
... μια δεύτερη ζωή!
στη ζωή όλα αξίζουν



ξετυλίξτε αυτή την ευκαιρία...

και για το
σιλικονόχαρτο 

στον αφανή αυτόν ήρωα
αξίζει μια δεύτερη ζωή



Η αντίληψη μιας «Κυκλικής Οικονομίας» μπορεί να αποτρέψει τη 
δημιουργία πολλών αποβλήτων της βιομηχανίας.

Το σύστημα σας παρέχει δωρεάν ειδικό κιβώτιο
όπου συγκεντρώνετε το σιλικονόχαρτο στην εταιρεία σας 

150-200 kg

ΜΟΝΟ
ΣΙΛΙΚΟΝΟΧΑΡΤΟ



Σε κάθε κιβώτιο επικολλάται ετικέτα με bar code
Κάθε ευρωπαλέτα χωρά 2 κιβώτια.

Με το σκεπτικό αυτό δημιουργήθηκε το Σύστημα Ανακύκλωσης 
του Σιλικονόχαρτου, ώστε να συλλέγεται από την βιομηχανία

το σιλικονόχαρτο που απομένει μετά την επικόλληση της ετικέτας,

ΜΟΝΟ
ΣΙΛΙΚΟΝΟΧΑΡΤΟ

ΜΟΝΟ
ΣΙΛΙΚΟΝΟΧΑΡΤΟ



Οι ευρωπαλέτες συλλέγονται ύστερα από συνεννόηση

να το επεξεργάζεται και να του δίνει μια δεύτερη ζωή είτε σαν
σιλικονόχαρτο, είτε σαν σύνθετο υλικό ή ακόμη και σαν ενέργεια.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΣΙΛΙΚΟΝΟΧΑΡΤΟΥ

 = 4020t



 και οδηγούνται σε μονάδες επεξεργασίας τους.

Το σιλικονόχαρτο μπορεί να ζήσει ξανά με 3 μορφές:



Tο περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα μειώνεται έτσι 20% ή και περισσότερο.

Να χρησιμοποιηθεί σαν πρώτη ύλη για την παραγωγή άλλων προϊόντων
Να επαναχρησιμοποιηθεί σαν σιλικονόχαρτο

Να χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμο
για παραγωγή θέρμανσης και ενέργειας

>20%



Ταυτόχρονα, μειώνεται το κόστος σας και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. 



Στην Ευρώπη, όλο και περισσότερες εταιρείες

Το σιλικονόχαρτο σήμερα, μπορεί να αποσιλικονοποιηθεί,
να ανακυκλωθεί σε πολτό και στη συνέχεια σε χαρτί

με αυτό το σύστημα ανακύκλωσης.



ανακυκλώνουν σιλικονόχαρτο, δίνοντας έτσι
μια δεύτερη ζωή σε μια σειρά από προϊόντα.

Στην Ευρώπη, περίπου 10.000 τόνοι σιλικονόχαρτου
περισυλλέγονται και ανακυκλώνονται κάθε χρόνο. 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΣΙΛΙΚΟΝΟΧΑΡΤΟΥ

10.000 t



Παράλληλα παίρνουν και πιστοποίηση γι αυτό.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

C E R T I F I C AT E

ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΣΙΛΙΚΟΝΟΧΑΡΤΟΥ



Aνακυκλώνοντας το σιλικονόχαρτο
αναδεικνύετε την κοινωνική ευθύνη της εταιρείας σας,

O ΕΛΣΕΤ, παρέχει στις εταιρείες τυποποίησης στην 
Ελλάδα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το
Σύστημα Ανακύκλωσης του Σιλικονόχαρτου.



ενώ η εταιρεία σας πρωτοπορεί
δίνοντας στο σιλικονόχαρτο μια δεύτερη ζωή!
Τα μεταφορικά και οι ευρωπαλέτες καλύπτονται

από το σύστημα Ανακύκλωσης.
Το κόστος της άδειας φόρτωσης και ο έλεγχος καλύπτονται

από την εταιρία που συγκεντρώνει το σιλικονόχαρτο και είναι μικρότερο 
από το κόστος μεταφοράς του στη χωματερή.



info@elset.gr


