
malzemesi kullanıyoruz. 

Mümkün olan her yerde plastiğin çıkarılmasına 
odaklanıyoruz-örneğin: 2022’den itibaren artık teşhir 

kutularımızda selofan yok.



ÜRETİM



Çevresel sorumluluklarımızı çok ciddiye alıyor ve bu alandaki çevre yasalarına, 
yönetmeliklerine ve en iyi uluslararası uygulamalara uyuyoruz.

ÜRETİM SÜRECİMİZ

ÜRETİM



Dünyadaki su kıtlığının farkındayız ve 
üretim sürecinde kullandığımız suyu 
önemli ölçüde azaltmak için çalışıyoruz.

SU TASARRUFU

ÜRETİM



Ürünlerimizde kullanılan malzemeler 
fabrikamıza 500 km’den daha yakın mesafede 
bulunan tedarikçilerden gelmektedir 
(Afrika’dan gelen doğal akasya sakızı hariç).

0-500 KM.

ÜRETİM



SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA
İş sorumluluğunu bilerek yapmak adına, 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi değerlerine uygunuz.

ÜRETİM



YEŞİL ELEKTRİK
1 Ocak 2020 itibariyle, tüm fabrikamızda kul-
lanılan elektrik yenilenebilir enerji kaynağın-
dan üretilmektedir:

ÜRETİM

RÜZGAR 

GÜNEŞ ENERJİSİ

HİDROELEKTRİK

BİYOKÜTLE



TAAHHÜDÜMÜZ HAKKINDA DAHA FAZLASINI KEŞFEDİN
www.ocbinspiredbynature.com


