
Milieubeleid

Pull&Bear wil het milieu beschermen. Wij dragen respect voor het milieu hoog in het vaandel en we willen bijdragen aan een
duurzame ontwikkeling van de samenleving. Hier volgen enkele van de activiteiten en tot nu toe voorgestelde doelstellingen in het
kader van het milieuengagement dat is opgenomen in het beleid van Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van de Inditex
Groep op www.inditex.com

IN DE WINKEL

WE BESPAREN ENERGIE: ECO-EFFICIËNTE WINKEL

We zijn bezig met de ontwikkeling van een ‘eco-efficiënt’ managementmodel in onze winkels om het doel om het energieverbruik met
20% te verminderen, door duurzaamheids- en efficiëntiecriteria te integreren in het ontwerp van de winkel en de installatie van
verlichtings-, verwarmings- of airconditioningsystemen en meubilair en decoratie te recycleren. Zo helpen we mee aan de
vermindering van de CO2-uitstoot enbestrijden we de klimaatverandering

WE BEPERKEN DE AFVALPRODUCTIE EN RECYCLEREN: HERGEBRUIKPROGRAMMA

Pull&Bear probeert het winkelafval te beperken. De kleerhangers en alarmen worden opgehaald in de winkels en verwerkt tot andere
plastic elementen. Zowel het karton als het plastic van de verpakkingen wordt gerecycled.

BEWUSTMAKINGSTRAINING VOOR ONZE TEAMS

We zetten ons personeel aan om het energieverbruik te rationaliseren en proberen onze medewerkers zowel op persoonlijk als op
professioneel vlak milieubewuster te maken. Deze campagne neemt vorm in interne communicatiecampagnes en specifieke
multimedia opleidingsprojecten.

IN DE KLANTENDIENST

MEER ECOLOGISCHE TASSEN

Alle plastic tassen die we aan onze klanten geven zijn biologisch afbreekbaar waardoor vervuiling veroorzaakt door conventionele
plastic wordt voorkomen. Het d2w additief garandeert 100% afbreekbaarheid.

Bovendien zijn al onze papieren zaken gemaakt van FSC-gecertificeerd papier dat garandeert dat alle productieprocessen, vanaf de
exploitatie van de bossen waar de grondstof vandaan komt tot het afgeleverde product in de winkel, voldoen aan strenge
milieunormen.

RECYCLEBARE CADEAUKAARTEN EN AFFINITY KAARTEN

Beide kaarten zijn volledig recycleerbaar dankzij de PET-samenstelling en het gebruik van PCV-vrije verf.

WE VERSPREIDEN RECYCLEBARE INFORMATIE

Al het communicatiemateriaal voor onze klanten, van winkeladreslijsten tot formulieren, zijn gemaakt van gerecycled papier of draagt
het FSC- of PEFP-merkteken (garantie voor duurzaam bosbeheer).

PVC-VRIJE SCHOENEN

Onze betrokkenheid bij het milieu is ook op het product van toepassing: we werken met materialen die het milieu respecteren. Een
goed voorbeeld is de vervaardiging van schoenen die pvc-vrij zijn.

http://www.inditex.com/es

