
Все в «зеленому 
кольорі»



Соціальна відповідальність

Стале корпоративне управління, обов’язковий, однозначний і чітко сформульований кодекс 
поведінки, всеосяжні дії щодо охорони здоров’я та праці, демократичний стиль керування, на 
який спирається процес прийняття управлінських рішень та задоволення всіх соціальних потреб 
працівників незалежно від місця розташування підприємства – ось основні принципи сталого 
розвитку Ветропак. 

Принцип сталого економічного розвитку

Сталий розвиток та стабільний довготривалий економічний успіх йдуть рука об руку. Наприклад 
ефективне використання енергоресурсів та сировини уможливлює економію витрат, яка необ-
хідна з виробничої та економічної точок зору для існування в конкурентному середовищі. Комер-
ційний успіх є важливою передумовою для достатньої кількості фінансових засобів на інвестиції, 
що в свою чергу забезпечують підприємству високу якість продукції, охорону навколишнього 
середовища та конкурентоспроможність.

Процес що не має кордонів

Принципи сталого розвитку Групи Ветропак не обмежені державними кордонами. Це глобальне 
завдання всієї компанії – постійне вдосконалення для того щоб відповідати всім вимогам клієнтів. 
Попри все, стабільність та сталий розвиток у всіх його проявах є основоположним для ділового 
партнера та постачальника.

«Ветропак: мислення та діяльність за 
принципами сталого розвитку у 

всіх його аспектах є основою філософії та 
відповідальності нашого підприємства».
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Економія сприяє екології

Піонери в галузі переробки скла. Вже в 1970-их роках у Швейцарії компанія Ветропак роз-
робила систему вторинної переробки склотари. У шести країнах, де розташовані заводи Групи 
Ветропак, компанія самостійно або разом із профільними об’єднаннями організовує збір вико-
ристаного скла для його вторинної переробки. Дбайливе ставлення до використання сировини 
– важлива передумова екологічної стабільності. До того ж, використання склобою дозволяє 
заощаджувати енергоресурси на варку: на кожні 10% склобою заощаджується 3% енергії, а 
кількість викидів вуглекислого газу зменшується на 7%.

Варка - швидше. Попереднє нагрівання шихти, що складається з кварцового піску, соди, вапна, 
доломіту, польового шпату та склобою, із використанням гарячих димових газів скловарної печі 
– ідеальний спосіб заощадження енергії та зменшення викидів СО2. Вже розігріта сировина не 
потребує нагріву в подальшому, тому й плавиться швидше. У тісній співпраці з компаніями Zippe, 
Horn Glass Industries і TNO Science & Industry,  Група Ветропак розробила рекуператор нового 
покоління для попереднього підігріву шихти. На заводі Стража в Хорватії було успішно введено в 
дію пілотну установку. За нормальної експлуатації можна підігріти до 320 тонн сировини на добу.
 
Що нового? У колишніх рекуператорах для попереднього нагрівання необхідно було використо-
вувати принаймні 60% склобою. Завдяки новому процесові, вміст склобою можна змінювати в 
більш розширених рамках. Це забезпечує можливість використання цієї технології на всіх заво-

«Розробки та технології майбутнього: 
попереднє нагрівання сировини, полегшене скло, 

термічне загартування та, звісно ж, вторинна 
переробка».



дах Групи, оскільки не в кожній країні завжди є достатня кількість склобою для того щоб постійно 
тримати його частку не менше 60%. До того ж можливий вміст лімітується кольором скла.

Полегшене скло – вражаючі досягнення. Технологія виробництва полегшеного скла забезпечує 
виробництво скляної тари з тонкими стінками, міцність і стійкість якої не поступається звичайній 
скляній упаковці. При цьому зберігаються всі екологічні переваги скла. Полегшене скло 100% 
придатне до вторинної переробки й абсолютно інертне до продукту, який містить. Крім цього, 
завдяки меншій масі упаковки, скорочуються транспортні витрати.

Загартоване скло – просто міцне. Виробник обладнання для склотарного виробництва, компа-
нія Емхарт Глас у співпраці з Ветропак комерціалізують нову технологію виробництва термічно 
загартованої скляної тари. Новий процес загартування дозволяє або значно підвищити міцність, 
або зменшити масу упаковки. Практично застосовується будь-яке поєднання двох цих власти-
востей. Загартовану скляну посудину як і звичайну скляну тару можна відправляти на повторну 
переробку. Випробування у виробничих масштабах здійснюватиметься на австрійському заводі 
Ветропак в місті Пехларн.

Відповідальне ставлення до захисту навколишнього середовища. Зменшення маси упаковки, 
що стало можливим завдяки технологіям виробництва полегшеною скла або термічного загар-
тування, забезпечує численні можливості заощадження, які у свою чергу корисні для навколиш-
нього середовища. Для виробництва необхідно менше сировини, що обумовлює збереження 
ресурсів. Разом з цим, скорочення витрат матеріалу та використання вторинної переробки 
сприяють суттєвому зменшенню викидів вуглекислого газу.

Ветропак: найвища якість для Ваших цінностей

Группа Ветропак є одним із провідних європейських виробників скляної тари. Три тисячі співро-
бітників працюють на семи заводах в Швейцарії, Австрії, Чехії, Хорватії, Словаччині та Україні. За 
ISO 9001 сертифіковані 16 скловарних печей з сумарною виробничою потужністью 4000 тон 
пакувального скла на добу. 

Скло, що відповідає найвищим вимогам. Группа Ветропак забезпечує своїх клієнтів в галузі 
напоїв та продуктів харчування скляною тарою найбільш високих стандартів. Така упаковка збе-
рігає вміст в безпеці та забезпечує належний рівень якості для реалізації маркетингових стратегій. 
Спектр сервісних послуг Ветропак варіюється від дизайну упаковки до виробництва, від логістики 
до технічних консультацій. 

Лідер у захисті навколишнього середовища. Вже в 1970-х роках компанія Ветропак розробила 
у Швейцарії систему вторинного використання скляної тари, ставши таким чином піонером в 
переробці. В останні десятиліття завдяки цілеспрямованій діяльності у сфері переробки скла для 
його повторного використання, а також постійним інвестиціям в сучасне виробниче обладнання, 
група Ветропак суттєво знизила викиди відходів а також споживання сировини та енергоресурсів.  



Принцип сталого розвитку Ветропак. Група Ветропак 

бере на себе забов’язання дотримуватись трьох 

основних принципів сталого розвитку, визнаючи свою 

економічну, екологічну й соціальну відповідальність. 

Тобто сталий розвиток для Ветропак – це більше ніж 

просто спосіб мислення. Це – базовий принцип та 

вирішальний фактор при управлінських задачах.
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Швeйцapiя

Teлeфoн +41  44 863 34 34
Фaкc +41  44 863 34 45
verkauf.ch@vetropack.ch
vente.ch@vetropack.ch

aвcтрiя

Teлeфoн +43 2757 7541
Фaкc +43 2757 7691
verkauf.at@vetropack.at

Чeхiя

Teлeфoн +420 518 733 111
Фaкc +420 518 612 519
marketing.cz@vetropack.cz

Словaччинa

Teлeфoн +421 32 6557 111
Фaкc +421 32 6589 901
odbyt@vetropack.sk

Хорвaтiя, Словeнiя 
Бocнiя-Гepцeгoвинa 
Сepбiя, Монтeнeгро 
Мaкeдонiя

Teлeфoн +385 49 326 326
Фaкc +385 49 341 154
prodaja@vetropack.hr

Укpaїнa

Teлeфoн +380 4597 313 44
Фaкc +380 4597 320 77
sales@vetropack.ua 

Інші кpaїни  
Зaхідної Европи 

Teлeфoн +43 7583 5361
Фaкc +43 7583 5361 225
export@vetropack.at

Інші кpaїни  
cxiдної Европи 

Teлeфoн +420 518 733 111
Фaкc +420 518 612 519
export.cz@vetropack.cz
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