Mūsų
pasirinkimai
šiandien
lemia mūsų
planetos
ateitį

Pasiūlymai galimi

40-52 savaitėmis
2020-09-28 – 2020-12-27
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* prekių kiekis ribotas
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Visi kalba apie tvarumą. Ar atsakingai mes bendradarbiaujame su savo aplinka?
Kaip sumažinti pakuočių atliekas? Kaip galime išsaugoti vertingus išteklius?
Dar 1942 m. Earlas S. Tupperis turėjo atsakymą – „Wonderlier (stebuklingąjį)
dubenį”. Jis buvo puikus ir tvarus bei pademonstravo stebėtinai paprastą būdą
ilgiau išlaikyti maistą šviežią.

Jokių priedų.
Jokių pakuočių.
Jokio poveikio aplinkai.

MUMS TVARUMAS – NE VIEN MADA
Šiandien „Tupperware” pavadinimas yra siejamas su didžiuliu sprendimų maisto
produktų laikymui, ruošimui, gabenimui, išlaikant juos šviežius, asortimentu. Nuo
sumanių gaminių, kuriuos galima dėti į mikrobangų krosnelę, ir patvarių sistemų
šaldytuvui ar šaldikliui iki šiuolaikinių sprendimų, mūsų idėjos padeda taupyti:

pakuotes
išteklius
energiją
pinigus

Nors medžiagos, dizainas ir gamybos procesai buvo atnaujinti pagal naujausias
technologijas, pagrindinė koncepcija išliko ta pati daugiau nei 80 metų:

atsakingai elgtis su maistu, pagarbiai dirbti su gamta ir noras palikti
pasaulį, kuriame verta gyventi mūsų vaikams
2
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TUPPERWARE
VAIDMUO
Dėl mūsų istorijos „Tupperware” atlieka NATŪRALŲ VAIDMENĮ, siekdami
SUMAŽINTI IR PAŠALINTI PLASTIKO IR MAISTO ATLIEKAS.
Dabar ir visada „Tupperware” ir toliau tieks vartotojams daugkartinius, patvarius
ir lengvai naudojamus sprendimus, kurie padės sumažinti plastiko ir maisto atliekų
kiekį.

KAS MES

Mes siūlome
atsakingus
sprendimus,
kaip sumažinti
plastiko ir maisto
atliekų kiekį.

Mūsų
produktai skirti
pakartotinai
naudoti daugelį
metų.

Mes turime
naujovių ir
tvaraus dizaino
paveldą.

Galų gale VISI
mūsų produktai
bus gaunami
tvariai!

MŪSŲ TVARUMO VIZIJA

Gaminti
produkciją
iš pačių
tvariausių
žaliavų.
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Gaminti
tvariausiose
patalpose.

Tiekti
produktus, kurie
spręstų maisto ir
pakuočių atliekų
problemas

Padidinti mūsų
planetos, žmonių
ir bendruomenių
ilgaamžiškumą.
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TUPPERWARE RENKASI 2 BŪDUS
TVARIOMS ŽALIAVOMS
AS

Tvarus gyvenimas – tai pasirinkimas, kuris yra naudingas tiek jums, tiek mūsų
pasauliui. „Tupperware” įmonėje posakis „No Time To Waste” reiškia laiko taupymą,
tuo pačiu darant gera mūsų planetai. Visi kalba apie mažinimą, pakartotinį
panaudojimą, perdirbimą. Štai trys būdai, kuriais mes atgaiviname šiuos veiksmus
su „Recycline” ir „Eco+” asortimentais.

PE R D

ŽALIAVOS

IR BIM A S

ATLIEKOS

Pakartotinis žaliavų panaudojimas ir perdirbimas bei jų pavertimas mūsų
„Recycline” ir „Eco +” asortimentu yra mūsų būdas suteikiantis antrą
gyvenimą plastikams, kurie priešingu atveju būtų patekę į sąvartyną arba
sudeginti, o tai išskirtų papildomą CO2 emisiją į atmosferą.

Sumažinti, pakartotinai panaudoti,
perdirbti
1. Sumažinti
Mes surenkame sulūžusius ar sugadintus produktus ir
susmulkiname juos į pirminę medžiagą, kurią galima panaudoti
alternatyviai.

Mes stengiamės
elgtis teisingai visose
srityse, kurių imamės,
ir tai apima veiksmus
padedančius
planetai.

2. Pakartotinai panaudoti
Dėl mūsų griežtų standartų ne visi produktai gali būti naudojami
kuriant naujus „Tupperware” gaminius, todėl juos atiduodame
kitoms įmonėms, galinčioms juos pakartotinai panaudoti
gaminant kitus produktus, kuriems negalioja tie patys saugos
standartai, pavyzdžiui, gėlių vazonus.
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3. Perdirbti
Perdirbta medžiaga, kuri atitinka mūsų standartus, yra
susmulkinama į pirminę medžiagą ir sumaišoma su kitais
elementais, kurie sudaro daugybę naujų „Tupperware” produktų,
tokių kaip: „Recycline” valytuvas arba „Recycline” popierinių
rankšluosčių laikiklis.
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PATARIMAI

KAIP KURTI
GERESNĮ PASAULĮ!
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KAIP PRISIJAUKINTI GYVENIMO BŪDĄ, KURIO
FILOSOFIJA BŪTŲ SUMAŽINTI, PAKARTOTINAI
PANAUDOTI IR PERDIRBTI

Papildykite
ir naudokite
pakartotinai!
Nešiokitės
daugkartinį
butelį.
Papildykite
bet kada ir
bet kur bei
nustokite
švaistyti
plastiką.

„Eco+” šiaudelių rinkinys
SS204021

29,00€

*kol pakaks turimų atsargų

Rinkinį sudaro:
4 x „Eco” šiaudeliai – 25 cm surinkti 1 x šepetėlis – 20,7 cm
1 x maišelis – 21,5 cm / 6,5 cm sulankstytas ir 13 cm
išlankstytas

Pagaminti iš perdirbtų
panaudotų P ET butelių

1

Naudokite savo šiaudelį! Sumažinkite plastiko atliekų, kenkiančių
jūros gyvybei ir užkemšančių sąvartynus, kiekį, pasirinkdami
daugkartinius, o ne vienkartinius šiaudelius.

„Eco” buteliukas 310 ml
6,4 x 17,9 cm
SS204027

5,50€

*kol pakaks turimų atsargų

Atsineškite savo krepšį! Apsipirkdami
venkite plastikinių ir popierinių maišelių,
o pietus neškitės šiame madingame
daugkartinio naudojimo krepšyje
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Pietų krepšys „Mahalo”
28 x 16 x 30 cm
SS204020

19,00€

*kol pakaks turimų atsargų

Sutaupykite

7,10 €

Eco+ austriukų rinkinys:
Eco+ austriukas mažas
12,9 x 10,9 x 5,2 cm
Eco+ austriukas didelis
14 x 11,7 x 6,8 cm
SS204026
17,00 €
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11,90€

9,90€

*kol pakaks turimų atsargų
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„Basic Line” dėžutė 1,2 L
(2 vnt.)
16,5 x 17 x 8,1 cm
SS204025

Atsineškite savo užkandžius!
Atsineškite likučius iš namų daugkartinio naudojimo dėžutėse ir
nustokite švaistyti maistą.

*kol pakaks turimų atsargų

5

Venkite pakuočių!
Kasdien nešiokitės daugkartinio naudojimo dėžutę ir
nepirkite supakuotų maisto produktų.

Pasidalinkite šiais patarimais ir su „Tupperware”
padarykite pasaulį ekologiškesniu
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Įsigykite savo
„Ecopot” gėlių
vazoną, pagamintą
tik iš perdirbtų
„Tupperware”
gaminių.
Padarykite pasaulį
ekologiškesniu!

Visada
blizgantis
paviršius

ORGANIZUOKITE SAVO
NAMUS TVARIU BŪDU
Sutaupykite

6,00 €

„Recycline” vazonas 28,5 cm
SS204023

19,00€

*kol pakaks turimų atsargų

„Recycline” valytuvas
3 x 13 x 21,8 cm
SS204019
15,90 €

9,90€

*kol pakaks turimų atsargų

NAUDOJIMAS
Namie – nuvalykite
langus.
Virtuvėje – nuplovę
virtuvės plyteles arba
susidarius kondensatui,
nuvalykite jas.
„Recycline” vazonas 30 cm
SS204022

25,00€

*kol pakaks turimų atsargų
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Vonioje – nuvalykite
kondensatą nuo vonios
veidrodžio. Taip pat
idealiai tinka valyti
vonios plyteles arba
dušo kabiną, kai ji šlapia.
Automobilyje –
nuvalykite nuo
automobilio langų
kondensatą ar vandenį.
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„Eco” kompostavimo
dėžė
24 x 24 x 33 cm
SS204024

199,00€
*kol pakaks turimų
atsargų

KOMPOSTAVIMAS EKOLOGIŠKU
IR STILINGU BŪDU
ECO KOMPOSTAVIMO DĖŽĖS NAUDOJIMAS
1. Paruoškite atliekas.
Į „Eco” kompostavimo dėžę dedamos atitinkamos
organinės atliekos. Norėdami užtikrinti greitesnį
skaidymą, supjaustykite didelius gabalėlius į mažesnes
dalis. Kompostavimo dėžėje esančioms atliekoms
išlyginti naudokite išlyginimo mentelę.

2. Įpilkite sėlenų.
Prieš pildami naują atliekų sluoksnį, įpilkite 20 g sėlenų.
Visiškai natūralios sėlenos suaktyvina fermentacijos
procesą

3. Suspauskite atliekas.
Spaudikliu suspauskite atliekas ir išspauskite orą,
tada uždenkite kompostavimo dėžę dangčiu.

Paverskite
savo atliekas
maistu iš savo
sodo
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4. Išpilkite fermentacijos skystį.
Reguliariai išpilkite fermentacijos skystį. Praskiestą
skystį naudokite augalų laistymui, o neskiestas tinka
kanalizacijai prižiūrėti.

5. Kompostuokite atliekų masę.
Kai „Eco” kompostavimo dėžė yra pilna, uždarykite ją ir
neatidarykite 14 dienų. Reguliariai išpilkite fermentacijos
skystį. Pirmojo lygio kompostą išpilkite sode į komposto
krūvą arba išmeskite į biologinių atliekų konteinerį.
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MŪSŲ MEDŽIAGŲ
PRISTATYMAS

IŠ KO PAGAMINTAS ECO+
ASORTIMENTAS?

ECO+ medžiagos

Mūsų „Eco+” asortimentas skiriasi nuo kitų daugkartinio naudojimo šiaudelių,
puodelių ir dėžučių. Kodėl?

Visame pasaulyje žmonės ir įmonės stengiasi sumažinti plastiko atliekų kiekį,
išmetamą į sąvartynus ir pasiekiantį vandenynus. Mes norime įkvėpti visus
Tupperware mylėtojus elgtis taip pat. Mes taip pat žinome, kad lengviausias
būdas paskatinti žmones keisti savo įpročius - tai pasiūlyti patogias alternatyvas.
Tai ir įkvėpė mūsų Eco+ seriją.

Mūsų gaminiai yra pagaminti iš specialios medžiagos, kurią vadiname ECO+.
Ši medžiaga yra pagaminta iš mišrių plastikų, kurių negalima perdirbti (taip pat
išvežti į sąvartyną arba sudeginti), ir kurie suskaidomi iki pradinės žaliavos.
Iš tokios medžiagos mes kuriame aukštos kokybės plastiką, kurį naudojame
gamindami „Eco+” gaminius, tarnausiančius visą gyvenimą!

„Eco+” yra pagamintas iš
vienkartinių atliekų, tokių kaip:
• buitinių valymo priemonių buteliukų
• aliejaus ar valymo priemonių maišelių
• šampūno buteliukų
• lanksčių sūrio ir mėsos pakuočių
• sviesto pakelių
• plėvelių
• minkštų plastikinių maišelių...
Kodėl mūsų produktai geriau nei visiškai naujas plastikas?
Pakartotinai panaudodami išmestus mišrius plastikus kurdami ECO+ žaliavą,
„Tupperware“ gamybos procesą mes įtraukiame į žiedinę ekonomiką. Žiedinė
ekonomika paprasčiausiai reiškia, kad mes darome viską, kad pakartotinai
naudotume medžiagas ir produktus, kad sumažintume atliekų kiekį ir naudotume
mažiau savo brangiųjų gamtos išteklių. Žiedinėje ekonomikoje randame būdą kaip
perdirbti plastiką, užuot leidę jam tapti atliekomis, kurios patenka į vandenynus,
upes ir paplūdimius (pavyzdžiui, vėžliai valgo vienkartinius šiaudelius ir plastiką).
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Transformuodami šiuos plastikus į mūsų
asortimente naudojamą ECO+ plastiką,
mes taip pat vengiame naudoti iškastinius
išteklius, reikalingus visiškai naujam
plastikui gaminti!
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HARMONIJOJE SU
GAMTA IR APLINKA:
TUPPERWARE RECYCLINE

Daugiau informacijos
rasite šio lankstinuko
11 puslapyje

Mes tiesiog nepripažįstame atliekų. Ir taip teigiame gana rimtai. Taigi, užuot
išmetę netinkamus produktus į šiukšliadėžę arba perdirbimo dėžę, mes juos
perdirbame. Tačiau, kaip visa tai veikia?
Kartu su produktais, kurie nepraėjo kokybės patikrinimo mūsų gamyklose,
netinkami produktai keliauja tiesiai į perdirbimą. Tuomet jie pirmiausiai yra
surūšiuojami, vėliau granuliuojami ir valomi, o galiausiai tiekiami kaip žaliava
gamybai.
Kadangi „Tupperware” gaminiai gaminami laikantis griežtų kokybės standartų, mes
paimame tik 50 % perdirbtos medžiagos, sujungiame ją su kitomis medžiagomis
ir tada gaminame popierinių rankšluosčių laikiklius mūsų „Tupperware Recycline”
linijai. Medžiagos, kurių patys negalime pakartotinai panaudoti, yra atiduodamos
kitoms įmonėms, kurios netaiko tokių griežtų gamybos reikalavimų. Pavyzdžiui,
augalų vazonai gaminami iš mūsų perdirbtos medžiagos.
Šis produktas sukurtas
„Eco” buteliukams sudėti
Jo ieškokite naujausio
katalogo 41 puslapyje.
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Būtinas virtuvėje – praktiškas
popierinių rankšluosčių
laikiklis, pagamintas iš
perdirbtų medžiagų.
Jo ieškokite naujausio
katalogo 41 puslapyje.
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Visas kainas rekomenduoja „Tupperware” ir jos gali keistis.
Kilus pristatymo problemoms, trūkstami daiktai bus pakeisti panašiomis skirtingos spalvos
ar tos pačios kainos prekėmis.
Skrajutėje pavaizduota produktų spalva gali šiek tiek skirtis nuo realaus produkto spalvos.
©2020 „Tupperware”. Visos teisės saugomos.
„Tupperware” prekės ženklas yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.

www.tupperware.lt
www.facebook.com/tupperwarehomecee
www.instagram.com/tupperwareincee
„Tupperware Eastern Europe” pasilieka teisę keisti gaminius šios kampanijos metu.
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