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Zrównoważony rozwój i recykling to tematy 
kluczowe dla naszej przyszłości. Przemysł 
poszukuje surowców i materiałów odnawial-
nych, które pochodzą z recyklingu i jak najmniej 
obciążają środowisko naturalne. Wyzwaniem 
są wymogi w zakresie specyfikacji produko-
wanych materiałów, takie jak odporność og-
niowa, obróbka oraz funkcjonalność i wygląd 
zgodne z preferencjami klientów. Istotne jest 
również, aby surowce były odzyskiwane i 
dostarczane do wytwórców materiałów przy 
możliwie najmniejszym nakładzie energii i ko-
sztów.

Duża świadomość ekologiczna, zrównoważony
rozwój i ochrona środowiska zyskują w branży 
reklamowej, handlu detalicznym i komunikacji 
wizualnej coraz większe znaczenie, i stanowią 
coraz ważniejsze kryterium w decyzjach 
dotyczących zakupów.

Materiały kompozytowe i tworzywa sztuczne 
odgrywają współcześnie ważną rolę. W wielu 
obszarach zastosowań przyniosły oczywiste 
korzyści. Produkowane przez nas tworzywa 
sztuczne i płyty kompozytowe służą naszym 
klientom długi czas, np. płyty DIBOND® nawet 
20 lat. Materiały te realnie przyczyniają się do 
oszczędzania zasobów, ponieważ stanowią 
długoterminową alternatywę dla produktów 
krótkoterminowych.

W ramach zapobiegania powstawaniu odpa-
dów wdrożyliśmy rozwiązania w dziedzinie 
recyklingu, czego dowodem jest wiele nas-
zych produktów, np. płyty DISPA® wykonane 
w 100% z papieru z certyfikatem FSC® (FSC® 

C127595) można przetwarzać jako makulaturę. 
Materiały kompozytowe z aluminium są sepa-
rowane przez przedsiębiorstwa recyklingu, 
dzięki czemu można je wykorzystać ponow-
nie lub wtórnie jako jeden rodzaj materiału. 
Polietylen i aluminium mogą być następnie 
ponownie wykorzystane do produkcji nowych 
aluminiowych płyt kompozytowych. Płyty A-
PET są już teraz w dużej mierze produkowane 

z PET pochodzącego z recyklingu i również 
po zakończeniu użytkowania są w 100% zdat-
ne do wtórnego wykorzystania.

Firma 3A Composites należy do różnych 
związków, które aktywnie angażują się na 
rzecz rozwiązań w dziedzinie recyklingu 
materiałów kompozytowych z aluminium i 
tworzyw sztucznych. W zakresie recyklin-
gu szkła akrylowego 3A Composites jest 
członkiem rady projektu MMAtwo. Do jego 
najważniejszych celów należą: stworzenie 
gospodarki obiegowej dla szkła akrylowego 
oraz opracowanie bardziej ekologicznej, in-
nowacyjnej koncepcji recyklingu bez użycia 
ołowiu, a także zapobieganie downcyclingowi
(www.mmatwo.eu). 

Oprócz potrzeby proekologicznego działania 
i rozwoju recyklingu rośnie również zapo-
trzebowanie na społeczne i ekonomiczne 
zaangażowanie przedsiębiorstw.

Konsekwentne zaangażowanie i związane z 
nim działania proekologiczne są istotnymi ce-
lami 3A Composites. Minimalizacja zagrożeń 
dla ludzi i środowiska naturalnego oraz ogra-
niczenie zanieczyszczeń środowiska poprzez 
oszczędne i wydajne wykorzystanie surow-
ców jest częścią filozofii przedsiębiorstwa.

Jako firma globalna mamy świadomość tej 
odpowiedzialności i sumiennie wypełniamy 
zobowiązania na wszystkich trzech pozio-
mach zrównoważonego działania: ekologic-
znym, społecznym i ekonomicznym.

Wymienione pola działalności to istotne 
części obszarów, w których staramy się 
sprostać zapotrzebowaniu na zrównoważony 
rozwój i ekologię. Etyczne zachowanie wobec 
ludzi i środowiska jest podstawowym warun-
kiem działalności gospodarczej. Jesteśmy 
świadomi tej odpowiedzialności!
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