Wij denken en werken in kringlopen, afval wordt grondstof.
Elke dag zoeken we 1001 manieren om het nog duurzamer te doen. Voor iedereen.
Samen duurzaam vooruit!

Over WEPA Nederland B.V.
WEPA Nederland B.V. heeft zich in 80 jaar ontwikkeld van papierfabriek tot koploper op het
gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. We ontwikkelen en produceren
onderscheidend duurzame, innovatieve en trendy merken voor in de toiletruimte.
Daarnaast realiseren we unieke kringloopconcepten met verantwoorde grondstoffen. Alleen recyclen is niet
genoeg, ‘upcyclen’ is het sleutelwoord, waarbij we afvalstromen inzetten om er nieuwe, duurzame producten
van te maken met toegevoegde waarde. De fabriek in Swalmen is daarbij een grondstoffenrotonde.
In ons productieproces zetten we oud papier in als grondstof voor tissuepapier. Onze uitzonderlijke
milieuprestaties zijn mede mogelijk dankzij de inzet van een hoog rendement stoomketel en eigen
waterzuivering.

Hoe kan het nóg ...


groener



duurzamer



slimmer



beter

Toekomstbestendig
Wij zien dat de bronnen van onze aarde uitgeput en vervuild raken en wij
geloven dat lokale kringlopen met veilige materialen de oplossing vormen om
het tij te keren. Wij geven iedere dag een positieve bijdrage aan mens en
natuur met toekomstbestendige innovaties en worden de baanbreker in totale
circulaire toiletconcepten.

Satino Black
Met het Satino Black washroomconcept zetten wij de
nieuwe standaard op het gebied van duurzaamheid.
Satino
Black
wordt
compleet
CO2-neutraal
geproduceerd, voert de keurmerken FSC Recycled
en Europees Ecolabel en is het enige complete
toilethygiëneconcept ter wereld dat het Cradle to
Cradle keurmerk mag voeren. Bovendien worden er
in het productieproces geen schadelijke chemicaliën
gebruikt waardoor Satino Black compleet veilig is voor
mens en milieu.

Circulaire concepten - afval wordt grondstof
Onze kringloopconcepten voorkomen onnodige milieubelasting door gebruikt papier in de regio te
houden.
Via het afvalinzamelbedrijf laat u uw eigen kantoorpapier-afval aanleveren in onze fabriek in Swalmen.
Daar verwerken wij het tot nieuw (Satino Black) hygiënepapier. Uw service- en distributiepartner zorgt
dat deze nieuwe producten de weg terugvinden naar uw eigen toiletten.
Wij borgen dit door het afsluiten van een raamovereenkomst, waarbij uiteraard alle lopende afspraken en
contracten rondom de afvalinzameling en levering van sanitaire voorzieningen onveranderd blijven.
Als ketenpartners sluiten we op deze wijze lokaal
de kringloop, sparen we het milieu en nemen wij
gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het afvalen grondstofprobleem.

Van afval naar grondstof

Circulaire dispensers
De hygiënedispensers van
Satino Black zijn opgenomen
in een circulair concept.
WEPA Nederland draagt
zorg voor verantwoorde
recycling van de oude
hygiënedispensers,
door
deze dispensers te demonteren, separaat af te
voeren en in te leveren bij een gespecialiseerd depot.
In dit depot wordt het ABS kunststof vermalen tot
een kunststof granulaat, dat wordt ingezet voor
de productie van nieuwe Satino Black dispensers.

Deze Satino Black dispensers worden geleverd aan
nieuwe klanten.
U stapt volledig over naar een duurzame
toiletinrichting
en
creëert,
met
nieuwe
hygiënedispensers, een uniforme uitstraling in
alle washrooms. Daarbij voorkomt u dat de oude
dispensers worden beschouwd als afvalstroom,
maar wordt geborgd dat deze worden ingezet als
waardevolle grondstof voor nieuwe dispensers.

Excellente bezoekersbeleving
De beleving van de mens wordt gevormd door het gebruik van haar
zintuigen. Door deze zintuigen op een juiste manier aan te spreken zal de
beleving positief worden beïnvloed. Ook binnen de toiletbeleving is het van
belang hier aandacht aan te besteden. Een mooie ruimte die schoon en
opgeruimd oogt, fris ruikt en waar de voorzieningen prettig zijn in gebruik
zal een positieve beleving teweeg brengen. Binnen het washroomconcept
van Satino Black is naast het duurzaamheidsaspect veel aandacht gegaan
naar design en beleving. Samen vormen ze het totaalplaatje.

Uitstraling
De trendy matzwarte dispensers van het Satino Black concept hebben een
unieke en verfijnde uitstraling. Het duurzame design leverde Satino Black de
prestigieuze internationale designprijzen Pentaward en Red Dot Award op.

Cradle to Cradle
Veilig voor mens en milieu
Revolutionaire aanpak: afval= voedsel.
Figuurlijk als grondstof voor hoogwaardige
nieuwe producten, letterlijk als bouwstof voor
de natuur.

Europees Ecolabel
Duurzaam productieproces
Het keurmerk van de Europese Unie
voor non-foodproducten garandeert dat
productieprocessen binnen de gestelde,
strenge milieunormen blijven.

Recycled materiaal
Hergebruik van grondstoffen
Gebruikt materiaal als oud papier en recycled
plastic kan uitstekend worden ingezet als
grondstof voor nieuwe producten. Zo wordt
de circulaire economie concreet toegepast.

CO2-neutraal
Groene energie
Productieprocessen waarbij groene
electriciteit en groen gas worden ingezet
geven geen koolstofdioxide af en zijn
daarmee 100% CO2-neutraal.

Future Lab by Satino
Het is onze continue ambitie om maximaal te participeren
in de circulaire economie. We willen toegevoegde waarde
geven aan afvalstromen door ze in te zetten als grondstoffen
in onze productie. Om dit te kunnen coördineren en
realiseren is Future Lab by Satino opgericht. Een platform
dat enerzijds dient om innovaties te visualiseren en te
communiceren en anderzijds is bedoeld om markt- en
concepttesten uit te voeren.

WEPA Nederland B.V.

Gedreven door ons vertrouwen dat het opzetten van lokale
kringlopen van grote waarde is om een gezond leefklimaat
door te geven aan volgende generaties, hebben wij een
uniek proces ontwikkeld. Dit proces stelt ons in staat om
lokale, alternatieve grondstoffen veilig en in wisselende
samenstellingen en volumes te verwerken. Het is een
technologische rollercoaster die vele uitdagingen kent,
waardoor wij dagelijks doorleren.

Alternatieve,
lokale grondstoffen

Naast oud papier is het inmiddels gelukt om gebruikte koffiebekers,
drankenkartons, flessenlabels en zelfs olifantsgras in te zetten als
grondstof voor de productie van nieuw hygiënepapier. Op dit moment
onderzoeken wij ook de mogelijkheden om ook gebruikt handdoekpapier
een nieuw leven te geven.
WEPA Nederland richt zich op nieuwe businessmodellen rondom
kringloopsluiting. Future Lab by Satino daagt uw organisatie uit om
mee te denken en onderdeel te zijn van de ontwikkeling van nieuwe
kringloopsamenwerkingen.

Samen
duurzaam
vooruit!
Milieubesparingen
(per 1000 FTE*)
Milieubesparingen
per 1000 FTE

Wij nodigen u uit om ook
voor circulair te gaan. En
te kiezen voor de nieuwe
standaard.
Zo zijn we volledig duurzaam
en future proof bezig.

147.000 liter water
6.474 KWh energie
5.550 kg CO2-emissie
* benchmark op basis van relatieve productiecijfers tussen de
tissuefabrieken van de marktleider en WEPA Nederland

Extra kenmerken
Extra kenmerken

0% cellulose

0% gestort afval

