
Compromesos 
amb el futur.



Circle es 100% Economia Circular. 
Impulsem el comportament 

responsable.

Circle
Suposa una nova visió de la companyia, 
resultat del nostre propòsit de superació 
contínua. Va molt més enllà d’un catàleg 

de productes i serveis. Circle és 100% 
economia circular.

Economia 
Hem revisat en profunditat la nostra 

estratègia empresarial, garantit la viabilitat 
econòmica de Circle, malgrat l’esforç 

econòmic que suposa. Això permet la seva 
permanència en el temps. 

Medi Ambient
Som conscients de l’impacte de la indústria 

en el medi ambient. Impulsem el compromís 
de les empreses i l’adopció de polítiques 

responsables, començant per donar exemple 
amb la nostra pròpia activitat.

Impuls social
Treballem per crear aliances estratègiques que 

possibilitin el canvi, conscienciant la societat, 
disminuint la generació de residus i fomentant 

el reciclatge. 
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La reinvenció definitiva.
Segona vida real per 

als productes.

Circle es porta a la pràctica a través de 
productes com el nou contenidor OVAL
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ISO 14.006 
Ecodisseny 

ISO 50.001 
Energia 100% 

Renovable 

Certificat OCS 
Menors pèrdues 

de gransa 

Traçabilitat del 
procés i del 

material reciclat 

Acords amb 
ajuntaments 

Tractament 
Neteja, separat i 

triturat 

Additivat 
Antioxidants, UV 

Control de 
qualitat Assaigs 

i test qualitat 
de materials 

recuperats 



100% Sostenible 
100% Reciclat 
100% Reciclable 

El nostre manifest 

Persones, empreses i institucions cada vegada estem més 
conscienciats del mal irreparable que se li està causant al Planeta. 
Així, en els últims anys s’ha produït un canvi notable en els patrons 
de consum i producció. 

En un mercat que accepta i demanda productes i serveis 
mediambientalment responsables, els ciutadans exigim cada 
vegada més, que les marques defensin activament els seus valors i 
siguin coherents amb els mateixos, en un intent de frenar l’impacte 
negatiu de tants anys d’irresponsabilitat. 

Com a resposta a aquesta tendència, en CONTENUR ens recolzem 
en una tecnologia canviant, que avança, permetent traçar nous 
processos i mesurar l’impacte dels nostres actes, sense que l’esforç 
econòmic que suposa sigui una barrera. 

En Contenur basem el nostre compromís en 3 eixos: 

• Augment de consum de materials reciclats que donin als productes 
una segona vida real 

•	 Eficiència	en	la	utilització	de	recursos	

• Aplicació de les recomanacions del programa OCS 
(Operation Clean Sweep) 

La nostra participació no és opcional, ha arribat el moment de 
prestar atenció a l’important. Les empreses líders ens hem d’unir i 
donar exemple.

No és un camí fàcil. És l’únic possible.

Aquest document està imprès en paper Olin Regular 
AW, amb certificació FSC. Si us plau, tingui en 
consideració el medi ambient i, en cas de no voler 
conservar-lo, recicleu-lo en finalitzar la seva lectura.

Per a més informació, si us plau visiteu:  
www.contenur.com

CONTENUR
Torneros 3
Pol. In. Los Ángeles
28906 Getafe Madrid. España
contenur@contenur.es

www.contenur.com


