Chic Antique tager miljøet alvorligt
Hos Chic Antique har vi konstant fokus på vores kunder og tilstræber, at kunderne pålægges
færrest mulige miljørelaterede udgifter. Samtidig er vi som virksomhed bevidst om, at
formålet med energiafgifter er at reducere ressourceforbruget, og at det er en global, fælles
opgave – til gavn for os alle.
For at imødegå de miljømæssige forpligtelser vi som virksomhed bliver pålagt, indeholder
palleforsendelser et mindre miljøbidrag baseret på volumen. Den resterende del af
udgifterne til emballage- og miljøbidrag dækker vi.
Emballage- og miljøbidraget dækker primært de lovpligtige, statslige energi- og miljøafgifter
i Danmark og EU, f.eks. emballageaffaldsordningen LUCID. Derudover bidrager emballageog miljøbidraget også til de miljøgebyrer, vi bliver pålagt af vores leverandører, samt til
merudgifter grundet miljøvenlig emballage.
Sammen kan vi gøre en forskel
I en virksomhed som Chic Antique anvender vi naturligvis emballage for at passe på dine
varer. Vi har stort fokus på at minimere mængden af emballage og mængden af spild –
samtidig med at varerne naturligvis skal være pakket forsvarligt ind, så de kommer sikkert
frem til dig!
For at værne om vores miljø har vi valgt at anvende papkasser – der hovedsagligt er
produceret af genbrugsmateriale – til vores forsendelser. Meget af det materiale, som dine
forsendelser er emballeret i, er derfor allerede genbrugt – og kan faktisk også genbruges af
dig. Vores strækfolie og luftpuder er monofolier, så disse produkter også nemt kan
genanvendes.
Vi vil gerne opfordre til, at vi sammen hjælper hinanden med at passe på miljøet.
Blandt vores egne tiltag er f.eks.:
· Energibesparende LED-lys i vores store lagerhaller, på alle kontorer og på vores
messestande
· Sortering af plastflasker, dåser, batterier, pap mv.
· Genanvendelse af pap
· It-systemer, som minimerer det interne papirforbrug
· Fokus på valg af samarbejdspartnere bl.a. med henblik på miljømæssige hensyn
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