V Brother myslia na životné prostredie
Spoločnosť BROTHER
INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o.
pôsobí v Krupine
od roku 2007. Ponúka pracovné
miesta pre viac ako 200 ľudí,
prevažne z nášho regiónu.
Hlavný výrobný program tvorí
recyklácia tonerových kaziet.
Zhodnocovaním už použitých
tonerov pomáha spoločnosť
chrániť naše životné prostredie.

Počas tohto procesu sa tonerová
kazeta dôkladne prezrie. Pokiaľ je
to potrebné, pracovníci vykonajú
opravy, prípadne vymenia
poškodené a opotrebované časti.
Nakoniec kazetu naplnia novou
náplňou. Nie je potrebné teda
vyrábať novú tonerovú kazetu,
stačí ju iba repasovať – čo chráni
naše životné prostredie. Pokiaľ
je kazeta poškodená a nedá sa
repasovať, vyrobia z nej granulát,
z ktorého sa neskôr vyrobí nová
kazeta.

Recyklujeme a chránime životné
prostredie
Spoločnosť Brother sa zameriava
na recykláciu tonerových kaziet.
Vďaka masívnym investíciám dnes
dokážu zhodnotiť všetky prijaté
kazety. Väčšina z nich prejde
výrobným procesom repasovania.

K ochrane životného prostredia
vedieme už deti
Je všeobecne známe, že na
Slovensku produkujeme veľa
odpadu. Riešením je jeho triedenie
a následná maximálna recyklácia.
Ešte lepšie je však vytvárať čo
najmenej odpadu. „K takémuto

Zamestnanci spoločnosti Brother pomáhajú s výsadbou stromčekov vo Vysokých Tatrách.

mysleniu je potrebné viesť už deti“,
myslí si Lucia Boyle zo spoločnosti
Brother, ktorá podporuje mnohé
aktivity na ochranu životného
prostredia.
Preto spoločnosť Brother pomáha
vštepovať správne návyky
už deťom, a to v spolupráci
so zmluvnými firmami na
zhodnotenie odpadov a mestom
Krupina.

Prezentácia pre žiakov zameraná na recykláciu odpadov.

Zasaď strom – make a home
V spoločnosti Brother si
uvedomujú, že ochrana životného
prostredia je dlhodobá záležitosť.

Mnohí jej zamestnanci sa rozhodli 2004. Spoločnosť Brother pomohla
vysadiť priamo vo Vysokých
zapojiť do projektu Brother Earth.
Tatrách už takmer 600 stromčekov.
V spolupráci s OZ TAJCH a ich
projektom Zasaď strom – make
a home sa zapájajú
do výsadby nových stromov
vo Vysokých Tatrách, ktoré sa
doteraz nespamätali zo škôd, ktoré
tam napáchala víchrica v roku
Projekt Brother Earth je globálnym
projektom spoločnosti Brother,
a funguje na celom svete. Na
adrese www.brotherearth.com
nájdete množstvo informácii
o zaujímavých projektoch na
ochranu životného prostredia.

