
Duurzaamheids-
verslag



Het invoeren in het  dagdagelijks 
beleid van de 17 Sustainable 
 Development Goals van de 
 Verenigde naties – de toekomstige 
leidraad voor duurzaamheid  
tegen 2030

Lid van VALIPAC  
(verpakkingsafval  

juist sorteren  
en recycleren)

We streven ernaar  
om conform en  

volgens de laatste 
huidige wetten inzake 

milieuwetgeving 
te ondernemen

Gebruik van  
drukinkten op basis  
van hernieuwbare  
plantaardige oliën



Colormanagement  
gekoppeld aan  

automatische inktgeving  
van de drukpersen,  

waardoor minder inschiet 
(lees slechte vellen)  

worden gebruikt

Reduceren  
van IPA (isopropyl  

alcohol) in het  
drukproces naar <4%  

(alcoholarm)

Keuze van inkten op basis  
van cradle-to-cradle concept  
(van wieg naar wieg) waardoor 
 ontinktingsslib geen afval meer is,  
maar waardevolle  voedingsstof

Inkten worden  
besteld in herbruikbare  

vaten van 200 kg en  
geen kleine inktpotten  

(besparing afval)



Buffertank  
van regenwater  

voor sanitair  
gebruik

Sterk verminderen  
van transport  

door gecombineerde  
ritten

Gebruik van  
100% groene  

energie
Perka behaalde het Milieucharter  
van de provincie Oost-Vlaanderen



Gebruik van  
recycleerbare folie en  
composteerbare folie  

voor mailings

Ophalen oud  
papier ten behoeve  

van aanmaak  
gerecycleerd papier

Rationeel gebruik  
van water, energie  

en grondstoffen
zoals extra gezuiverd  

drinkwater van de kraan
voor het personeel

Méér dan 90% van de  aangekochte 
papiersoorten bezitten het 
 keurmerk voor verantwoord bos-
beheer en waarborgt de certificatie 
dat het product afkomstig is van 
duurzaam beheerde bossen.
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Inhoud verpakking:

Gebruikt water

ophardingsconcentraat

Hoeveelheid (liter/kg):

1 bidon =  ............................  liter
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Ophalen restafval  
met duidelijke etiketten  

worden afzonderlijk  
afgehaald en verwerkt  

door een erkend  
recyclagebedrijf

Verzenden van alle mailings  
CO2 neutraal

Gebruik van  
LED verlichting  

(omschakeling) in  
de productiehallen

Duurzaam groen  
onderhoud van  

de bedrijfsterreinen  
met waterreservoir



Klimaatregeling  
door middel van  

efficiënte verwarming/ 
koeling

Sorteren en waar  
kan verminderen voor  
gescheiden ophaling  

van afvalstoffen

Uiterst correct en veilig omgaan 
met milieugevaarlijke en 
 vervuilende producten of stoffen 
tijdens het productieproces.
Waar mogelijk deze vervangen  
door vriendelijkere producten

100% recyclage van  
gebruikte aluminium  

offsetplaten, resulteert  
in het omzetten naar  
herbruikbare blikjes



Woon -en werk-
verkeer per fiets  

ipv per auto  
stimuleren

Ombouwen  
huidig wagenpark  
van fossiele brand- 

stoffen naar  
hybride/elektrisch  

in 2022 – 2025

Plaatsen van  
een bijenhotel  

in de tuin

GÉÉN 
verontreinigde

afvallozing 
in de riolering



Verzamelen  
van gebruikte  
inktpatronen  

digitale persen
voor recyclage  
en hergebruik

Milieubewuste  
bedrijfskledij

Aankoop via fabrikanten  
welke duurzame  

bedrijfskledij  
aanmaken

Deelname aan  
Maai mei nietOnderzoek en  

plaatsen zonnepanelen  
op deel van de bedrijfs-

gebouwen met de  
bedoeling te voorzien  

in 2022 – 2023



Perka nv
Industrielaan 12 - B - 9990 Maldegem
+32 50 71 60 71 - perka@perka.be
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