ONZE ECO-MMITMENT

Wij zijn van mening dat de manier waarop
wij naar de wereld kijken, moet veranderen.
Die verandering moet bij iedereen en overal
tot stand komen. Dat is waarom
JOICO er naar streeft een grotere deelnemer
aan de maatschappij – bestaande uit
iedereen inclusief onze klanten – te worden.

WIND WERKT
Het is tijd voor windkracht vindt Zotos International, Inc. Zotos heeft
de afgelopen jaren geïnvesteerd in de installatie van windmolens als
een alternatieve bron van stroom. Deze gegenereerde elektriciteit
wordt gebruikt voor onze fabriek in Geneva, NY in de VS. Op een
dag met veel wind voorzien de molens ons 60.000 vierkante meter
tellend terrein van stroom.
Windkracht is een van de snelst groeiende soorten van
elektriciteitsgeneratie in de VS. Door voor windkracht te kiezen,
verlagen we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en
gebruiken we schonere energie. In 2011 werden onze 100 meter
hoge windturbines geïnstalleerd in Geneva – deze installaties zijn
groter dan een 747 jumbo jet.
De fabriek in Geneva blijft het gebruik van de windturbines nog
verder optimaliseren door middel van veiligheidstrainingen, door te
focussen op betrouwbaarheid en door te werken met lokale partijen.
De resultaten zijn groots – zowel voor ons als voor het milieu.
In 2015 produceerden de installaties 2,5 miljoen kWh aan schone
energie. (Ter vergelijking: een gemiddeld huis in de staat New York
gebruikt bijna 7000 kWh per jaar. Eenvoudig gezegd: de turbines
genereren genoeg energie om 355 huishoudens een jaar lang van
stroom te kunnen voorzien. En we zijn nog niet klaar: we willen onze
windenergie productie ieder jaar met 5% laten groeien.
Zotos zal vanaf 2018 in fases stoppen met het gebruik van door
propaan aangedreven voertuigen. We zullen dit jaar 40 bomen op
ons terrein planten en de betrouwbaarheid van onze windmolens
optimaliseren.
Op die manier zorgen wij ervoor dat onze fabriek haar milieu impact
kan beperken!

AFVAL REDUCERING
Zotos werkt er hard aan om onze milieu impact ook op andere
terreinen kleiner te maken. In 2017 stellen wij ons als doel om een
besparing van 30% te realiseren op het gebied van waterverbruik,
afvalwater productie en de uitstoot/productie van gevaarlijk
materiaal. Dit doen wij door verbeteringen op het gebied van
inventory management, productie management en het stroomlijnen
van schoonmaakprocedures. We zijn trots op de resultaten die we al
kunnen laten zien! In 2016 hielden wij 86% van ons afval weg van de
vuilstort door hergebruik processen in te voeren. Voor 2020 hebben
wij zelfs een zero waste target!
JOICO is een divisie van Zotos International, Inc.

VERNUFTIGE VERPAKKINGEN
Bij Zotos zijn wij voorstander van milieuvriendelijke verpakkingen.
Onze verpakkingen worden in onze fabriek vervaardigd van
tenminste 30% gerecycled plastic. Voor kartonnen verpakkingen
wordt 100% gerecycled materiaal gebruikt.
Wij voorkomen onnodig papiergebruik door tekst aan de binnenkant
van kartonnenverpakkingen te drukken.
Zotos is toegewijd aan het vinden van nieuwe manieren om onze
prachtige wereld te laten stralen…niet alleen voor onszelf maar ook
voor toekomstige generaties.

