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Prvé využitie recyklovaného materiálu zo zberných miest Plastic Bank  
 
Obaly Henkel s využitím „sociálneho 
plastu“ 
 
Düsseldorf – Henkel je prvou celosvetovou spoločnosťou predávajúcou 
spotrebný tovar s rýchlym obratom, ktorá sa pred rokom spojila so 
sociálnym podnikom Plastic Bank. Cieľom projektu je zber plastového 
odpadu ešte pred tým, než sa dostane do oceánov. V zberných miestach 
na Haiti, v jednej z najchudobnejších krajín na svete, môžu miestni 
obyvatelia vymeniť plastový odpad za peniaze, tovar alebo služby. Tento 
tzv. sociálny plast sa následne môže znovu použiť v plastovom 
priemysle. Po prvý raz ho vo svojich obaloch využil aj Henkel.  
 

Odborníci na obaly z divízie Laundry & Home Care použili recyklovaný 
plast už v 25-tisícoch fľaškách na pracie a čistiace prostriedky. „S 
pilotnými projektami zaoberajúcimi sa využitím sociálneho plastu v 
našich obaloch sme veľmi spokojní. Balenia splnili všetky kritériá kvality, 
a preto sme ich s radosťou uviedli na trh,“ hovorí Vineet Varman, vedúci 
oddelenia obalov pre divíziu Laundry Care. „V budúcnosti by sme 
sociálny plast radi využili aj v obaloch ďalších výrobkov.“ 
 

Súčasťou partnerstva medzi Plastic Bank a Henkel je aj otvorenie troch 
zberných miest na Haiti v tomto roku. Vyzbieraný plast sa roztriedi, 
spracuje a následne integruje do procesu recyklácie ako sociálny plast. 
Týmto označením ručí Plastic Bank za to, že ľudia, ktorí plast priniesli, 
zaň dostali kompenzáciu vo výške presahujúcej jeho trhovú hodnotu. 
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Henkel chce objavovať možnosti využitia sociálneho plastu vo vlastných 
obaloch ako súčasť propagovania cirkulárnej ekonomiky.  
 

Ambiciózne ciele pre trvalo udržateľné obaly 
Pilotné projekty so sociálnym plastom podčiarkujú dlhodobú snahu 
spoločnosti Henkel o udržateľnosť, a to aj v oblasti obalov. Henkel 
nedávno uviedol svoju novú obalovú stratégiu. Spolu s partnermi a 
dodávateľmi chce presadzovať udržateľný vývoj, preto definoval 
konkrétne iniciatívy týkajúce sa troch kľúčových fáz obehového 
hospodárstva: materiály z udržateľných zdrojov, premyslený dizajn 
obalov a uzavretý recyklačný cyklus. Henkel si tiež stanovil ďalšie 
ambiciózne ciele: do roku 2025 budú všetky obaly Henkel 
recyklovateľné, znova použiteľné alebo sa budú dať kompostovať*. 
Spoločnosť Henkel chce tiež do toho istého roku používať v 
spotrebiteľských produktoch určených pre Európu recyklovaný plast v 35 
% prípadov. 
 

Ďalšie informácie o prístupe spoločnosti Henkel k trvalo udržateľným 
obalom možno nájsť na 
www.henkel.com/sustainability/positions/packaging 
 
*okrem lepiacich produktov, v prípade ktorých môže mať zvyškový produkt vplyv na recyklovateľnosť 
 
 
 
O spoločnosti Henkel 
Spoločnosť Henkel pôsobí celosvetovo s vyrovnaným a diverzifikovaným portfóliom 
produktov. Vďaka silným značkám, inováciám a technológiám zastáva Henkel vedúce 
postavenie na trhu tak v spotrebiteľských, ako aj priemyselných odvetviach. V oblasti lepidiel 
je Henkel divízia Adhesive Technologies celosvetovým lídrom na trhu v rámci všetkých 
priemyselných segmentov. V oblastiach Laundry & Home Care a Beauty Care je Henkel na 
vedúcich pozíciách na viacerých trhoch a v kategóriách vo svete. Spoločnosť bola založená 
v roku 1876 a má za sebou viac než 140 úspešných rokov. V roku 2017 dosiahla obrat vo 
výške 20 mld. eur a upravený prevádzkový zisk približne vo výške 3,5 mld. eur. Tri 
najvýznamnejšie značky jednotlivých divízií – Loctite, Schwarzkopf a Persil – spolu 
vygenerovali tržby v hodnote viac než 6,4 mld. eur. Henkel zamestnáva viac než 53 000 ľudí 
po celom svete, ktorí spolu tvoria zanietený a veľmi rôznorodý tím, ktorý spája silná firemná 
kultúra a spoločný záujem vytvárať trvalo udržateľné hodnoty a ktorý zdieľa spoločné 
hodnoty. Ako uznávaný líder v oblasti udržateľnosti je Henkel na popredných priečkach v 
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mnohých medzinárodných indexoch a hodnoteniach. Prioritné akcie spoločnosti Henkel sú 
kótované na nemeckom akciovom indexe DAX. Viac informácií nájdete na stránke 
www.henkel.com. 
 
Na Slovensku pôsobí Henkel vo všetkých troch strategických oblastiach už od roku 1991. 
Henkel Slovensko predáva viac ako 50 značiek a dnes zamestnáva viac ako 1 600 
pracovníkov. 
 
 
 
Kontakt      Zuzana Kaňuchová    Zuzana Ozanová 
 Riaditeľka korporátnej komunikácie  agentúra Seesame 
Telefón: +421 917 160 597  +421 918 421 739  
E-mail: zuzana.kanuchova@henkel.com  ozanova@seesame.com 
 
 
 
 

 
 
V pilotných projektoch sa sociálny plast využil v rôznych fľaškách na pracie a čistiace prostriedky dostupné vo vybraných 
krajinách Západnej Európy. 
 
 


