Amacımız
Korumaktır
Viyol, ürünlerinizi ve gezegenimizi korur

Çevreye karşı sorumlu
davranmak
Viyol gibi kağıt esaslı ambalaj malzemesi, yağ bazlı plastik ambalaj
malzemesine kıyasla sayısız ekolojik avantaja sahiptir. Viyol, CO2
nötr hammadde içerir, biyolojik olarak parçalanabilir ve geri
dönüştürülebilir.

Sürdürülebilir

Biyolojik olarak parçalanabilir

Viyol ambalaj, yenilenebilen ahşap
hammaddeden yapılır. Çoğunlukla geri
dönüşümlü kâğıttan imal edilir,
dolayısıyla doğal kaynakları korur. Viyol
gibi doğal malzemelerden yapılan
ürünler, müşteriler tarafından büyük
ölçüde rağbet görür ve sürdürülebilirlik
gereksinimi konusunda artan
farkındalığa ayak uydurur.

Viyol ambalaj, kullanım ömrünün
sonunda, tamamen parçalanır ve ekolojik
döngüye geri döner.

Bunun aksine, plastik ambalaj
malzemelerinin çoğu, yenilenebilir
özellikte olmayan bir hammadde olan
yağdan üretilir.

Yağ bazlı plastik ambalaj, biyolojik
olarak parçalanamaz. Uzun süre çevreyi
kirleten bir atık madde olarak kalır.
Örneğin, bu tür ambalaj, çözülmek
yerine küçük elyaflar şeklinde deniz
dibine çöker. Bu durum, denizdeki
yaşam için artan bir tehlike oluşturur.

Geri dönüşümlüdür

CO2 nötr

Viyol ambalaj, yüzde 100 geri
dönüşümlüdür. Bazı ambalajlar, birkaç
kez kullanılabilir; bu, ABʼnin atık
önlemeye yönelik stratejisini destekler.
Tüm ülkelerde, iyi belirlenmiş kağıt geri
dönüştürme sistemi bulunur. Örneğin
Almanyaʼda geri dönüşüm oranı %88ʼdir.

Viyol ambalajın hammaddesi, CO2
nötrʼdür; yakıldığında enerji geri
kazanımı elde edilir.

Bazı Avrupa ülkelerinde ise hiçbir geri
dönüşüm sistemi yoktur. Buna ek olarak,
plastik ambalajların yeniden kullanımı ve
geri dönüşümüne ilişkin prosedürler
henüz oluşturulmamıştır ve plastiklerin
geri dönüştürülmesi çok daha
karmaşıktır.

Plastik ambalaj, CO2 yayar, dolayısıyla,
sera etkisine katkıda bulunur.

Viyol ile yağ bazlı plastiğin çevreye etkileri açısından
karşılaştırılması
Yeşil ağaçlar, çevreye olumlu bir katkıyı temsil eder
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2007 yılının Avrupa geri dönüşüm oranları:
%64,5 kağıt (Avrupa Geri Dönüşümlü Kağıt Konseyiʼne göre)
%20,4 plastik (Avrupa Plastik Sanayisine göre)
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2007 yılında kurulmuştur. Avrupa Viyol Derneği (EMFA), Avrupaʼnın lider viyol
üreticilerinin çıkarlarını temsil eder. Birlik, bu çevre dostu malzemeyi ve yanı sıra
ondan yapılan ürün ve ambalajları da destekler. Ayrıca EMFA, kağıt esaslı
ambalajı, gittikçe daha fazla çevre dostu haline getirmeyi görev bilir. Burada
amaç, üretim sürecinde enerji ve su tüketimini azaltmaktır.

