OKOLJU PRIJAZEN IN
VODOTESEN PAPIR

Da bi ljudem pomagali pri različnih
alergijah, kot je alergija na seno, je
podjetje Nasaleze izdelalo priročen
prašek iz naravnih sestavin, ki uspešno
premaguje alergene. Izdelava embalaže
za izdelek je bila precejšen izziv za
podjetje M&H Plastics, ki je del
skupine RPC. Izdelali so plastenko
s pokrovčkom in primerno šobo, ki
preprečuje prehajanje vlage v plastenko.
Embalaža je bila uspešno sprejeta s
strani farmacevtov in supermarketov, saj
prodajo milijon plastenk letno.

KOZMETIČNA FUZIJA
VZORCEV

Podjetje Cortec predstavlja patentiran,
visoko kakovosten recikliran papir
EcoShield. Prekrit je s premazom na
vodni osnovi in je popolnoma reciklabilen.
Njegove tesnilne sposobnosti so boljše
od papirja, prekritega z voskom ali
polietilenom. Iz njega je možno izdelati
škatle, karton in drug valovit material.
Možno pa ga je tudi ponovno zmehčati v
kašo in zmešati z drugo vrsto celuloze za
nove izdelke iz papirja. Za izdelavo tega
papirja ne uporabljajo belil ali drugih
kemikalij, zato je primeren za neposreden
stik s hrano v skladu s pravili FDA. Papir
torej učinkovito varuje izdelke, ki so
občutljivi na vlago. Je netoksičen, ne
vsebuje nitratov, silikonov ali drugih težkih
kovin.

REŠITEV ZA RAZPRŠILO
S ŠOBO

Podjetje Bioplan-Le Papillon US* je
lansiralo »Fuzijo«, vzorček za kozmetično
industrijo, ki vključuje termično obdelano
vsebino in še dodatno formulo v eni sami
vrečki. Podjetje se že 20 let specializira
v tehnologiji izdelave vzorcev in trgu
ponuja vedno nove inovacije od majhnih
stekleničk do reprodukcije make-up
kompletov. Inovacija Fuzija gre korak dlje,
saj združuje termično obdelan
odmerek in vrečko z
dvema različnima
formulama, ki
se zmešata, ko
vzorec odpreš. S
prstom pritisneš
na termični
element, ki se
potem razlije v
vsebino vrečke.
Ta inovacija
omogoča
mešanje dveh
vsebin, ki morata
ostati ločeni
do uporabe.
Embalaža je tako
primerna za
manjše volumne
(serumi, olja, makeup), kot tudi za večje
(šampon/maska za obraz). Vzorec se
lahko odpre z lupljenjem ali z zarezo. Zelo
fleksibilna tehnologija izdelave vzorčkov
omogoča različne velikosti in oblike
le-teh. Površino vzorčka je mogoče tudi
potiskati.

V Alpah bo zagotovo manj emisij, če bo v
Logarski dolini manj avtomobilov in več festivalov trajnostne mobilnosti. Poleg razstave vozil na električni pogon, testnih voženj,
tekmovanj in predavanj, dr. Štefan Merkač
je predaval o energetskem konceptu Koroške
in trajnostni mobilnosti, so v Solčavi in v
Logarski dolini priredili več rekreacijskih
programov. Od testnih voženj električnih
avtomobilov, skuterjev in električnih koles
so povabili tudi k nordijskemu rolkanju, poletom z jadralnim letalom, k družinskemu
vozičkanju s škratom Nejkom v Pravljičnem
gozdu in vodenim pohodom ter izletom.

KOMUNALCI BODO
RAZMIŠLJALI O
TRAJNOSTNEM RAZVOJU
Tradicionalna problemska konferenca komunalnega gospodarstva bo letos 25. in 26.
septembra 2014 v Rogaški Slatini. Osrednja
tema: Trajnostni razvoj komunalne dejavnosti, o čemer bodo razpravljali prvi dan. Drugi
dan konference pa bodo potekale tematske
razprave: ekonomski vidik izvajanja javnih
služb, izvajanje oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode in ravnanje
z odpadki.

DELAVNICA O URE IN
OVE ZA OBČINE
Od lokalnih k regionalnim energetskim
konceptom – to je naslov delavnice mednarodnega projekta CEP – REC. V tem okviru
Agencija za prestrukturiranje energetike v
sodelovanju s partnerji pripravlja energetski koncept za Savinjsko regijo. Osrednji
del dogodka, ki bo 4. septembra v celjskem
Tehnopolisu, bo okrogla miza o ustrezni zasnovi projektov učinkovite rabe obnovljivih
virov energije. Celotni projekt CEP – REC je
namenjen rabi OVE in izboljšanju energijske
učinkovitosti v Srednji Evropi. Savinjska regija se zaveda pomena trajnostnega razvoja,
saj so se občine k temu zavezale z deklaracijo o trajnostnem razvoju. Na delavnici bo
APE predstavila tudi možnosti financiranja
projektov s pomočjo javnih sredstev in privatnih investitorjev.
Kot predavatelji bodo na delavnici sodelovali Franko Nemac, Matjaž Grmel, Marko
Krajnc in Boštjan Krajnc. Zanimiva bo
okrogla miza, kako z URE in OVE do novih
delovnih mest.

Fotografije: arhiv proizvajalcev
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FESTIVAL TRAJNOSTNE
MOBILNOSTI V SOLČAVI

EOL

štirje različni okusi sladoleda. Vsak okus je
okrašen s prelivom, ki je tudi viden skozi
transparentno embalažo. Embalaža prihaja
v dveh velikostih, 1.650 ml in 900 ml, ima
ovalne kote in pokrov, ki ga je enostavno
odpreti in zapreti. Oblika embalaže
omogoča učinkovito hrambo in enostaven
transport.
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NOVOSTI

Kratko,
zanimivo

