
WSPIERAJ GOSPO-
DARKĘ OBIEGU  
ZAMKNIĘTEGO 
Wybierz rozwiązanie LabelLoopTM

Labeling a smarter future

Find the right solution 
for your brand at 
upmraflatac.com



Czy kiedykolwiek wyobrażałeś/-aś 
sobie, że papierowy podkład z etykiet 
może zostać poddany recyklingowi, 
przetworzony i wykorzystany 
ponownie? Rozwiązanie jest dostępne 
dzięki LabelLoop — rozwiązaniu 
z obiegiem zamkniętym. Zbieramy 
odpady z podkładów i poddajemy 
je recyklingowi w celu utworzenia 
nowego materiału etykietowego.

ROZWIĄZANIE Z OBIEGIEM ZAMKNIĘTYM  
JUŻ TU JEST!
Umożliwienie gospodarki obiegu zamkniętego

Troska o środowisko
Odbieramy odpady etykietowe od naszych partnerów w ramach usługi 
recyklingu RafCycle® by UPM Raflatac, poddajemy je recyklingowi i 
wykorzystujemy jako surowiec do produkcji nowych podkładów etykietowych, 
które zawierają przetworzone włókna – UPM Raflatac Honey Glassine PCR-
FSC. 

To rozwiązanie z obiegiem zamkniętym LabelLoopTM zmniejsza wykorzystanie 
lasów i zużycie zasobów naturalnych przy jednoczesnym zachowaniu 
funkcjonalnych właściwości podkładu. Podkład PCR jest stosowany w naszej 
ofercie materiałów etykietowych UPM Raflatac RAFNXT+ i jest częścią naszej  
oferty produktów przyjaznych środowisku UPM Raflatac SmartChoiceTM.
 
Nasze podkłady LabelLoop pochodzące z recyklingu mają również certyfikat 
FSC® (FSC C012530). Certyfikowane lasy zapewniają drewno i włókna, 
oferują zróżnicowane siedliska dla roślin, zwierząt i mikroorganizmów, 
pochłaniają i magazynują węgiel oraz utrzymują i przywracają naturalne 
cykle wodne. Zapewniają one również możliwości rekreacyjne i miejsca 
pracy dla społeczności lokalnych. Certyfikacja zapewnia odpowiedzialną 
gospodarkę leśną i uwzględnia kwestie środowiskowe, gospodarcze i 
społeczne.

Wybierając etykiety z materiałami z recyklingu i z certyfikatem FSC, możesz 
chronić lasy świata.



LabelLoop – od odpadów z podkładów etykietowych po nowe podkłady
UPM Raflatac to wiodący producent w dziedzinie etykiet przyjaznych środowisku. Wspieramy gospodarkę 
obiegu zamkniętego, zamykając pętlę podkładów etykietowych. RafCycle® by UPM Raflatac to nasza 
innowacyjna usługa recyklingu, która zapewnia nowe życie odpadom etykietowym. W ramach usługi 
RafCycle zbieramy odpady papierowe z podkładów od naszych partnerów, poddajemy je recyklingowi 
i wykorzystujemy do produkcji papierowych podkładów PCR firmy UPM Raflatac. Jest to rozwiązanie w 
prawdziwie zamkniętym obiegu. Wybierz podkład PCR i ciesz się korzyściami, nie rezygnując z wydajności.

Wybierz rozwiązanie w prawdziwie 
zamkniętym obiegu – LabelLoop. Rozpocznij 
podróż z nami:

1. Dodaj produkt RAFNXT+ firmy UPM Raflatac z 
podkładem PCR do swojej oferty.

2. Dołącz do programu RafCycle i zaoferuj go swoim 
klientom. Pozwól nam zamienić odpady etykietowe 
w surowiec do ponownego wykorzystania.

3. Zaproponuj rozwiązanie LabelLoop, które jest 
rozwiązaniem w prawdziwie zamkniętym obiegu i 
jest korzystne dla firm!

Podkłady papierowe są zbierane od 
firm pakujących i właścicieli marek 
w ramach usługi RafCycle® by UPM 
Raflatac.

Firma UPM desilikonizuje 
podkład i przetwarza go w 
włókno w celu wytworzenia 
papieru przezroczystego.

UPM Raflatac wytwarza 
materiały etykietowe z 
certyfikatem FSC® z włókien 
pochodzących z recyklingu.

Klienci UPM Raflatac zadrukowują 
i oferują materiały etykietowe z pod-
kładem pochodzącym z prawdzi-
wego obiegu zamkniętego.

Jak działa rozwiązanie LabelLoop zamienia-
jące podkład w podkład?

Zadbaj o klimat razem z UPM Raflatac Honey  
Glassine PCR-FSC
• Rozwiązanie w prawdziwie zamkniętym obiegu  

zamieniające podkład w podkład
• Zapewnia wysoką jakość i zachowanie właściwości  

unkcjonalnych
• Z certyfikatem FSC

LabelLoop

Czy chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat 
LabelLoop? Skontaktuj się z nami za pośrednic-
twem naszej strony internetowej  
www.upmraflatac.com/pl/kontakt/

https://www.upmraflatac.com/pl/kontakt/
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