Embalatges Casajuana,
evolució envers la
sostenibilitat.
La sostenibilitat no és només
una elecció, és un compromís
amb el planeta.

Un pas endavant
en la nostra lluita
contra el canvi climàtic.

A Embalatges Casajuana entenem que vetllar per la sostenibilitat va més enllà de les paraules, cal actuar i crear
consciència social ja que els recursos del nostre planeta
són limitats. Cada cop és més evident un nou canvi de
paradigma a l’hora de relacionar-nos amb el nostre món
i amb la societat.
A través de la reutilització i el reciclatge d’una matèria primera
com és la fusta, contribuïm a la reducció de les emissions
i a l’estalvi de milers i milers de metres cúbics sòlids de fusta.
La preservació dels boscos i la correcta gestió forestal
dels mateixos són imprescindibles per a la sostenibilitat
ambiental. Amb la incorporació del tac ecològic de fusta
aglomerada volem:
Afavorir la conservació dels recursos naturals.
Desenvolupament de fonts alternes de fabricació.
Reduir la contaminació.
Preservar el medi ambient.
Perquè, en definitiva, volem seguir avançant envers la
sostenibilitat amb petites accions a través de les quals
podem unir-nos a la lluita contra el canvi climàtic.

Incorporem als palets tacs
aglomerats homologats
de fusta ecològica 100%
reciclables.

Els tacs aglomerats 100% ecològics suposen aproximadament el 25% de fusta reciclada dels nostres palets, sent
aquests el 100% reciclables. El fet d’incorporar els tacs ecològics als palets ens permet seguir elaborant productes de
primera qualitat i alhora vetllar per la sostenibilitat.

Avantatges del tac ecològic.

100% Reciclats

Humitat òptima

Fusta aglomerada

Qualitat

No contenen bacteris
ni insectes

Alta resistència

Són totalment
biodegradables

Reutilitzar, reciclar i reduir el consum
de fusta una acció imprescindible
per cuidar el planeta.

Seguim controls interns
per a garantir la qualitat
del tac ecològic.

Donar una segona, tercera o quarta… vida tant al palet
com al tac d’aglomerat és molt important, ens permet
oferir productes de qualitat i seguir avançant de manera sostenible. És per aquest motiu que a Embalatges
Casajuana hem obert una nova via de treball centrada en l’ús del tac d’aglomerat 100% ecològic perquè a
banda de ser biodegradable, se’ns presenta com una
alternativa de gran qualitat i alta resistència.

Tots els nostres tacs ecològics compten
amb la certificació EPAL (European Pallet
Associaton) i compleixen totes les normatives estipulades per la UE.
A Embalatges Casajuana seguim un estricte control de traçabilitat que ens permet
trobar i seguir el rastre dels nostres productes a través de totes les etapes de producció i expedició.

Mirant cap al futur.
A Embalatges Casajuana promovem l’ús
responsable de la fusta i la preservació dels
boscos i entenem que el compromís ecològic
s’ha de dur a terme com un conjunt d’accions
en les quals intervenen totes les parts des de
la producció fins a l’usuari final.
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