
Mi teszünk érte. 
A PERSPED-nél 30 éve szállítunk. 30 év alatt a világ sokat 
változott. Útjaink során láttuk, éreztük, tapasztaltuk. Tudjuk, 
hogy a változás bennünk kezdődik, mi vagyunk a felelősek érte. 
Felelősek a környezetért, melyben élünk, a természetért, 
mellyel együtt élünk, Földünkért, melyen mindannyian élünk.

Mi teszünk érte.
10 évvel ezelőtt létrehoztuk a GREENMAN-t. Valljuk, hogy a hasznos 

baktériumok segítségével, probiotikus mikroorganizmusok 
használatával megtudjuk teremteni a természetes egyensúlyt 

környezetünkben. Jótékony hatásukat felhasználva olyan 
komposztálási technológiát fejlesztettünk ki, melynek segítségével 

gyorsan és egyszerűen bontjuk le a szerves hulladékokat.

Mi teszünk érte. 
A GREENMAN megalkotta a GREENBIOTIC-ot, az 
életbarát tisztaság szakértőjét. Hisszük, hogy nem kell 
kiírtani otthonainkban, környezetünkben a teljes 
baktériumflórát, csak törekednünk kell arra, hogy a 
hasznos baktériumtörzsek legyenek mindig túlsúlyban.  

Mi teszünk érte.
Termékeink gyártása és csomagolása terén is egyensúlyra 

törekszünk. Ezért is fontos számunkra a hulladék 
újrahasznosítása, a mindent elárasztó műanyag 

újraértelmezése. PLASTIKON vállalkozásunkkal ezt a 
feladatot tűztük ki célunkként. 

Mit teszünk érte?
Úgy gondoljuk, hogy a hulladék az évszázad problémája melyet közös 
tehervállalással együtt kell megoldanunk. Hiszünk a szelektív gyűjtésben, 
az újrahasznosításban és a körkörös gazdasági modellben. Hisszük, hogy a 
csomagolás mennyiségét és a fogyasztást csökkenteni kell és a lehető 
legkörnyezetbarátabb megoldásokra kell kiváltani. Hisszük, hogy minden 
terméket a körkörösség jegyében kell megtervezni. A rengeteg hulladék 
közül a Plastikon a PET palackok körkörös gazdasági modellbe való 
beillesztésén dolgozik, így azon, hogy a PET palack ne hulladékként 
végezze, hanem új életre találjon. Célunk, hogy megváltoztassuk az 
emberek hulladékról alkotott képét és közösen szebb jövőt építsünk. 

Mi az újrahasznosításban
hiszünk: 

Mi a fenntartható
fejlődésben hiszünk: 

Minden általunk gyártott kis kiszerelésű
termék RecyPET flakonba kerül.

Minden további termékünk újra-
hasznosítható csomagolásban érhető el.

Gyűjtőpont veszprémi telephelyünkön.  

Székesfehérvári üzemünkben újjászületik
a PET palack.

Termékeink csökkentik a környezet
szennyezettségét, javítják minőségét. 

Segítik a fenntartható fejlődést. 

Mindezt környezetbarát csomagolásban. 

Újrahasznosított RPET csomagolás
termékeink nagy részénél. 

Az újrahasznosítás fontos.
Mi teszünk érte. 

Újrahasznosítható csomagolás
további termékeinknél.  

PET hulladék újrahasznosító üzem.   

Hagyományos és modern
személyzeti szolgáltatások
és tanácsadás

Belföldi és nemzetközi
fuvarozás, szállítmányozás,
raktározás

Tehergépjármű márkaszerviz
és kereskedelem

Életbarát tisztítószerek

A PET palack újjászületése

A probiotikus megoldások
szakértője


