
Vidste du, at… 
     Brug af genanvendt plast betyder færre       
     råmaterialer og færre fossile brændstoffer      
     Du får topkvalitet med vores nye  
     PCR-formel 

Genanvendt plast er en værdifuld ressource
Husstandssorteret plast eller PCR (post-consumer recycled) 
plast er en værdifuld ressource, og hvis materialet behandles 
korrekt, kan det blive til attraktiv og bredt anvendelig plastem-
ballage.

Superfos introducerer nu en serie spande i topkvalitet fremstil-
let med genanvendt plast. Der er flere former og størrelser at 
vælge imellem, blandt andet fra populære produktlinjer som 
Paintainer®, SuperCube®, SuperLift® og SuperFlex®.

Perfekt til maling, byggematerialer  
og meget mere
Alle spande med genanvendt plast kan dekoreres med In-Mould 
Labelling (IML) i udvalgte farver. Download produktblade  
for mere information om former og størrelser:

SuperLift®

Paintainer®

SuperFlex®

SuperCube®

Bæredygtige løsninger med PCR 
– post-consumer recycled plast

http://superfos.com/Products/Building-Materials/SuperLift
http://superfos.com/Products/Building-Materials/Paintainer
http://superfos.com/Products/Building-Materials/SuperFlex
http://superfos.com/Products/Building-Materials/SuperCube


Hvorfor er spande med genanvendt 
plast fra Superfos et godt valg?
     Spande med PCR understøtter den  
     cirkulære økonomi

     Findes i mange former og størrelser

     Knivskarp grafik med In-Mould Labelling

Bæredygtighed  Cirkulær økonomiGenanvendelse 

Spande lavet af genanvendt plast
Vores løsninger giver dine produkter merværdi og under-
støtter din virksomheds bæredygtige profil. 
Med vores nye formel kan vi som standard tilbyde mindst 
30 % genanvendt materiale (PCR) i de fleste af vores 
emballager til nonfood-produkter. I mange tilfælde kan vi 
tilbyde en meget højere andel afhængigt af anvendelsen. 
I tæt samarbejde med dig sikrer vi, at spandene lever op 
til dine krav til produktkvalitet og driftssikkerhed.

Innovation og solid erfaring
Superfos, en virksomhed i Berry Global, designer, udvikler og 
fremstiller innovative løsninger inden for plastemballage - med 
bæredygtighed for øje. Du kan med fordel trække på vores 
omfattende erfaring og ansvarlige tilgang.

Kontakt os
Henvend dig gerne til din sædvanlige kontaktperson hos 
Superfos, hvis du ønsker yderligere oplysninger eller konkret 
rådgivning om, hvilken type spand med genanvendt plast 
der egner sig til netop dit produkt.

superfos.com superfos@rpc-superfos.com
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