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Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 680.

STŘEVLIK, p.o. je ekologickou organizací, která se snaží být co nejšetrnější k přírodě. Proto vaše zásilky balíme do recyklovatelných materiálů. 
Zahájili jsme spolupráci s firmou Recyklbox. Tato firma skupuje buď použité krabice nebo takové, které by jinak skončily v kontejneru (firmy si 
nechávají vyrábět více krabic než nakonec využijí). 

Stejně tak opakovaně jako krabice používáme i výplně , které nám zasílají naši dodavatelé (samozřejmě, že i ty plastové bublinkové výplně, proto 
se na nás prosím nezlobte, když je  ve své zásilce naleznete. Zkrátka jsme jim dali další šanci být užitečnými). 
 
Jako šetrné lepení krabic používáme papírovou lepicí pásku, ta představuje nejekologičtější způsob lepení krabic vůbec. Nebělený nosný 
papír má na sobě vrstvu přírodního škrobového lepidla, která lepí až poté, co ji navlhčíte.  Pracné, leč ekologické. Pokud nejsou krabice oblepené 
plastovou lepicí páskou, je možné je bez problémů kompletně recyklovat. Krabice, které obsahují hordu plastu, jsou na třídících linkách totiž 
obvykle vytříděny a jdou na tzv. energetickou recyklaci (do spalovny). Používáním papírových pásek nepodporujeme výrobu z ropy.

V případě objednání publikací a textilu, balíme zboží do recyklovatelných sáčků - ekologických tašek, aby nedošlo k poškození zboží 
během přepravy. Ekologické tašky vyrobené z rostlinných škrobů jsou skvělou alternativou plastových igelitek, protože se 100% rozloží, šetří 
přírodu a přitom byste je od plastových téměř nerozeznali. Tyto kompostovatelné sáčky jsou velmi pevné, maji praktická ouška a používají se  
i jako ekologické nákupní tašky. Eko tašky jsou vyrobené z 30 % z přírodního škrobu a z PBAT fólie – celosvětově rozšířené odbou-
ratelná alternativy k LDPE. Neobsahují těžké kovy ani jiné škodlivé látky, které by přecházely do půdy. Materiál je určený pro pří-
mý styk s potravinami. Narozdíl od plastů je navíc paropropustný. Potraviny se v něm proto nezapařují a brání tak růstu škodli-
vých plísní. Tašky splňují ekologickou normu EN 13432 a mají certifikát „OK Compost Industrial“. Co to znamená? Že jde o ověřené 
kompostovatelné sáčky, které se dokážou v průmyslových kompostárnách 100% rozložit. Pokud je skladujete v suchu a temnu, zachovají si 
vlastnosti dlouhodobě. Materiál se začne rozkládat až poté, co se dostane do půdy. Začnou ho požírat bakterie a rozkládat na biomasu, vodu  
a CO2 . Ekologickou tašku tak můžete dále využívat v běžném životě a šetřit životní prostředí. Přispějete tak ke snížení výroby igelitových tašek.  
Malé upozornění: Ekologické tašky nevyhazujte to žlutých kontejnerů na plasty! Zhoršují recyklaci ostatních plastů. 
Patří do hnědých kontejnerů na bioodpad nebo do směsného odpadu.

Letáčky do zásilek nedáváme, věříme, že si na nás rádi vzpomenete i bez letáčků a zavítáte k nám, ať už do Hejnic nebo na stránky našeho eshopu.
 
V zásilce mimo zakoupeného zboží naleznete pouze doklad o zaplacení, vytištěný na recyklovaném papíru.

Věříme, že naše činnost má smyl.

STŘEVLIK a EKoLogIcKé baLEní
V duchu zEro waSTE

http://eshop.strevlik.cz
https://www.recyklbox.cz

