DE 17 VERDENSMÅL

FN’s verdensmål
for bæredygtig udvikling

Hos PE producerer vi med omtanke for miljøet. Vi er certificerede i forhold til det nordiske miljømærke
svanen (skånsom produktion), FSC mærket (bæredygtigt skovbrug), og tilbyder CO2/ klimakompenserede
tryksager. Vi støtter FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og har selv valgt at prioritere 3 af målene,
som vi specifikt arbejder med i vores produktion:

Forbruget af elektricitet på verdensplan er i stigende vækst. Uden en stabil forsyning
af elektricitet kan lande ikke sikre deres virksomheders leveringsdygtighed og dermed
deres økonomi. Det er derfor nødvendigt at øge investeringerne i bæredygtig energi, ikke
mindst for at nedbringe udledningen af CO2 som følge af brugen af fossile brændstoffer.
Hos PE forsøger vi at undgå unødigt energiforbrug og har bl.a. udskiftet alle vores gamle
lyskilder til LED, som er energibesparende, vi har installeret tænd/sluk sensorer, m.m.

Ifølge en beregnet prognose vil det – hvis befolkningstallet på jorden når 9,6 mia.
mennesker i 2050 – kræve ressourcer svarende til 3 planeter som jorden, hvis vi skal
opretholde den nuværende levestandard. Det er derfor nødvendigt at reducere spild/
affald og at vælge bæredygtige løsninger, når det er muligt.
Hos PE bruger vi alene nedbrydelige materialer i produktionen. Vi bruger vegetabilske
trykfarver. Alt overskydende papir samt returpapir sendes til genbrug.
Med svanemærkede tryksager opfylder vi de skrappe krav mht. lav udledning af
forurenende stoffer til luft og vand, mindre og kontrolleret forbrug af kemikalier i
produktionen, lavere papirspild, let genanvendelighed af tryksager m.m.

Skove dækker næsten 31% af landområderne på jorden, og er hjemsted for mere
end 80% af alle arter af dyr, planter og insekter. Det er vigtigt, at vi passer på vores
økosystemer.
Hos PE kommer råmaterialet i papiret i vores FSC mærkede tryksager fra bæredygtigt
skovbrug, dermed bidrager vi til beskyttelse af miljøet og bevaring af skovene.
Når du som kunde vælger at CO2 neutralisere / klimakompensere tryksagen hos os,
bidrager du til at modvirke drivhuseffekten. Pengene fra købet af f.eks. et ton CO2 går til
klimaforbedringsprojekter rundt omkring i verden, der er med til at nedbringe verdens
samlede CO2 udledning.
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