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Idea zrównoważonego rozwoju
w strategII eurocast
W Eurocast koncentrujemy się na wdrażaniu
rozwiązań, które są innowacyjne nie tylko ze względu
na skład i właściwości przetwórcze, ale głównie ze
względu na ograniczony wpływ na środowisko.
Naszym celem jest produkcja folii stanowiących optymalne rozwiązanie zgodne z koncepcją GOZ (gospodarki w obiegu zamknię-

tym) – chroniących planetę, jednocześnie będących wartościo-

sp. z o.o.

z 85% rPET – surowca z recyklingu. Do końca 2020 r. planujemy

zwiększyć możliwy udział rPET do 100%. W ten sposób produko-

wana przez nas folia zapewnia drugie (lub nawet dziesiąte) życie

produktom wcześniej uznanym za odpad, jak również sama może

być ponownie przetworzona.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży wprowadziliśmy

do oferty czarną folię APET niezawierającą sadzy pigmentowej, co

pomaga ograniczyć w istotnym stopniu emisję dwutlenku węgla,

jednocześnie umożliwiając obieg zamknięty czarnych opakowań.

wym produktem spełniającym wszelkie wymagania dotyczące

Opakowania z czarnej folii carbon free mogą być automatycznie wy-

Jesteśmy świadomi, iż stanowimy pierwsze ogniwo w długim

czerwieni (NIR), co na ogół jest niemożliwe w przypadku czarnych

opakowań do kontaktu z żywnością.

łańcuchu procesów pakowania żywności i to my, wdrażając nowo-

krywane w zakładach recyklingu z użyciem technologii bliskiej pod-

opakowań zawierających sadzę pigmentową, czyli powszechnie

czesne technologie stosowane przy produkcji folii, rozpoczynamy

stosowany czarny pigment.

czeństwo dostarczanej żywności, jak również aspekty środowi-

W stałej ofercie posiadamy serię produktów BOPET CRYSTALLINE.

giętkich i sztywnych, z potwierdzoną jakością, stanowiących rozwią-

nologii powłok z transparentnego tlenku aluminium (AlOx), będące-

działania proekologiczne. Naszym Klientom, dla których bezpie-

skowe są najważniejsze, dostarczamy szeroki asortyment folii

zanie nadające się do recyklingu.

Używamy rocznie około 11 tys. ton surowca pokonsumpcyjnego

pozyskanego ze zużytych butelek, który po innowacyjnym sposo-

bie oczyszczania spełnia wymogi EFSA dotyczące materiałów
do kontaktu z żywnością. Produkujemy folię sztywną APET nawet

Są to folie wysokobarierowe, monomateriałowe oparte na tech-

go w pełni recyklowalną barierą. Produkty z linii CRYSTALLINE są

zaprojektowane tak, by znalazły zastosowanie w szerokim spek-

trum realizacji, stanowiąc rozwiązanie zgodne z Circular Economy.

Wyroby o idealnych parametrach zarówno dla produktów suchych

(którym dedykowana jest jedna z folii z linii CRYSTALLINE o wyso-

kiej barierowości na tlen i parę wodną – OTR <1 cm3/m2; WVTR

1,25 g/m2), jak również dla produktów wymagających odporności

w warunkach wysokiej wilgotności (dla których opracowaliśmy

specjalną powłokę, o wysokiej trwałości powleczenia, także w przy-

padku umieszczenia wyrobów w wodzie. Rozwiązanie to wyka-

zuje barierowość na parę wodną na poziomie 0,1 g/m2). Nasze powłoki wysokobarierowe znacząco wydłużają przydatność wyrobów do spożycia. Ponadto pozwalają wyeliminować proces lamina-

cji standardowej folii PET z takimi materiałami jak folia PP,
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PE/EVOH/PE, aluminium, co wiąże się ze zmniejszeniem masy

opakowania, dzięki czemu zmniejszona jest ilość surowca wykorzy-

stywanego do produkcji opakowań, a w konsekwencji masa odpa-

du opakowaniowego. Nadrzędnym atutem rozwiązania, ze wzglę-

du na strukturę folii, jest możliwość 100% recyklingu wykonanych
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bazie PP. Folie BOPP CRYSTALLINE wykazują niższą przepusz-

czalność tlenu i pary wodnej w porównaniu z ogólnodostępnymi

W

opakowań. W linii CRYSTALLINE występują również produkty na

rozwiązaniami (OTR: 5,0 cm /m ; 4,5 g/m ). Folie z linii CRYSTAL3
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LINE znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagany jest
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długi okres przydatności do spożycia, zwłaszcza w przypadku ta-

kich produktów jak dojrzewające wędliny, sery, wędzone ryby;
sprawdzają się również w zastosowaniu do świeżej żywności.

Eurocast

W oparciu o powyższe rozwiązania dostarczamy dla naszych Klien-

koncentruje się na

tów folie z serii CRYSTA-LID, wykorzystywane jako folie przykryw-

kowe, bazujące na monomateriałach: PET (mono PET lidding ﬁlm)

wdrażaniu rozwiązań,

lub PP (mono PP lidding ﬁlm). Folie górne CRYSTA-LID charaktery-

zują się idealnymi parametrami zgrzewania (dostępne zarówno

z właściwościami seal, jak i peel), a także w opcji z AF (antifog). Produkty CRYSTA-LID wykonane są wyłącznie z monotworzyw, przez

co mogą być poddawane recyklingowi w 100%.

które są innowacyjne
nie tylko ze wzgledu
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na skład i właściwości
przetwórcze,

sieć dystrybutorów

ale również

By stworzyć opakowanie przyjazne środowisku, przedstawiamy

Klientom całościowe rozwiązania idealnie współgrających produk-

tów – folii CRYSTA-LID przykrywkowej oraz folii mono-APET z opcją

zgrzewalną. Oba produkty zastosowane wspólnie stanowią roz-

wiązanie, które może być poddane pełnemu recyklingowi, co jest

niemożliwe w przypadku stosowanych powszechnie na rynku wie-

na ograniczony wpływ
na środowisko.

14 000 m

2

powierzchnia fabryki

lowarstwowych opakowań z folii koekstrudowanych, wykonanych

z różnych materiałów.

związanych z systemami ISO 22000 i BRC, a skończywszy na tech-

+ 200

polegającą na wymianie całego źródła światła na oświetlenie LED,

co pozwoliło znacząco zredukować nasz ślad węglowy.

www.eurocast.com.pl
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niach produkcyjnych, jak również przeprowadziliśmy inwestycję
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produkcji, ale również składowania czy transportu. Stosujemy naj-

nowsze technologie w zakresie efektywności energetycznej na li-
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środowiska. Koncentrujemy nasze działania na procesach wytwa-
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nologii regranulacji folii.

Na każdym etapie produkcji przywiązujemy dużą wagę do ochrony
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począwszy od wdrożenia wszystkich obostrzeń higienicznych
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Eurocast Sp. z o.o. minimalizuje wpływ produkcji na otoczenie,

ZAKRES
DZIAŁAŃ

na recykling naszych
produktów,
ponieważ od tego
zależy przyszłość
naszej planety.

42 tys. ton
ROCZNA ZDOLNOŚĆ
PRODUKCYJNA

ISO 22000 and BRC

