Packaging

Het hele verhaal

Duurzaamheid & Verantwoord Ondernemerschap

Intro
Al generaties lang houden we ons bezig met
het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van
kartonnen verpakkingen voor alle mogelijke
toepassingen. Het verantwoord omgaan met
het milieu behoort tot de basisfilosofie van het
bedrijf. Opwarming van de aarde,
klimaatverandering en recente berichten over
verdwijning van de permafrost zijn zaken waar
we als bedrijf direct wat aan kunnen doen door
ontwikkeling van milieuvriendelijkere
productieprocessen en het terug dringen van
milieu belastende stoffen. Om dezelfde reden is
er ook veel aandacht voor energiebesparing.
Om onze waarden kracht bij te zetten is
Remmert Dekker Packaging:
• FSC gecertificeerd (duurzaam karton)
• PEFC gecertificeerd (duurzaam bosbeheer)
• ISO 14.001 gecertificeerd

(milieumanagement)

Hoofdkantoor Remmert Dekker Packaging

“Bij Remmert Dekker praten we niet over
duurzaamheid, we doen het gewoon!”

Productie afdeling Remmert Dekker Packaging

Energie
Besparingen

• 40% minder CO2
• 200.000 Kilowatt extra stroom

Bij Remmert Dekker is er in het bedrijfspand
geen gasmeter aanwezig. In september 2001
zijn we bijna geheel afgebrand en vervolgens
energie zuinig herbouwd. Voor het verwarmen
en koelen wordt gebruik gemaakt van
aardwarmte in combinatie met warmtepompen
wat 40% (!) minder CO2 emissie betekent. In
2012 is het systeem gemoderniseerd wat
jaarlijks nog eens 200.000 kilowatt extra stroomt
scheelt.

Schema warmtepomp

Energie
Besparingen

Remmert Dekker heeft in het najaar van 2013
voor 100.000 KWh aan zonpanelen op het
fabriekspand geplaatst, waarmee een groot
aandeel van de gebruikte energie in groene
stroom wordt voorzien
De verlichting in de productie en magazijn is
uitgevoerd met hoogfrequent TL buizen met
een minimale levensduur van 40.000 branduren
wat lang is.
Remmert Dekker heeft in de afgelopen jaren al
haar bedrijfsauto’s vervangen voor elektrische
auto’s. Auto’s kunnen via laadpalen bij het
bedrijf worden opgeladen.

Zonnepanelen vanuit de lucht gezien

Materiaal
Besparingen
Bij de inkoop van karton proberen we zo veel
mogelijk rekening te houden met het milieu.
Het convenant verpakkingen heeft veel
bijgedragen aan meer inzetten van gerecycled
(grijs) karton. Vanuit duurzaamheid is dit de
beste keuze echter bij levensmiddelen speelt
migratie een belangrijke rol en kiest men
daardoor steeds meer voor virgin fibre karton.
Remmert Dekker is zowel FSC als PEFC
gecertificeerd. Beide zijn schema’s voor
verantwoord en duurzaam bosbeheer. FSC is
bekender maar PEFC heeft echter een twee
maal groter aandeel gecertificeerd bos en bij
het vaststellen van de norm gebeurt dit PEFC
“bottom up” uit een forum van verschillende
belanghebbende. Twee grote pluspunten wat
ons betreft.

FSC & PEFC Keurmerken

Materiaal
Besparingen
Bij offsetdruk wordt er niet alleen inkt gebruikt,
maar ook water. Om technische redenen wordt
daar vaak een percentage isopropylalcohol (IPA)
aan toegevoegd. IPA is echter een zeer
vluchtige, giftige stof en is schadelijk voor mens
en milieu. Voor ons was dit in het jaar 1992 al
reden genoeg om geheel over te gaan op
alcoholvrij drukken.
Over plantaardige inkten doen vele verhalen de
ronde. Inkt kan gemaakt worden op basis van
minerale oliën en/of op basis van plantaardige
oliën. Wij spreken alleen maar van plantaardige
inkten als ze voor 100% vrij zijn van
mineraaloliën.
Remmert Dekker maakt gebruik van minerale
olie vrije migratiearme drukinkten en vernissen
tevens vrij van Bisfenol A/S.

Drukken zonder schadelijke stoffen, natuurlijk!

“Onze MVO missie om zo duurzaam en verantwoord
mogelijk verpakkingen te maken vertaalt zich in respect
voor het milieu en balans tussen People, Planet & Profit.."

Tjarda Grimbergen, CEO

Proces
Besparingen

Met moderne snelle drukpersen (aanschaf 2012,
2015) wordt er de best bruikbare techniek
toegepast. Het wasprogramma wordt zo
afgesteld dat een minimale inzet van
wasproducten een maximaal resultaat oplevert.
Er wordt gewerkt met een aromaatvrij 'klasse 3'wasproduct. Veel milieu en mens vriendelijker
dan de vluchtige en snel reinigende
wasproducten.

Met behulp van een Colormatic inktstation
kunnen kleinere inkthoeveelheden tot op 100
gram gemengd worden. Voorheen was dit tot
op een kilo wat per jaar 33.500 kg inkt scheelt.

Efficiëntie en besparing dankzij moderne drukpersen

Proces
Besparingen
In het magazijn wordt gebruik gemaakt van
verrijdbare stellingen, iets wat normaal alleen in
de diepvriesindustrie wordt gebruikt. De
beschikbare ruimte van het magazijn is nu
optimaal benut met 150%
Ook is er geïnvesteerd in een logistiek systeem
voor de druk- en stansmachines. Pallets karton
worden voor gebruik eerst gekeerd en geplaatst
op kunststof pallets. Bij opstarten van een
machine worden extra energie en/of
inschietvellen verbruikt. Vooral de drukkerij
bespaart op deze wijze drukvellen, wat een
besparing van circa 100.000 kg karton per jaar
oplevert.
Met St. vd Brink hebben we een transport
partner welke voorop rijdt op gebied van
terugdringen van brandstof gebruik en CO2
uitstoot.

Automatische aanvoer van drukvellen

Afval
Besparingen
Alle afval verpakkingen worden apart
gesorteerd en afgehaald voor verwerking of
recyclage.

Aluminium drukplaten -

recyclage

Golf/Karton

-

recyclage

Wikkelfolies

-

recyclage

Ontwikkelaar

-

afvalverwerking

Drukinkten

-

afvalverwerking

Drukinktblikken

-

recyclage

Kantoorpapier

-

recyclage

Houten pallets

-

recyclage

Afval wordt direct gescheiden voor recycling

Afval
Besparingen
Het spoelwater voor de water gedragen
dispersielakken in de drukkerij, wordt niet in het
riool geloosd, maar via een afvalverwerker
gefiltreerd.
Tevens is er geïnvesteerd in een
scheidingsinstallatie voor het afvalkarton. De
machinevoerder in de stanserij kan met behulp
van een keuze schakelaar het afvalkarton in de
productie scheiden. Deze scheidingsinstallatie is
uitgebreid met een lucht-retour-leiding om de
gefilterde lucht opnieuw in het bedrijf te
brengen zodat er geen warmte en vochtigheid
uit de productie verloren gaat.
Het werk in een drukkerij gaat gepaard met een
hoop restmateriaal. De restanten die men wel
eens 'afval' durft te noemen, geven we een kans
op hergebruik. Regelmatig geven wij deze
materialen weg aan buurthuizen, kleuterscholen
en verenigingen.

Detail van scheidingsinstallatie restkarton

“Als je al 124 jaar bestaat is dat een hele prestatie,
maar wij willen ook zeker nog 124 jaar doorgaan!”

Studio Remmert Dekker Packaging

Toekomst
Gericht
Remmert Dekker is sterk als het komt op ‘Out of
the Box’ oplossingen. In elk project staat het
leveren van vernieuwende verpakkingsoplossingen
centraal.
Met een eigen studio afdeling in huis is creatieve
en technische kennis direct beschikbaar voor
onderzoek, ontwikkeling en prototype testen. In
het verleden werden er bijvoorbeeld miljoenen
bakjes met goudkleur gemaakt van karton met
een gemetalliseerd aluminium polyester. Deze zijn
nu vervangen door een innovatieve
milieuvriendelijkere versie waarin geen metaal
meer aanwezig is.
De studio van Remmert Dekker volgt de
verpakkingstrends op de voet en kan direct op
elke vraag inspringen. De laatste tijd is er veel
aandacht voor het zoeken naar duurzame
verpakkingsoplossingen om kunststof
verpakkingen te kunnen vervangen.

Structural designer Kees in de studio

“Met duurzaamheid en innovatie dagen we
onszelf uit steeds betere verpakkingen te maken.
Daar worden we allemaal beter van!”

Boardroom Remmert Dekker Packaging
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Meer weten?
Bezoek onze website:
www.remmertdekker.nl
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