
THE BLUE ANGEL - BECAUSE MADE FROM RECYCLED PLASTICS! 

INNOVAATIO 
ANTAA SIIVET 
ESE:n jäteastiat ja kierrätysmateriaalit ovat 
maailmanlaajuisesti ensimmäisiä, joille on myönnetty 
tunnustettu Blue Angel ympäristömerkki. 



MERKKI 
 YMPÄRISTÖLLE_____ 

TAATUSTI YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN! 

ESE: n kestävät jäteastiat on palkittu "Blue Angel – 
ympäristömerkillä “The Blue Angel – because made from 
recycled plastics” (RAL-UZ 30a). Tämän tunnustetun 
ympäristömerkin vahvistaa RAL gGmbH ja se on 
tunnustettu itsenäisen ympäristömerkkipaneeli Saksan 
liittovaltion ympäristöviraston kriteerien mukaisesti. 
Käytettävän kierrätetyn muovin alkuperä ja koostumus 
on esitettävä ja sertifioitava EuCertPlastin mukaisesti. 

Ympäristömerkin omistaa Saksan ympäristö-, 
luonnonsuojelu-, rakennus- ja ydinturvallisuusministeriö. 
Ympäristövirasto kehittää asiantuntevat kriteerit Blue 
Angel- ympäristömerkin saavuttamiseksi. Lisäksi 
EuCertPlast-sertifikaatti on riippumattoman kolmannen 
osapuolen vakuutus siitä, että käytetyt 
kierrätysmateriaalit ovat vaarattomia ihmisille, eläimille ja 
ympäristölle. 

Ainoastaan tämä sertifiointijärjestelmä osoittaa, että 
astian valmistuksessa käytetään vähintään 80-
prosenttisesti kierrätettyä materiaalia.  

LAATUA TURVALLISUUDEN JA VASTUUN 
TAKAAMISEKSI 

ESE:n jäteastiat testataan ja sertifioidaan 
maailmanlaajuisesti korkeimpien RAL-GZ 951/1- 
laatumerkin vaatimusten mukaisesti, riippumatta siitä, 
olivatko ne valmistettu kierrätetystä vai neitseellisestä 
materiaalista. Ainoastaan korkealaatuinen jäteastia, jolla 
on pitkä käyttöikä, voi todella olla ympäristöystävällinen. 

TUOTTEEN KEHITTÄMINEN KESTÄVÄKSI 

Kestävä tuotesuunnittelu optimoi materiaalien käytön, 
kuljetuksen, pinoamisen ja tuotteiden pitkäikäisyyden. 
Näin ollen resurssien käyttöä ja päästöjä voidaan 
vähentää huomattavasti. 



NEITSEELLINEN KIERRÄTETTY 
MATERIAALI MATERIAALI 

Kierrätetyn HDPE: n tuotannon kokonaisvaikutukset 
ympäristöön ovat vain noin 35% CO2-ekvivalenttia, 
verrattuna neitseellisen HDPE:n tuotannolla 
tuotettuihin. 

KESTÄVÄT JULKISET HANKINNAT 

EU: n uusi arviointiohjeistus antaa merkittävästi 
painoarvoa ympäristöasioille julkisten hankintojen 
yhteydessä. Eurooppalaiset kunnat tarvitsevat ja haluavat 
toteuttaa ympäristövaatimuksia tarjouspyynnöissään.  
Materiaalien ja tuotteiden ympäristöystävällisyyden on 
oltava helposti ymmärrettävää, vertailukelpoista ja 
riippumattomien organisaatioiden sertifioimaa, jotta 
hankintaviranomaisille voidaan antaa luotettava varmuus. 
Tunnettujen ympäristömerkkien käyttö helpottaa 
huomattavasti ympäristöystävällisten materiaalien tai 
tuotantoprosessien kilpailuttamista. Tukemalla 
asiakkaitamme tässä, täytämme ensimmäisenä jäte- ja 
kierrätysastioiden valmistajana Blue Angel sertifikaatin 
vaatimukset.

NEITSEELLINEN 
MATERIAALI 

KIERRÄTETTY 
MATERIAALI MATERIAALILLA ON VÄLIÄ 

Jäteastioiden päämateriaali, HDPE, on valmistettu 
raakaöljystä. Tämä haluttu resurssi on syy monille 
sosiaalisille ja poliittisille konflikteille sekä taloudellisille 
riippuvuuksille. Resurssien säästäminen on siis paljon 
muutakin kuin ympäristön suojelua. 

ESE:llä on vuosikymmenien kokemus kierrätettyjen 
muovien käsittelystä sekä jopa 100 % kierrätysmuovista 
valmistettujen astioiden valmistuksesta. Tämä säästää 
100 % luonnonvarojen öljystä ja näin astioilla on parempi 
ekologinen tasapaino. 

Kierrätetyn HDPE: n tuotannossa kulutettu energia 
on vain 12 % siitä energiasta, joka vaaditaan 
neitseellisen HDPE:n käsittelyyn. 

CO2 EQUIVA- 
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AVFALLSKÄRL

MOBILA KÄRL FÖR AVFALL 

OCH ÅTERVINNING

UNDERJORDSYSTEM

HALVT ELLER HELT NEDGRÄVT

ÅTERVINNINGSSTATIONER

BIO SELECT

KÄRL FÖR ORGANISKT AVFALL

BEHÅLLARE FÖR FARLIGT AVFALL

MOBILA BRÄNSLETANKAR

MOBILA TANKAR FÖR OLJEBYTEN

OFFENTLIGA MILJÖER

PAPPERSKORGAR

KÄLLSORTERINGSMÖBLER

SERVICE

KÄRLHANTERING

DISTRIBUTION, INSAMLING OCH 

ÅTERVINNING. REGISTRERING

PWS är en del av ESE, som är Europas ledande tillverkare av lösningar för tillfällig förvaring av avfall 
och återvinningsbara material. Vårt omfattande produktsortiment kompletteras med vårt fullservice- 
program som erbjuder allt från kärlhantering till återvinning av gamla kärl, distribution och registrering  
av kärl. Vi arbetar ständigt för att möta våra kunders behov. I den processen följer vi principen om  
högsta möjliga hållbarhet från produktutveckling till produktion och transport.

Utvecklar framtidens avfallssystem
Part of the ESE World
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PWS – VI ARVOSTAMME KIERRÄTYSTÄ

JÄTEASTIAT

SIIRRETTÄVÄT ASTIAT JÄTTEILLE

JA KIERRÄTYKSEEN

MAANALAISET JÄRJESTELMÄT

PUOLIKSI TAI KOKONAAN MAAN ALLA

KIERRÄTYSASEMAT

BIO SELECT

ASTIAT ORGAANISELLE JÄTTEELLE

SÄILIÖT VAARALLISELLE JÄTTEELLE

SIIRRETTÄVÄT POLTTOAINESÄILIÖT

SIIRRETTÄVÄT SÄILIÖT ÖLJYNVAIH-

TOON

JULKISET TILAT

ROSKAKORIT

SYNTYPAIKKALAJITTELUKA-

LUSTEET

PALVELUT

ASTIOIDEN KÄSITTELY

JAKELU, KERÄILY JA

KIERRÄTYS. REKISTERÖINTI

PWS on osa ESE-konsernia, joka on Euroopan johtava jätteiden ja kierrätyskelpoisten materiaalien tilapä-
isten säilytysratkaisujen valmistaja. Kattavaa tuotevalikoimaamme täydentää palveluohjelma, joka tarjoaa 
kaiken astioiden käsittelystä vanhojen astioiden kierrätykseen sekä astioiden jakelun ja rekisteröinnin. 
Pyrimme aina täyttämään asiakkaidemme tarpeet. Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita tuoteke-
hityksestä tuotantoon ja kuljetukseen.

Kehitämme tulevaisuuden jätejärjestelmiä

PWS Nordic AB | info@pwsoy.fi | www.pwsoy.fi
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