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Stack-Cup pohár : egy lépés a környezetbarát rendezvények felé!
-

Manapság az eldobható
műanyag poharak a pazarlás
leglátványosabb jeleivé váltak,
használatuk folyamatos vitatéma
a nagy nyilvánosság előtt és
a médiában. A hatalmas menynyiségű eldobott pohár
a stadionokban, tömegrendezvények után vagy a szabadtéri
események zöld füvet eltakaró
összegyűrt poharai mindannyiunk számára ismerős képek és sokunk számára a frusztráció
fő forrásai is.

nyezeti előnnyel jár és emeli a
felhasználó jó hírnevét is - minimális üzleti befektetés mellett.
Mi hiszünk abban, hogy
a Stack-Cup valódi jelentősége
jóval túlmutat az alább felsorolt
adatokon. Reméljük, hogy
az újrafelhasználható Stack-Cup
poharak ugyanolyan változást
hozhatnak a környezettudosabb
gondolkodásban és viselkedésben, mint amilyet az eldobható
műanyag szatyrokkal kapcsolatban előzőleg már elértünk.

Az emberi tettek és azok következményeinek bolygónkra
gyakorolt hatása ma már példátlan jelentőséggel bír. Minden
egyes termék vagy szolgáltatás
előállítójára hatalmas nyomás
nehezedik. Nyomás annak érdekében, hogy ez a negativ hatás
a lehető legjobban lecsökkenjen.
A szórakoztatóipar és a rendezvényszervezők azzal a kihívással
állnak szemben, hogy versenyképes áron sikeres rendezvényeket kell szervezniük úgy,
hogy a környezet a legkevésbé
károsuljon. Mi hiszünk abban,
hogy a Stack-Cup használata
hozzájárul olyan környezetbarát,
One Planet (Csak Egy Földünk
Van) események szervezéséhez,
amik célzottan csökkentik
a hulladéktermelődést és ezáltal
késleltetik a klímaváltozást.

A hulladéktermelődés csökkentésének és a klímaváltozás
lassításának egyik kézzelfogható
szimbólumaként a Stack-Cup
pohár segíthet megmutatni egy
szervezet, vállalkozás vagy egyesület környezettudatoság iránti
elkötelezettségét – és ugyanakkor a jövőbeli fejlődés elősegítője is lehet.

A Stack-Cup teljes mértékben
újra felhasználható, ezáltal jelentős előnnyel bír a tömegrendezvényeken használt, eldobható
műanyag pohárral szemben.
Tegyük hozzá, hogy praktikus
tervezése, versenyképes ára és
“testreszabhatósága” emellett
azt jelenti, hogy kiemelkedő kör-

ÉRVÉNYESSÉGI KÖR
A tanulmány végeredményeit
az alább található ábrák mutatják. Az adatok a következő három italtároló eszköz vizsgálata
alapján születtek:
t Stack-Cup 568ml-es pohár
t Polisztirol 500ml-es pohár
t Papírpohár 500ml-es - filmszerű polietilén réteggel

egy alkalommal 5 italt fogyaszt.
Feltételezzük, hogy a rendezők
180.000 db Stack-Cup poharat
vásároltak, amik folyamatos
használatban, rotációban vannak. Feltételezzük, hogy minden
használat között a Stack-Cup
poharakat gépi mosással 60
fokon tisztítják meg.

Az egyre növekvő hulladéklerakási díjak, valamint
a szigorú rendeletek is sürgetik a hulladétermelődés minél
alacsonyabb szintre való leszorítását. Az 1. Táblázatba foglalt
megtakarítási adatok potenciális pénzügyi megtakarítást is
jelenetenek, az 1. és 2. Táblázatban láthatjuk azt is, mekkora
környezeti előnyt érhetünk el az
eldobható poharak kiváltásával.

HULLADÉK
A Stack-Cup poharak használatával nagyon világosan látható
a hulladéktermelődés csökkentésének lehetősége. A StackCup poharat úgy terevezték,
hogy akár több százszor is újra
fel lehessen használni, és így
minden egyes használat kevesebb és kevesebb hulladéktermelődést jelent. A lenti táblázat
megmutatja, hogyan redukálja
a hulladéktermelődést a StackCup három hónapos, egyéves és
ötéves használat közben. A felvázolt paraméterek alapján 5 év
vagy 200 használat a tanulmány
felső határa.

KLÍMAVÁLTOZÁS
A hulladéktermelődés csökkentése mellett a Stack-Cup az
eldobható poharakkal szemben
kitűnő alternatívát jelent - GWP
mutatóját tekintve. (GWP = Global
Warming Potential – Globális
Felmelegedési Potenciál, az a
mutató, ami a környezetre gyakorolt hatást mutatja be élettartam
és lebomlás szempontjából).

Egy 60.000 főt befogadó helyszín
esetében, egy év alatt 83.7
tonnányi szemét termelődne papírpoharakból és 47.4 tonnányi
szemét termelődne eldobható
műanyag poharak használata
során. (A fenti két adat eltérése
a papír- és műanyag pohár súlya

A tanulmány elkészítéséhez
az alább felvázolt helyzetet
választottuk:
- 60.000 főt befogadni képes
helyszín, ami havonta 2 rendezvényt bonyolít le, mindezt teljes
kapacitással (tehát 120.000 fő
befogadásával havonta). Feltételezzük, hogy minden látogató,

közötti különbség miatt van)
Ennyi hulladék termelődését
lehetne elkerülni Stack-Cup
poharak használatával!

Események
száma
3 hónap

6

1 év

24

Ez a tanulmány a három
különböző pohár életciklusát
vizsgálja, az előállításuktól a
lebomlásig, megsemmisítésig.
Többféle véghelyzetet vázoltunk fel, és tanulmányoztunk.
A tanulmány néhány alapvető
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A poharak újrafelhasználása
kiváltja, hogy új alapanyagból új
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Az 1. és 2. Grafikon azt mutatja,
hogy mindkét végállapotban
(hulladéklerakó, újrafelhasználás) a Stack-Cup jelentősen
alacsonyabb CO2 egyenértéket
mutat a fogyasztók kiszolgálásakor, mint a hagyományos eldobható poharak.Mindhárom pohár
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Először tekintsük át mindhárom
pohárfajta CO2 kibocsátását
tekintettel a különböző életszakaszokra. A lenti grafikonokhoz
a tanulmányban vizsgált helyszínnek megfelelő, egy év alatti
kibocsátást használtuk.
(24 rendezvény, összesen
72 millió elfogyasztott ital)
A tanulmányban azt is feltételeztük, hogy az év végén
a Stack-Cup poharat megsemmisítik, noha a valóságban ennél
sokkal hosszabb időre tervezték.
Az 1. Grafikon feltételezi, hogy
a használat és így az élettartam
befejeztével minden pohár
Stack-Cup
a hulladéklerakóba kerül, míg
Paper
a 2. Grafikon feltételezi,
Plastichogy
az összes hulladék újrahasznosul. Az eredmények CO2 tonna
egyenértékben vannak megadva
(tCO2e), mivel a CO2 egyenérték
a GWP alapegysége.
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A papír és polisztirol poharak
újrahasznosítása esetén a keresztezési pont 1 és 2 használat
közé esik.

A 2. Táblázat a Stack-Cup és
a többi pohár GWP értékét
mutatja, a Stack-Cup 10% és
20%-ának elvesztése esetén.
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Minden feltételezett esetben
a Stack-Cup poharakat a rendezvényhelyszín megtartotta.
Fenn áll annak a lehetősége,
egyes használat után.
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