
Odpowiadamy 
na pytania

JEDNO 
ZNACZ 
NIE



Zaangażowanie na 
rzecz ludzi i natury: 
Bierzemy na siebie 
odpowiedzialność.

Po co sprawdzać fakty?

Jokey jest uczciwy wobec społeczeństwa 
i działa zgodnie z globalnymi zasadami 
etycznymi w całym łańcuchu wartości. 
Certyfikaty według standardów SEDEX oraz 
przestrzeganie przez nas kodeksu postę-
powania GKV wskazują na naszą orientację 
etyczną i społeczną. 

Ochrona środowiska jest tematem na czasie 
i jednym z wielkich problemów przyszłości. 
Dyskusje na ten temat na całym świecie 
rzadko są obiektywne, a przytaczane argu-
menty za i przeciw częściej odzwierciedlają 
osobiste przekonania niż fakty.

Ważne jest dla nas, aby w ramach naszych 
możliwości przyczynić się do tego, aby 
zużyte opakowania z tworzyw sztucznych 
były zbierane do ponownego ich przetwo-
rzenia, a tym samym wprowadzenia ich do 
zamkniętego obiegu tworzyw sztucznych 
i przetworzenia ich na nowe opakowania. 
Zobowiązaliśmy się do tego na początku 
lat dziewięćdziesiątych. 

Przy pomocy tej „check listy” chcemy 
objaśnić istniejącą sytuację, ponieważ ten 
temat dotyczy nas bezpośrednio. Tworzy-
wo sztuczne jest naszym surowcem i jest 
to cenny materiał. Odpowiedzialne obcho-
dzenie się z materiałami nadającymi się do 
recyklingu w naszych czasach jest najlep-
szą drogą do ochrony środowiska.

To jest dobry argument, prawda?



Ponowne wykorzystanie zużytych 
tworzyw sztucznych stało się już u nas 
tradycją.

Konsekwentnie prowadzimy recykling 
zwróconych towarów i odpadów produk-
cyjnych. Materiały z recyklingu wracają do 
produkcji naszych opakowań jako nowe 
surowce. Ponadto kupujemy surowce wtór-
ne z gospodarstw domowych (np. żółty 
worek / żółty pojemnik). Na życzenie może-
my to udowodnić za pomocą certyfikatu. 
Wszystkie te surowce wtórne są ponownie 
wykorzystywane w naszych opakowaniach 
na produkty nieżywnościowe.

W żadnym wypadku 
tak nie jest. 
W większości europej-
skich krajów opakowania 
z tworzyw sztucznych 
są zbierane w systemach 
zbiórek odpadów do-
mowych i wysyłane  
do recyklingu.

Opakowania z two-
rzyw sztucznych w 
ogóle nie są podda-
wane recyklingowi.
Tak po prostu jest.

SUROWCE 
WTÓRNE

Odczytaj QR Code w smartfonie 
i poznaj wszystkie szczegóły na 
ten temat.



ZASOBY  
ODNAWIALNE

Do produkcji naszych opakowań możemy 
używać surowców odnawialnych. 

„Surowce odnawialne” – ten termin nie 
zawsze oznacza, że materiały te są zasadni-
czo bardziej ekologiczne lub nadają się do 
kompostowania. Również w tym przypadku 
należy zadać krytyczne pytania, ponieważ 
wiele z tych surowców pochodzi ze źródeł, 
które nie zapewniają takiej wydajności 
technicznej, jaką nowoczesne opakowania 
muszą dziś posiadać. Z tego powodu przy 
wyborze surowców odnawialnych stawiamy 
wysokie wymagania dotyczące ekologicz-
nego, społecznego i moralnie-etycznego 
śladu surowców odnawialnych.

Możemy zastępować 
plastik surowcami 
odnawialnymi. 
To takie proste!

To nie jest wcale takie 
proste. 
Wykorzystujemy su-
rowce odnawialne tylko 
tam, gdzie mogą być 
one wykorzystywane  
w sposób naprawdę 
ekologiczny.

Odczytaj QR Code w smartfonie i poznaj 
wszystkie szczegóły na ten temat.



Plastik jest trujący 
dla ludzi i zwierząt.
Wszyscy o tym 
wiedzą!

To jest nieprawdziwa 
informacja.
Używamy tylko nie-
szkodliwych skład-
ników – jest to przez 
nas zagwarantowane.

Zapewniamy bezpieczne użytkowanie: 
nasze produkty są odpowiednie do pako-
wania żywności i podlegają restrykcyjnym 
badaniom.

Wszystkie dodatki stosowane przez nas  
w procesie produkcji, podlegają ścisłemu  
procesowi zapewnienia ich wysokiej 
jakości. Akredytowane laboratorium bada 
te substancje pod kątem bezpieczeństwa 
żywności oraz czy są one zgodne z wymo-
gami prawnymi, przepisami oraz rozporzą-
dzeniami europejskimi i międzynarodowy-
mi. Tylko wtedy, gdy jest to potwierdzone, 
stosujemy je w naszej produkcji.

Odczytaj QR Code w smartfonie i poznaj 
wszystkie szczegóły na ten temat.

KONTAKT Z 
ŻYWNOŚCIĄ



Branża tworzyw 
sztucznych nie dba  
o ochronę zasobów.
I kropka!

Dzięki ukierunkowaniu na rozwój produ-
kujemy lepsze opakowania przy użyciu 
mniejszej ilości materiałów i mniejszym 
zużyciu zasobów. 

Wymiana tworzyw sztucznych na inne ma-
teriały opakowaniowe wymagałaby wielo-
krotnie większych nakładów. Nieustannie 
pracujemy nad dalszym zmniejszaniem 
zużycia materiałów i ciągłym doskonale-
niem parametrów technicznych naszych 
opakowań. Od 1990 roku zużywamy mniej 
surowców do produkcji i zmniejszamy nasz 
ślad węglowy w transporcie i logistyce.

To nie jest prawda.
W rzeczywistości w 
Jokey osiągnęliśmy 
poziom ponad 40 % 
oszczędności surow-
ców od 1990 roku.

Odczytaj QR Code w smartfonie i poznaj 
wszystkie szczegóły na ten temat.

EFEKTYWNOŚĆ 
MATERIAŁOWA



Większość opakowań 
z plastiku nie nadaje 
się do recyklingu.
Wszyscy tak mówią!

To po prostu nie jest 
w porządku.
Wszystkie opakowania 
produkowane przez 
Jokey nadają się do 
recyklingu w 100 %.

Unikamy opakowań wykonanych z róż-
nych surowców i tym samym zapewnia-
my możliwość 100 % ich recyklingu.

Jeśli opakowanie składa się z wielu róż-
nych materiałów, recykling staje się trudny. 
Ważne jest dla nas, aby nasze tworzywa 
sztuczne i etykiety nadawały się w 100 % 
do recyklingu. Dlatego opakowanie Jokey 
jest wykonane głównie z polipropylenu. 
Materiał ten idealnie nadaje się do recyklin-
gu. Oznacza to, że wszystkie opakowania 
Jokey mogą być w całości i wielokrotnie 
poddawane recyklingowi bez żadnych 
technicznych strat ich jakości.

Odczytaj QR Code w smartfonie i poznaj 
wszystkie szczegóły na ten temat.

W 100 % 
ODZYSKIWALNE



Często w opako-
waniach pozostają 
resztki, których nie 
da się usunąć – są to 
również odpady.
Czyż nie jest to jasne?

Tak, to prawda.
Dlatego projektujemy 
nasze opakowania 
tak, aby ich zawartość 
była w pełni zużyta i 
możliwa do usunięcia.

Praktycznie od początku do końca: 
przemyślana konstrukcja pozwala na 
usunięcie zawartości bez pozostałości.

Ze wszystkich opakowań Jokey można 
zdjąć pokrywkę. Tak więc zawartość opako-
wań jest wykorzystywana do ostatniego 
grama. Praktyczna konstrukcja zapobiega 
w ten sposób marnowaniu resztek zawar-
tości, które w przeciwnym razie musiałyby 
zostać wypłukane i usunięte w procesie 
recyklingu przy udziale dużych kosztów. 
Również i w tym zakresie Jokey oferuje 
najlepsze warunki dla przeprowadzenia 
prostego i wysokiej jakości recyklingu 
opakowania.

Odczytaj QR Code w smartfonie i poznaj 
wszystkie szczegóły na ten temat.

100 % USUWANIA 
ZAWARTOŚCI



Opakowania z two-
rzyw sztucznych są 
przeznaczone tylko 
do jednorazowego 
użytku.
Prawda?

Zaletą niezawodności i wszechstronności 
naszych opakowań jest to, że: wiele z na-
szych produktów nie trafia bezpośrednio 
do zbiórki surowców wtórnych, lecz do 
nowego obszaru zastosowań.

Jokey Eco Design stara się osiągnąć wysoki 
poziom funkcjonalności i wydajności przy 
możliwie najmniejszym wpływie na środo-
wisko. Opakowanie Jokey jest wytrzymałe, 
można je całkowicie opróżnić i można je 
szczelnie ponownie zamknąć – jednym zda-
niem: jest niezwykle praktyczne. Dlatego też 
opakowania są często wykorzystywane do 
nowych celów w ramach szerokiego zakresu 
zadań, w zależności od ich pierwotnego 
przeznaczenia i dziedzin życia codziennego.

Nieprawda!
Właśnie dlatego, że 
docenia się praktyczną 
i stabilną konstrukcję 
produktu, wiele opako-
wań firmy Jokey żyje 
„drugim życiem”.

Odczytaj QR Code w smartfonie i poznaj 
wszystkie szczegóły na ten temat.

WTÓRNE  
ZASTOSOWANIE



Opakowania z tworzyw sztucznych 
produkowane przez Jokey są trwałe.

Większość odpadów morskich pochodzi 
ze ścieków, ługów z wysypisk śmieci,  
zużytych opon, nielegalnych wywózek 
śmieci na wsi oraz do morza, a także z 
branży turystycznej. Pośrednio – rzeki 
i powodzie niosą pływające odpady do 
naszych oceanów. One tam nie powinny 
się znaleźć! Opakowania plastikowe są 
materiałem nadającym się do recyklingu, 
który po użyciu może być ponownie  
przetworzony na nowe produkty.

Co możesz zrobić?

Używaj plastikowych opakowań i artykułów 
codziennego użytku i upewnij się, że są 
one zbierane i poddawane recyklingowi po 
użyciu. Być może odbierzecie odpady, które 
pochodzą od kogoś innego, albo weźmiecie 
udział w kampanii zbierania odpadów? 

Uczestnictwo w tego typu działaniach 
jest łatwe i warte zachodu: dla uzyskania 
czystego środowiska naturalnego, w 
którym wszyscy cieszymy się życiem.

Teraz Twoja kolej.
Śmieci same nie 
wskakują do morza.
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Z NAMI ŻADNE PYTANIE 
NIE POZOSTAJE BEZ 
ODPOWIEDZI. 

Porozmawiaj z nami!

Jokey SE 
August-Mittelsten-Scheid-Straße 23 
51688 Wipperfürth / Germany 

Fon +49 (0) 2267 685-0 
Fax +49 (0) 2267 685-1133 
Mail sustainability@jokey.com

Wydrukowane na 
papierze pochodzącego 
w 100 % z recyklingu.


