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PAPIER > PAPIER > PAPIER >
PAPIER > PAPIER > PAPIER
Wie aan duurzaamheid denkt, denkt misschien niet direct aan papieren handdoekjes
en toiletpapier. In breder perspecfief washroom solutions. Toch gaat er in de Nederlandse bedrijven en instellingen ruim 40 miljoen kilo sanitair papier per jaar om.
Op zich een goede keuze. Sanitair papier is de meest hygiënische oplossing en het
restafval is 100% afbreekbaar. Maar kiest u dan wel voor papier dat van papier is
gemaakt. Ons papier dus. Papier van Van Houtum.
Laten we er maar geen doekjes om winden. Echt duurzaam sanitair papier is van oud
papier gemaakt en nergens anders van. Waarom dat zo belangrijk is? Wereldwijd is er
een tekort aan hout. Dat gaat ten koste van de bossen. Aantasting van flora en fauna,
en enorme erosie is het gevolg. We moeten minder hout gebruiken! En dat kan door
voor echt duurzaam sanitair papier te kiezen. Aan bijna al het papier is cellulose toegevoegd afkomstig van hout. Volstrekt onnodig. Het vergroot de vraag naar hout, en
transport en verwerking van bomen belasten bovendien onnodig het milieu. Kies voor
echt duurzaam. Kies voor papier dat voor 100% van oud papier is gemaakt.

Onze producten beschikken over het
FSC-Recycled keurmerk. De Forest
Stewardship Council is een internationale organisatie die wereldwijde
standaarden voor bosbeheer opstelt,
met daaraan gekoppeld een keurmerk
voor producten uit 100% oud papier.
Het FSC-Recycled keurmerk en het
Europees Ecolabel worden standaard
op nagenoeg al onze Satino artikelen
vermeld.

WWF: “Het gebruik van cellulose
in single use tissue-producten is
verspillend en betekent misbruik
van het bos nu de bossen overal
ter wereld worden bedreigd.
Daarom moet zo veel mogelijk
gerecycled papier worden
gebruikt voor de productie van
tissue-papier.”

Van Houtum heeft het Europees
Ecolabel. Dit is het Europese milieukeurmerk voor non-foodproducten
en diensten. Van afwasmachines tot
kopieerpapier tot kampeerterreinen.
Voor steeds meer gebruiksartikelen
en diensten worden Europees Ecolabel-criteria opgesteld. Deze criteria
hebben betrekking op de hele levenscyclus van een product of dienst.
Van grondstoffen, energiegebruik tot
schadelijke stoffen en afval. U herkent
het Europees Ecolabel aan de bloem.
En dan weet u: ‘Met de bloem kies je
voor groen’.

OUD PAPIER > SATINO >
KARTON > COMPOST
Van Houtum voert het bekende Satino-merk, maar produceert ook onder private
labels. Sanitair papier dat in verschillende kwaliteiten leverbaar is. Al het papier dat
Van Houtum produceert is gemaakt van oud papier en wel met uitzonderlijke prestaties
op gebied van water- en energiegebruik. Zelfs voor het restafval dat normaliter verbrand of gestort wordt, hebben wij een bestemming. Onze milieuprestaties zijn het
resultaat van jarenlange inzet op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Iets wat
Van Houtum als familiebedrijf met een lange traditie in de genen zit. People, planet,
profit, daar draait het bij ons om. Mogen we even op onze borst kloppen?
• Van Houtum bouwt aan duurzame relaties met alle stakeholders, zoals klanten,
omwonenden en medewerkers. Ons ziekteverzuim is met 2,9% extreem laag.
• Van Houtum ontwikkelt zich van world class duurzaam bedrijf tot Cradle to Cradle
koploper.
• Gezonde winstmarges verzekeren duurzame investeringen in service, kwaliteit en
innovatie. Gemiddeld investeert Van Houtum 4 miljoen euro per jaar in de onderneming, waarvan meer dan 50% in people en planet.

Hier ziet u onze prestaties afgezet
tegen het best presterende bedrijf in
onze branche. Eigenlijk het op één
Van Houtum
na beste dus. Van Houtum belast het
Best presterende
milieu beduidend minder, dat ziebedrijf
je in de sector
in één oogopslag.

Uiteraard zijn we open over onze
prestaties. Op onze website kunt
u ons duurzaamheidsverslag downloaden. Vanzelfsprekend sturen we
u ook graag een exemplaar toe.
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In 2008 ontvingen we de ARBOwisseltrofee van onze branche
voor onze prestaties als beste
op het gebied van veiligheid
en verzuim.
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Het ei van Columbus als het om echt anders produceren gaat: Cradle to Cradle. De kern
van Cradle to Cradle is het oneindig hergebruik van alle materialen. Dat betekent dat
restproducten telkens een nieuw leven beginnen. Opnieuw bijdragen aan groeien en
bloeien. Gebruikte materialen scheiden en opnieuw gebruiken. Biologisch afval weer
als grondstof gebruiken voor nieuwe producten of composteren. We verbruiken niets
meer, maar creëren oneindige kringlopen. Dat is de toekomst.
Cradle to Cradle. Hype of de enige weg waarbij geen onbetaalbare hypotheek op de
toekomst wordt genomen? Volgens ons de start van een nieuwe industriële revolutie.
Van Houtum bewijst dat het kan… met sanitair papier. Wij zijn hard op weg als eerste
leverancier van hygiënisch papier Cradle to Cradle te gaan produceren. Ons restafval
wordt 0. Van de onbruikbare vezels en reststoffen wordt karton gemaakt. Onze verpakkingen worden recyclebaar of biologisch afbreekbaar. De gebruikte lijmen en drukinkten
worden absoluut gifvrij. Uiteindelijk komt het toiletpapier via het riool in het normale
reinigingscircuit terecht. Het papier is hoog oplosbaar en volledig biologisch afbreekbaar.

Michael Braungart: “Ik ben onder de indruk van de ambities
van Van Houtum. Op hun manier zijn ze hun indrustrie aan
het veranderen.”
ABREEKBARE AUTO
Wat dacht u van de Ford Model U? Alle materialen in deze
auto zijn biologisch afbreekbaar of zonder kwaliteitsverlies
herbruikbaar in technische producten. De banden trekken
schadelijke deeltjes aan op de weg, en geven bij slijtage
voeding af voor de berm. Uit de uitlaat komt schoon water.
Deze auto is (nog) niet in productie. Wel een prachtig voorbeeld van vooruitstrevend denken.

OUD PAPIER KLANT >
VAN HOUTUM > SANITAIR
PAPIER KLANT > COMPOST
Scheiden van afval bij de bron is een mooi startpunt voor een nieuwe cyclus. Dat geldt
zeker voor papier. Dat voorkomt namelijk dat oud papier de handel in gaat en soms de
wereld over reist naar een nieuwe bestemming. Van Houtum wil graag met u kijken of
uw oud papier niet direct te gebruiken is als grondstof voor hygiënisch papier. Zo draagt
u bij aan een optimale duurzame én economische oplossing. Uw oud papier wordt bij
ons ecologisch verwerkt tot sanitair papier dat u vervolgens zelf weer gebruikt. Kunt u
zich een mooiere kringloop voorstellen? We pakken de kringlooplogistiek stap voor stap
op, inclusief de kwaliteit van het oud papier. Zo zijn we uiterst eco-effectief.

Het principe is even simpel als doeltreffend.
Wij maken van uw oud papier sanitair papier.
Sterk, goed absorberend, desgewenst hagelwit, en in elke gewenste kwaliteit leverbaar
met de dispenser die bij uw gebruik past.
U sluit uw eigen kringloop.

WASHROOM SOLUTIONS >
DEMONTAGE > NIEUWE
PRODUCTEN > DEMONTAGE
Kijk, intelligente oplossingen gaan niet alleen over het milieu. Uiteraard willen klanten
een volledig assortiment sanitair papier met dispensers, maar dan wel hele slimme.
Zeker bij intensiever gebruik is het op orde houden van toiletruimtes een probleem.
Handdoekjes raken op, afvalbakken puilen uit. Vervelend en tijdrovend om dat allemaal
bij te houden. Ook daar heeft Van Houtum oplossingen voor. Wij willen de verantwoordelijkheid blijven dragen voor de hele keten. Dus voorkomen dat er uiteindelijk toch nog
gestort wordt. Vandaar dat wij een voorkeur hebben op basis van huur, met u overeenkomsten aan te gaan.

Nooit meer uitpuilende
afvalbakken. De Towelex
voert de handdoekjes
direct af naar het riool.
Handdoekjes die in het
water oplossen en biologisch afbreekbaar zijn.

De slimste dispenser die
u kent. In de spiegelwand
passen heel veel handdoekjes. Niemand grijpt mis.
En natuurlijk zijn alle
gebruikte materialen te
scheiden.
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