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DIRETIVA DE RECICLAGEM
                Todos os produtos eletrônicos fabricados pela Alex’s Projetos utiliza materiais
que são reutilizáveis ou que podem ser reciclados. Para minimizar a quantidade de
material descartado no meio ambiente nossa empresa recebe os aparelhos
condenados e encaminha as companhias especializadas para desmonte e coleta dos
materiais reutilizáveis. 
               Quanto as embalagens todo o material desnecessário foi retirado, nós
procuramos, a cada projeto, fazer embalagens cujas partes sejam de fácil separação,
bem como de materiais recicláveis, sendo calço de isopor, caixa de papelão, e sacos
plásticos. Procure fazer o descarte da embalagem de maneira consciente,
preferencialmente a recicladores. Sugerimos observar a legislação existente na sua
região, com relação à destinação do produto no seu final de vida útil e disposição dos
componentes da embalagem.
                O Papelão Ondulado é a embalagem de transporte mais utilizada no mundo,
não agredindo a natureza sendo 100% biodegradável e reciclável. A contribuição das
embalagens de papelão ondulado à proteção ambiental em seu processo de
reciclagem pode ser resumida como segue:
Na Produção: otimiza o uso de materiais descartáveis. As embalagens recicladas
constituem a fonte principal de matéria prima para a fabricação das caixas. Os
materiais auxiliares utilizados também não são agressivos ao meio ambiente - tintas
atóxicas, colas e insumos neutros. A fibra virgem é proveniente de florestas plantadas,
ou seja, de recursos renováveis.
Na Distribuição: reduz a emissão de poluentes no transporte. O número de caminhões
nas estradas é drasticamente reduzido ao se utilizar embalagens de papelão ondulado
ao invés de embalagens retornáveis. Um menor número de viagens para o transporte
de produtos resulta na emissão de menos CO2, menor consumo de combustível,
menos poluição sonora e menos acidentes. As embalagens de papelão ondulado (tanto
cheias como vazias) otimizam a utilização do espaço em todos os pontos da cadeia
logítica e facilitam o manuseio, o que resulta na redução de custos.
No Uso: não apresenta qualquer risco conhecido à saúde humana ou ao meio
ambiente. As embalagens de papelão ondulado evitam danos aos produtos e por
serem descartáveis evitam também sua contaminação.
No Descarte: alivia a pressão nos aterros. As embalagens de papelão ondulado são
recicláveis e 100% biodegradáveis e sua taxa de reciclagem está em contínuo
crescimento.

A Alex’s Projetos eletrônicos ltda e o Meio Ambiente agradecem sua
colaboração. 
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