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EcoWare je nabídka pro ty, kteří chtějí zdůraznit ekologický 
charakter své společnosti. 

EcoWare je naš závazek vůči budoucnosti naší planety. 
Všechny tyto vysoce kvalitní výrobky nemají negativní vliv na životní prostředí.
Veškeré složky jsou 100% biologické, odbouratelné a kompostovatelné.

Zpátky k přírodě
EcoWare je široký sortiment vysoce kvalitních jednorázových výrobků pro cateringový průmysl. 
Odvozují se přímo z přírody, protože jsou vyrobeny z obnovitelných rostlinných materiálů. Celý 
proces od surovin přes výrobu až po využití, byl navržen tak, aby byl vliv produktů na přírodní 
prostředí minimální a zároveň by byly uspokojeny potřeby moderních spotřebitelů.

Sortiment produktů Ecoware nabízí stejné výhody jako ostatní vysoce kvalitní výrobky pro 
jednorázové použití. Jsou perfektní nejen pro události, festivaly nebo venkovní večírky, ale také 
pro každodenní použití, ale co je nejdůležitější, jídlo lze kompostovat společně s pokrmy, protože 
všechny produkty Ecoware jsou kompletně kompostovatelné a jsou certifikovány podle
evropské normy EN13432, která určuje vlastnosti biologicky rozložitelných produktů. To znamená, 
že produkty Ecoware podléhají úplné degradaci kompostováním, a proto je povoleno nosit 
evropský bioplastický kompostovatelný znak.

Produkty Ecoware jsou také dokonalým způsobem, jak zdůraznit závazek společnosti k ochraně 
životního prostředí, protože mohou být označeny vlastním logem nebo jiným individuálním tiskem.

Kelímky, víčka vypadají shodně s jejich ekvivalenty z plastu a mají velmi podobné vlastnosti. Jejich 
tajemstvím je v materiálu NatureWorks® PLA *. Tácky a misky jsou vyrobeny z materiálů 
recyklovaných po výrobním procesu. Stabilní, silné, tuhé, lehké a bezpečné tácky Chinet,
100% biologicky odbouratelná nabídka pro cateringový průmysl.

TERMINOLOGIE

Eko balení: obaly, které zaručují optimální využití materiálů a současně splňují požadavky klienta. Vyrábějí se s minimálním vlivem na životní 
prostředí a splňují normy a environmentální normy během celého životního cyklu.

EN13432: Evropská norma, která určuje kryteria biodegradace, rozkladu a ekotoxicity kompostovatelných materiálů.
Výzkum ukazuje, že tyto produkty nemají negativní vliv na proces kompostování a nepřekračují maximální přípustné hodnoty
limity těžkých kovů a toxických a nebezpečných látek obsažených v normě EN13432. Všechny výrobky jsou certifikovány podle této normy
a je povoleno nosit evropské bioplasty „kompostovatelné“ znak.

Kompostování: proces organických látek v biologickém odpadu určeném pro kompost, tj. hnojivo s vlastnostmi podobnými humusu
obsahující 50% organických látek a mikroorganismů, které obohacují mikroflóru a mikrofaunu v půdě. Aby bylo možné rozhodnout, zda
materiál může být označen jako kompostovatelný nebo nikoliv, norma EN13432 určuje rozmezí biodegradu, které musí nastat v daném čase,
a povinnou úroveň rozpadu.

Biodegradace: biochemické rozložení organických sloučenin do jednodušších chemických složek živými mikroorganismy.

* NatureWorks® je registrovaná ochranná známka pro biodegradabilní polymer polymléčné kyseliny (PLA) vyráběný společností NatureWorks LLC.

Produkty AMnature
podléhají biodegradaci
za optimální podmínek.
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