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Antalis als onbetwiste groene leider 
van de papierindustrie
Antalis hecht veel waarde aan duurzaamheid. Zo wordt 
alleen gebruik gemaakt van grondstoffen uit duurzaam 
beheerd bos, is al het geleverde papier honderd procent 
traceerbaar en heeft het bedrijf een uitgebreid assorti-
ment groene papiersoorten. Antalis was officieel 
partner van de Klimaatconferentie die in december  
in Parijs plaatsvond.

‘Wij willen klanten graag middelen aanbieden om onze 
milieuvriendelijke producten te leren kennen, zegt Operatio-
nal Marketing Manager Mirrijne Pluim. ‘Vorig jaar konden 
zij tijdens de Graficus Vakdag al kennis maken met het Green 
Star System van Antalis. Dat is een sterrensysteem dat het 
eenvoudig maakt te kiezen voor milieuverantwoord papier. 
Voor de Klimaatconferentie hebben wij alle papier geleverd 
voor het printen van documenten, brieven en hand-outs. 
Uiteraard hebben we daar onze groene papiersoorten ingezet 
met de hoogste score volgens het Green Star System. Deze 
vijf sterren papiersoorten zijn volledig gerecycled en hebben 
bovendien het EU-Ecolabel.’

Green Box
‘Wij merken dat steeds meer drukkers, ontwerpers en commu-
nicatieadviseurs bewust kiezen voor een milieuvriendelijk 
papiermerk’, zegt Patrick van Dommelen, Business Manager 
Print & Visual Communication. ‘Voor hen hebben we de 
Green Box ontwikkeld, een handig naslagwerk met een 
bundeling van de groenste papiersoorten. Hierin zit onder meer 
een brochure met een uitleg van het Green Star System, een 
eco-calculator waarmee heel simpel is uit te rekenen hoeveel 
milieuwinst wordt geboekt door recycled papier te gebruiken en 
samples van de 5-sterren recyclede papiermerken.’
Mirrijne Pluim: ‘Antalis heeft de ambitie zich te positioneren 
als onbetwiste groene leider van de papierindustrie. Op de 
Graficus Vakdag willen we onze bezoekers graag adviseren 
hoe ze papier kunnen integreren in hun duurzaamheids-
beleid.’

Paper Book
‘Een andere reden om onze stand te bezoeken, zijn onze 
creatieve papieren’, vult Patrick van Dommelen aan. Deze 
zijn gebundeld in het Paper Book, dat ruim 270 stalen bevat. 
Het is een onmisbaar naslagwerk en must have voor iedere 

designer, drukker of eindgebruiker die op zoek is naar creatief 
papier. Het gehele assortiment met alle gewichten, texturen, 
kleuren en wittinten is in het Paper Book terug te vinden. 
Antalis heeft exclusief de distributie van dit prachtige 
collectors item, dat wereldwijd wordt uitgebracht. Op de 
Graficus Vakdag vertellen wij graag hoe u in het bezit van dit 
waardevolle boekwerk kunt komen.’ ■
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Een handig naslagwerk met  
de groenste papiersoorten

Green Box met milieuvriendelijke 
papiersoorten.

Groen Antalis
Ontdek de kracht van een groen Antalis. Op www.antalis.nl 
kun je kennis maken met de ‘Wist u dat’-video, die voor- 
oordelen over papier wegneemt. Of gebruik de Green Box, 
een handig naslagwerk met uitleg van het Green Star 
System, samples van milieuvriendelijk papier en een 
eco-calculator om na te gaan wat de ecologische voetafdruk 
is van papier.
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