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Wat voor papier ligt er voor je?

De circulaire keten van printpapier

Het papier wordt bij de verwerker gewogen, gezuiverd en geperst tot 
balen om e�ciënt te kunnen vervoeren naar de papierfabriek.

De pulp wordt op een roterende zeef gespoten. Vocht wordt uit het papier 
geperst. Verhitte cylinders verdampen het laatste vocht uit de papierbaan.

Het printpapier wordt weer teruggeleverd aan het bedrijf. Hier krijgt het 
papier een tweede leven.

Printen kan tegenwoordig ook duurzaam. Door te printen op 
gerecycled papier zet jij een stap in de goede richting naar 
duurzaam ondernemen. Deze 80 grams papiersoorten 
kunnen gebruikt worden in combinatie met zowel inkjet 
printers als ook laserprinters.

Classic White
Deze papiersoort kan voor verschillende doeleinden gebruikt 
worden en geeft ieder geprint document een professionele 
uitstraling. Tevens biedt dit papier een uitstekende 
prijs-kwaliteitverhouding. 

Buiten het bedrijf wordt het gescheiden afval apart ingezameld middels 
verschillende containers.

Archiefpapier en papieren bekers worden aan de bron gescheiden. Dit kan 
door middel van een afvalscheidingsmodule, bijvoorbeeld de BonTon.

In de papierfabriek worden de balen vermalen tot papierpulp en opgelost in 
water. Verschillende zeeftechnieken zuiveren de pulp van nietjes en plastic. 

De papierbanen worden op maat gesneden en verwerkt tot verschillende 
soorten printpapier.

Een inzamelingsbedrijf haalt de container op bij het bedrijf en transporteert 
het ingezamelde papier naar de verwerker.

Trend White  Meest verkocht
Deze veelzijdige allrounder is perfect voor dagelijks gebruik 
in kantoren voor bijvoorbeeld de facturatie. Het papier heeft 
een lange levensduur en is dermatologisch en toxicologisch 
veilig.

Evolution White
Dit papier heeft een strakke afwerking en is wit van kleur. 
Het is een ideaal middel om uw bedrijf te laten zien dat het 
belangrijk is. Geschikt voor afdrukken met hoog contrast, 
zakelijke rapporten en correspondentie.


