Šetřete přírodu s recyklovanými Post-it bločky
Tisková zpráva, 25. srpna 2008
Praha, 25. srpna 2008 – Společnost 3M se rozhodla pro ekologickou cestu i ve výrobě svých
kancelářských potřeb a uvedla na trh nové lepicí bločky Post-it z recyklovaného papíru. Nová
ekologická řada populárních poznámkových bločků je vyráběná ze 100% sběrového papíru a
z recyklovaných papírových vláken. Od Ministerstva životního prostředí získal tento produkt
certifikát „ekologický výrobek“. Recyklované Post-ity budou zatím k dostání přes standardní
distributory kancelářských potřeb.
Při procesu recyklace bločků nejsou navíc používány žádné chlorové látky, které mají
obvykle za úkol vybělit papírovou drť. Chlór je totiž velmi silný oxidující faktor, který má
negativní účinky na životní prostředí. Ekologické Post-ity jsou baleny buď v kartónech,
rovněž ze 100% recyklovaného materiálu, po 16 kusech, nebo samostatně v obvyklém
plastovém balení. Bločky jsou k dispozici ve třech velikostech a v pěti pastelových barvách –
modré, dvou odstínů zelené, šedivé a žluté.
Již od roku 1980, kdy společnost 3M uvedla Post-it na trh, se těší tyto samolepicí snímatelné
bločky velké oblibě. Post-it přinesly revoluci v komunikaci doma, ve škole i v kanceláři.
Jejich velkou předností je to, že si zprávy, která je na nich napsaná, zaručeně všimnete.
V dnešní době se dodávají v celé řadě barev a tvarů. K dnešnímu dni 3M prodává více než
1.000 Post-it produktů ve více než 100 zemích světa. Verze z recyklovaného papíru je jen
důkazem toho, jak společnost 3M dokáže své produkty neustále zdokonalovat a inovovat a
držet krok s potřebami současného světa.
O společnosti 3M a 3M Česko
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době na českém trhu nabízí
například potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu, výrobky pro
architekturu, kancelářské potřeby, potřeby pro péči o domácnost, zabezpečení pro knihovny,
zdravotnické a dentální pomůcky a materiály či pracovní ochranné prostředky. 3M Česko
se umístilo na prvním místě v soutěži Nejlepší zaměstnavatel roku 2008. Více informací
najdete na adrese: http://www.3m.cz. 3M jako uznávaný lídr ve výzkumu a vývoji produkuje
tisíce nápaditých produktů pro desítky rozmanitých trhů. Zásadní předností společnosti 3M je
schopnost uplatňovat více než 40 samostatných technologických platforem – často
v kombinaci – při řešení širokého spektra potřeb zákazníků. S tržbami přes 24 miliard dolarů
3M zaměstnává 75 000 lidí po celém světě a je aktivní ve více než 60 zemích. Další
informace najdete na adrese: www.3M.com.
Pro další tiskové informace kontaktujte:

Petra Sejpalová (Adlerová)
Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants
Tel.: (+420) 224 251 555
E-mail: petra.sejpalova@mmdcee.com

