BUITEN GEWOON GOED Duurzaam

Verantwoordelijk
geproduceerd leer
Terracare® leer is door zijn overtuigende technische
eigenschappen ideaal voor veeleisende toepassingen.
Of het nu gaat om ademend vermogen, water-, vlam- of
scheurbestendigheid: het garandeert altijd het hoogste
draagcomfort en maximale duurzaamheid. Leder op
zich heeft uitstekende eigenschappen op het vlak van
duurzaamheid, elasticiteit en scheurweerstand.
De resulterende duurzaamheid wordt nog versterkt
door ons speciale looiproces, waardoor de natuurlijke vezelstructuur bijzonder compact blijft zonder te
verharden.
Terracare® leder wordt zo milieuvriendelijk mogelijk geproduceerd: dankzij een minimaal verbruik
van grondstoffen, een transparante herkomst van de
grondstoffen en een optimaal recyclingpercentage.
MINSTENS 30 % MINDER CO2-UITSTOOT
Terracare® leder produceert bij de productie meer dan
30% minder CO2 dan het industriegemiddelde. Omdat
de stroom zelf wordt geproduceerd, uit regeneratieve

bronnen wordt ingekocht of de ontstane CO2-uitstoot
door ons wordt geneutraliseerd.
TEN MINSTE 97% RECYCLING/TERUGWINNING
Terracare® leder benut 97% van de bij het productieproces ontstane bijproducten. Bijvoorbeeld om ze te
recyclen of opnieuw te gebruiken als biogas, compost,
kleine leerdelen of gelatine.
TEN MINSTE 40% MINDER WATERVERBRUIK
Terracare® leer verbruikt bij de productie meer dan
40% minder water dan de industriestandaard. Bovendien wordt elke liter met de modernste techniek gereinigd en teruggevoerd in de natuurlijke waterkringloop.
100% SCHONE HULPSTOFFEN
Terracare® leder gebruikt bij de productie uitsluitend
REACH-gecertificeerde (REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) hulpstoffen. Bovendien wordt de omgang met de noodzakelijke chemicaliën veel strenger toegepast dan wettelijk
is voorgeschreven.
100% TRANSPARANTE HERKOMST VAN DE GRONDSTOFFEN
Terracare® leder bestaat voor 95% uit Duitse en 5% uit
Europese grondstoffen. De volledige transparantie van
de herkomst kan door de leerverwerker te allen tijde via
QR-code en de Terracare® App geverifieerd worden.
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Goed voor jezelf én het milieu
Met de nieuwe Traveller MyPlanet collectie brengt
het Zwitserse SIGG het begrip ‘duurzaamheid’
naar een geheel nieuw niveau. Deze herbruikbare
drinkflessen, gemaakt van 100% gerecycled aluminium, combineren duurzaamheid, design en geschiktheid voor het dagelijks leven met een uitstekende ecobalans.
Na slechts vijf keer gebruiken hebben de flessen al
een betere gemiddelde CO2-balans dan petflessen.
Klimaatverandering is de grootste uitdaging van
deze tijd. De nieuwe Traveller MyPlanet collectie is
een eerbetoon aan de unieke aard van onze planeet
en maakt iedereen bewust van de verantwoordelijkheid die ieder van ons daarvoor draagt. SIGG
compenseert alle onvermijdelijke CO2 uitstoot van
de Traveller MyPlanet flessen door verschillende
klimaatprojecten te steunen. Hierdoor zijn deze
drinkflessen klimaatneutraal gecertificeerd. Maar,
dat is nog niet alles!
100% GERECYCLED ALUMINIUM
Ken je de term ‘PCR’ al? PCR staat voor Post Consumer Recycling. Nadat een product niet meer
gebruikt kan worden, wordt het materiaal waar-

van het gemaakt is gerecycled en gebruikt voor
de productie van nieuwe producten. Het materiaal
dat SIGG gebruikt voor de Traveller MyPlanet flessen is opnieuw verwerkt aluminium gemaakt van
bijvoorbeeld gerecyclede hoogspanningsdraden en
drukplaten.
Het aluminium komt uit Europa en staat bekend om
de lange levensduur en het behoud van kwaliteit tijdens het recyclingproces. En het belangrijkste: een
fles van gerecycled aluminium kan na vele jaren
gebruik weer gerecycled worden!
Om de CO2-footprint van SIGG verder te verkleinen, heeft het bedrijf
een begin gemaakt met de overstap naar PCR-aluminium voor
alle aluminium flessen. Tegen 2023
zullen alle aluminium flessen van
SIGG gemaakt zijn van 100% gerecycled materiaal.
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