
STONE PAPER
•  Is een hout-vrij papier; Stone Paper bestaat compleet uit afval- en gerecycled 

materiaal en hee�  daardoor een veel lagere impact op het milieu.
•  Hee�  vergelijkbare kenmerken met traditioneel houtpulp papier voor wat 

betre�  rekbaarheid en scheurbaarheid.
•  Is geproduceerd zonder gebruik van water, gif of bleekmiddel.
•  Is ongebruikt of als overschot makkelijk te recyclen in nieuw Stone Paper.
• Wordt afgebroken door de natuur.
•  1 ton Stone Paper in plaats van houtpulp papier betekent zuurstof voor 40 

mensen per jaar.
•  Kan verbrand worden zonder dat schadelijke gassen vrijkomen.
•  Absorbeert geen inkt, dus is er minder nodig met als resultaat zeer scherp 

drukwerk.
•  Hee�  in vergelijking met 1000 kg houtpulp papier  geen waterverspilling 

(2770 liter bij pulp papier), minder CO2 uitstoot (1/3) en een lager 
energieverbruik (3,1GJ versus 20,4GJ).

INTERKET HOLLAND 
IN SAMENWERKING 
MET STONE PAPER 

 
Meer informatie? 

Bel, mail of bezoek 
ons, standnr BK002  

www.interket.nl

Interket kan uw rugpapier recyclen, 
levert linerless etiketten, doet aan 
hergebruik van inkten, minimaliseert 
bewegingen transport etc. 



Strangeweg 18
7731 GW Ommen 

T: 0031(0)529-451326
F: 0031(0)529-451344 
E: info@interket.nl

INTERKET.NL
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40 drukpersen • 200 druk torens • Tot 12 kleuren • BRC High Risk AA gecertificeerd 
24 uurs productie • Boekdruk, rotatieo� set, flexo en digitale state-of-the-art machinepark

INTERKET EN MILIEU
Interket bv te Ommen, een BRC en FSC gecertificeerde 
drukkerij, levert sinds 1979 (destijds onder de naam Etiflex) 
zelfklevende etiketten, banderollen, folie en linerless etiketten. 
Interket is onderdeel van de Interket Groep met drukkerijen 
in Denemarken, Engeland, Zweden en Duitsland. Ook zijn er 
verkoopkantoren in Oostenrijk en Frankrijk.
 
Interket beschikt over o� set, flexo, een digitale HP Indigo 6800 
en de snelle HP Indigo 8000. Interket kan maximaal 8 kleuren 
bedrukte eenvoudige maar ook complexere meerlaagse 
etiketten leveren, eventueel genummerd.
 
Interket brengt op de Packaging Innovations beurs het 
milieubesparende Stone Paper onder de aandacht. 


