
Recyklace podložky u etiket? 
Představujeme program
AD Circular – naše aktivita k
zavádění cirkulární ekonomiky je 
jeden z mnoha způsobů, kterými se 
snažíme usnadnit recyklaci etiket 
a obalů a tím ještě více podpořit 
používání recyklovaných materiálů.



Likvidace 
použité nosné 
podložky na 
skládce odpadů 
není udržitelná. 
V ideálním 
případě by měl 
být všechen 
takový odpad 
recyklován 
a používán 
jako vstupní 
materiál na 
výrobu nových 
produktů. Tento 
tzv. cirkulární 
přístup, který 
je šetrnější 
k životnímu 
prostředí, nám 
pomáhá  plnit 
cíle udržitelnosti 
a zajistí 
dodržování 
stále přísnějších 
předpisů. 



Recyklujte nosnou 
podložku jedním klikem

Webová aplikace AD 
Circular usnadňuje 
plánování svozu použité 
nosné podložky. Můžete 
v ní také sledovat, jak 
velkou část odpadu 
recyklujete nebo o kolik 
snížíte  emise CO2. 

Nosná podložka od 
libovolného výrobce

Se službou AD Circular 
můžete recyklovat 
jakoukoli nosnou podložku 
(papír, PET) bez ohledu 
na dodavatele.

Jednoduché, praktické, 
bez starostí

Postaráme se o veškerou 
administrativu a 
požadavky kontrolních 
úřadů, včetně řádné 
dokumentace a dodržování 
právních předpisů o 
přepravě odpadů.

Nadstandardní služba 
za standardní náklady

Cena služby AD 
Circular je srovnatelná 
s poplatky, které nyní 
platíte za likvidaci nosné 
podložky. Podle toho, 
kde se nacházíte a podle 
množství materiálu můžete 
dokonce i ušetřit. 

Pokud jde o udržitelnost, 
je to dobré jak pro planetu, 
tak i pro vaše dobré jméno

Služba AD Circular vám 
pomůže snížit množství 
výrobního odpadu a 
pomůže zlepšit dostupnost
recyklovaného materiálu. 

Podporuje vaše cíle 
udržitelnosti a pomůže 
ke snižování emisí 
skleníkových plynů.
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Proč využívat službu
AD Circular?

• Je to jednoduché.
• Je to transparentní.
• Šetří to náklady.
• Funguje s jakoukoli 

podložkou od
jakékoli společnosti.

• Pomůže vám při plnění 
vašich cílů a požadavků 
na udržitelnost. 

• Můžete sledovat 
množství recyklovaného 
odpadu a množství 
ušetřených emisí CO2.

• Služba podporuje 
cirkulární ekonomiku. 

Jak to funguje

1. Přihlaste se do služby 
AD Circular na webu 
label.averydennison.
com/adcircular. 

Obdržíte od nás 
kartonové krabice, 
do kterých budete 
odkládat podložky 
určené k recyklaci.

2. V online aplikaci si 
naplánujete svoz krabic.

3. Sledujete, jak 
velkou část odpadu 
recyklujete nebo o kolik 
nižší máte emise CO2.

Zaregistrujte se do služby AD Circular.
Další informace a registraci online najdete na webu label.averydennison.com/adcircular.

http://label.averydennison.com/adcircular


Součástí závazku společnosti Avery Dennison je podporovat cirkulární ekonomiku

Služba AD Circular je naším nejnovějším příspěvkem k zavádění cirkulární ekonomiky a 
jedním z mnoha způsobů, kterými se snažíme usnadnit recyklaci etiket a obalů a ještě více 
podpořit používání recyklovaných materiálů. Další informace o našich produktech a službách 
zaměřených na udržitelnost najdete na webu label.averydennison.com/sustainability.

© 2021 Avery Dennison Corporation. Avery Dennison Corporate (NYSE: AVY) je globální společnost zabývající se výrobou a zpracováním materiálů se 
specializací na navrhování a výrobu širokého sortimentu etiket a funkčních materiálů. K výrobkům, které nacházejí uplatnění téměř ve všech hlavních oborech, 
patří mimo jiné materiály na etikety citlivé na tlak a grafická řešení, lepicí pásky a další lepicí řešení pro průmyslové, lékařské a maloobchodní použití, visačky, 
etikety a ozdobné prvky na oblečení nebo řešení RFID pro maloobchodní prodejce oděvů a další odvětví. Společnost sídlí v Glendalu v Kalifornii a zaměstnává
přibližně 30 000 zaměstnanců ve více než 50 zemích světa. Za rok 2018 vykázala tržby z prodeje ve výši 7,2 mld. dolarů.

UPOZORNĚNÍ – Všechna prohlášení, technické informace a doporučení společnosti Avery Dennison jsou založena na testech, které jsou považovány za 
spolehlivé, ale nepředstavují žádnou záruku nebo oprávnění. Všechny produkty společnosti Avery Dennison jsou prodávány s vědomím, že kupující se 
svobodně rozhodl o vhodnosti těchto výrobků k jeho účelům. © Avery Dennison Corporation. Všechna práva vyhrazena. Avery Dennison® je registrovaná 
ochranná známka společnosti Avery Dennison Corporation. Avery Dennison, názvy výrobků, publikované obrázky, kódy a servisní programy jsou ochranné 
známky společnosti Avery Dennison Corporation.

http://label.averydennison.com/sustainability

