Izvēles, kuras
izdarām
šodien,
nosaka mūsu
planētas
nākotni

Piedāvājumi spēkā

40.-52. nedēļā
28.09.2020. - 27.12.2020.
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* kamēr prece ir noliktavā
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Visi runā par ilgtspējību. Kā lai atbildīgi mijiedarbojas ar vidi? Kā lai samazina
izlietoto iepakojumu? Kā lai saglabā vērtīgos resursus?
Erlam S. Taperam (Earl S. Tupper) jau 1942. gadā bija atbilde uz šo jautājumu
– Brīnumbļoda jeb Wonder Bowl. Tā bija izcila un ilgstpējīga un piedāvāja
pārsteidzoši vienkāršu veidu, kā ilgāk uzglabāt pārtiku svaigu.

Bez piedevām.
Bez iepakojuma.
Bez ietekmes uz vidi.

MUMS ILGTSPĒJĪBA IR KAS VAIRĀK
PAR MODES KLIEDZIENU
Mūsdienās Tupperware ir plaši pazīstams ar savu milzīgo produktu klāstu
pārtikas uzglabāšanai, gatavošanai un transportēšanai, saglabājot to svaigu.
No gudriem mikroviļņu krāsnij paredzētiem produktiem un ilgmūžīgām sistēmām
ledusskapim līdz mūsdienīgiem risinājumiem, atrodoties ceļā, tās ir mūsu idejas,
kas palīdz ietaupīt:

iepakojumu;
resursus;
enerģiju;
naudu.

Turklāt, neraugoties uz to, ka materiāli, dizains un ražošanas procesi ir modernizēti
atbilstoši jaunākajām tehnoloģijām, pamatideja jau vairāk nekā 80 gadus ir
nemainīga –

atbildīga izturēšanās pret pārtiku, cieņa pret dabu un vēlme atstāt
aiz sevis tādu pasauli, kurā mūsu bērniem ir vērts dzīvot.
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TUPPERWARE
LOMA
Pateicoties mūsu vēsturei, Tupperware PIEDALĀS dialogā par to, lai SAMAZINĀTU
UN LIKVIDĒTU PLASTMASAS UN PĀRTIKAS ATKRITUMUS
Tupperware ir nodrošinājis, nodrošina un turpinās nodrošināt patērētājiem
vairākkārt lietojamus, ilgstošus un viegli izmantojamus risinājumus, lai samazinātu
plastmasas un pārtikas atkritumus.

KAS MĒS ESAM

Mēs piedāvājam
atbildīgus
risinājumus,
lai samazinātu
plastmasas
un pārtikas
atkritumus.

Mūsu produktus
ir paredzēts
lietot gadiem
ilgi.

Mūs vienmēr
ir interesējušas
inovācijas
un ilgtspējīgs
dizains.

Galu galā VISI
mūsu produkti
būs ilgtspējīgi!

MŪSU VĪZIJA ILGTSPĒJĪBAS JOMĀ

Ražot produktus no
visilgtspējīgākajiem
materiāliem.

Ražot
visilgtspējīgākajās
ražotnēs.

Nodrošināt
produktus, kuri
risina: pārtikas
atkritumu
un izlietotā
iepakojuma
problēmu.

Paildzināt mūsu
planētas, mūsu
cilvēku un mūsu
kopienas mūžu.
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Dzīvot ilgtspējīgi nozīmē izdarīt tādas izvēles, kuras nāk par labu gan jums,
gan mūsu pasaulei. Tupperware „No Time To Waste” nozīmē taupīt laiku, dodot
labumu mūsu planētai. Visi runā par „3R” principu jeb „samazini, izmanto atkārtoti,
pārstrādā”. Lūk, trīs veidi, kā ieviest „3R” principu dzīvē ar Recycline un Eco+
produktu klāstu.

Samazini, izmanto atkārtoti, pārstrādā
1. Samazini
Mēs vācam saplīsušos vai bojātos produktus un samaļam tos
sākotnējā materiālā alternatīvam izmantojumam.
2. Izmanto atkārtoti
Stingro standartu dēļ ne visus produktus var izmantot jaunu
Tupperware produktu ražošanā, tādēļ mēs nododam tos citiem
uzņēmumiem, kuri tos var atkārtoti izmantot citu produktu,
piemēram, puķupodu, ražošanā, un uz kuriem nav attiecināmi
tikpat stingri drošības standarti.
3. Pārstrādā
Pārstrādātais materiāls, kurš atbilst mūsu standartiem, tiek
samalts sākotnējā materiālā un sajaukts ar citiem elementiem,
kuri veido virkni pilnīgi jaunu Tupperware produktu, piemēram:
Recycline T-veida tīrītājs vai Recycline Virtuves dvieļu turētājs.
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TUPPERWARE ILGTSPĒJĪGĀM IZEJVIELĀM
IZVĒLAS DIVUS CEĻUS
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RESOURCES

WASTE

Izejvielu atkārtota izmantošana un pārstrāde un pārvēršana Recycline un
Eco+ produktu klāstā ir veids, kā mēs dodam otru dzīvi plastmasai, kura būtu
nonākusi izgāztuvē vai tiktu sadedzināta, kas savukārt izlaistu atmosfērā papildu
CO2 izmešus.

Mēs cenšamies
izturēties pret
apkārtējiem godīgi
visās savās darbībās,
kas nozīmē arī
izturēties godīgi pret
planētu.
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IETEIKUMI

KĀ PADARĪT
PASAULI LABĀKU!

KĀ SĀKT DZĪVOT ATBILSTOŠI
„3R” PRINCIPAM
Eco+ salmiņu komplekts
SS204021

29,00€

* kamēr prece ir noliktavā

Komplektā ietilpst:
4x Eco salmiņi – 25 cm salikti, 1x birstīte – 20,7 cm
1x maisiņš – 21,5 cm / 6,5 cm salocīts un 13 cm
atvērtā veidā

Ražots no pārstrādāta P ET, kas
iegūts no lietotām P ET pudelēm

1

Izmantojiet savu salmiņu! Samaziniet plastmasas atkritumu
daudzumu, kurš nodara kaitējumu jūras videi un piesārņo izgāztuves,
izvēloties vairākkārt lietojamos salmiņus vienreizlietojamo vietā.

Ietaupiet
7,10 €

Eco+ kārbu Austere komplekts:
Eco+ kārba Austere mazā
12,9 x 10,9 x 5,2 cm
Eco+ kārba Austere lielā
14 x 11,7 x 6,8 cm
SS204026
17,00 €

9,90€

* kamēr prece ir noliktavā
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Ņemiet līdzi savas uzkodas!
Ņemiet līdzi ēdiena pārpalikumus no mājām vairākkārt lietojamā
kārbā, lai neizšķiestu pārtiku.

3
Uzpildiet
no jauna
un lietojiet
atkal!
Nēsājiet līdzi
vairākkārt
lietojamu
pudeli.
Uzpildiet
to jebkur
un jebkurā
laikā, lai
neizšķiestu
plastmasu.

EcoPure 310 ml
6,4 x 17,9 cm
SS204027

5,50€

* kamēr prece ir noliktavā

Ņemiet līdzi savu somu! Izvairieties
no plastmasas un papīra maisiņiem,
iepērkoties un ņemot pusdienas līdzi šajā
modernajā vairākkārt lietojamā somā
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Soma pārtikai Mahalo
28 x 16 x 30 cm
SS204020

19,00€

* kamēr prece ir noliktavā

Ledusskapja kārba 650 ml
(3 gab.)
15 x 23 x 4 cm
SS204028

17,90€

* kamēr prece ir noliktavā
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Neļaujiet produktiem sabojāties!
Šajās ledusskapja kārbās ar hermētiskajiem vākiem
pārtika ilgāk saglabāsies svaiga, tiks pasargāta no
citu produktu aromātiem un saglabās mitrumu.

Dalieties šajos ieteikumos, lai padarītu
pasauli dabai draudzīgāku ar Tupperware
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IEKĀRTOJ
ILGTS

Iegādājieties savu
”Ecopot” puķupodu,
kurš ražots no
pārstrādātiem
Tupperware
produktiem.
Padariet pasauli
zaļāku!

Recycline Ecopot 28,5 cm
SS204023

19,00€

* kamēr prece ir noliktavā

Recycline Ecopot 30 cm
SS204022

25,00€

* kamēr prece ir noliktavā
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Virsma
vienmēr spīd
un laistās!

JIET MĀJU
SPĒJĪGI
Ietaupiet
6,00 €

Recycline T-veida tīrītājs
3 x 13 x 21,8 cm
SS204019
15,90 €

9,90€

* kamēr prece ir noliktavā

IZMANTOJUMS
Mājās – notīriet logus.
Virtuvē – noslaukiet
virtuves flīzes
pēc tīrīšanas vai
kondensācijas.
Vannas istabā –
noslaukiet no spoguļa
kondensātu. Ideāli
piemērots arī slapju
vannas istabas flīžu
vai duškabīnes tīrīšanai.
Auto – notīriet
kondensātu vai ūdeni
no auto logiem.
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Eco Spainītis kompostam
24 x 24 x 33 cm
SS204024

199,00€
* kamēr prece ir noliktavā

Pārvērtiet
savus
atkritumus
dārza barībā
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ZAĻA UN STILĪGA
KOMPOSTĒŠANA
ECO SPAINĪŠA KOMPOSTAM IZMANTOJUMS
1. Sagatavojiet atkritumus
Eco Spainītī kompostam tiek ievietoti atbilstoši
bioloģiskie atkritumi. Sagrieziet lielos gabalus mazākos,
lai nodrošinātu ātrāku trūdēšanu. Nolīdziniet atkritumus
Spainītī kompostam ar līdzinātāju.

2. Pievienojiet klijas
Pirms jauna atkritumu slāņa pievienojiet 20 g kliju.
Pilnīgi dabīgas klijas aktivizē fermentācijas procesu.

3. Saspiediet atkritumus
Nospiediet atkritumus ar presi un izspiediet gaisu,
pēc tam uzlieciet komposta spainītim vāku.

4. Nolejiet fermentācijas šķidrumu
Regulāri nolejiet fermentācijas šķidrumu. Izmantojiet šo
šķidrumu atšķaidītā veidā laistīšanai un neatšķaidītā
veidā – kanalizācijas cauruļu apkopei.

5. Kompostējiet atkritumu masu
Līdzko Eco Spainītis kompostam ir pilns, turiet to
14 dienas aizvērtu. Regulāri nolejiet fermentācijas
šķidrumu. Ielieciet pamatu pirmklasīgam kompostam
dārza komposta kaudzē vai izmetiet to bioloģisko
atkritumu konteinerā.
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IEPAZĪSTIETIES AR
MŪSU MATERIĀLIEM

ECO+ materiāls
Cilvēki un uzņēmumi visā pasaulē ievieš izmaiņas, lai samazinātu plastmasas
atkritumu daudzumu, kas nonāk okeānā un izgāztuvēs, un mēs vēlamies
iedvesmot uz to arī Tupperware fanus. Mēs zinām arī to, ka ērtas alternatīvas
ir labākais veids, kā pamudināt cilvēkus kaut ko mainīt, un tā radās mūsu
Eco+ preču klāsts.

Kādēļ tas ir labāks par jaunu plastmasu?
Atkārtoti izmantojot jauktu plastmasu, lai radītu ECO+ izejvielas, mēs Tupperware
ražošanas procesā ieviešam aprites ekonomiku. Aprites ekonomika nozīmē to, ka
mēs darām visu iespējamo, lai atkārtoti izmantotu materiālus un produktus ar
mērķi samazināt atkritumus un mūsu dārgo dabas resursu izmantojumu.
Aprites ekonomikā mēs atrodam veidu, kā pārstrādāt plastmasu, neļaujot tai nokļūt
okeānos, upēs un pludmalēs atkritumu veidā (piemēram, bruņurupučiem ēdot
vienreizlietojamos salmiņus un plastmasu).
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NO KĀ TIEK RAŽOTS ECO+
PREČU KLĀSTS?
Mūsu Eco+ preču klāsts atšķiras no citiem vairākkārt lietojamajiem salmiņiem,
glāzītēm un kārbām. Ar ko?
Mūsu produkti ir ražoti no īpaša materiāla, kuru mēs dēvējam par ECO+. Šis
materiāls ir radies procesā, kurā jaukta plastmasa, kuru nevar izmantot atkārtoti
(un tādēļ tā dodas uz izgāztuvēm vai tiek sadedzināta), tiek noārdīta līdz sākotnējām
izejvielām.
No tām mēs radām augstas kvalitātes plastmasu, no kuras ražojam savus Eco+
produktus, kuri kalpos mūžīgi!

Eco+ ir ražots no tādiem
vienreizējiem atkritumiem kā:
• saimniecības tīrīšanas līdzekļu
pudeles;
• eļļas vai mazgāšanas līdzekļu maisiņi;
• šampūna pudeles;
• elastīgs siera un gaļas iepakojums;
• sviesta iepakojums;
• plēves;
• mīkstās plastmasas maisiņi...

Pārvēršot šo plastmasu ECO+ plastmasā, mēs
neizmantojam jaunas plastmasas ražošanai
nepieciešamos fosiliju bāzes resursus!
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HARMONIJĀ AR DABU UN VIDI:
TUPPERWARE RECYCLINE
Mums atkritumi nav vienkārša opcija. Un mēs to uztveram diezgan nopietni. Tādēļ
tā vietā, lai izmestu izlietotus produktus atkritumu grozā vai šķiroto atkritumu
kastē, mēs tos šeit izmantojam atkārtoti. Bet kā tas darbojas?
Šie produkti dodas uz pārstrādes procesu līdz ar produktiem, kuri nav izturējuši
kvalitātes pārbaudes mūsu rūpnīcās. Šeit produkti no sākuma tiek sašķiroti, tad
granulēti un tīrīti, un visbeidzot kļūst pieejami kā izejvielas ražošanai.
Tā kā Tupperware produkti tiek ražoti saskaņā ar stingrām kvalitātes vadlīnijām,
mēs ņemam tikai 50 % no pārstrādātā materiāla, sajaucam to ar citiem materiāliem
un tad ražojam no tā Tupperware Recycline Virtuves dvieļu turētājus. Materiāli,
kurus mēs nevaram atkārtoti izmantot, tiek nodoti citiem uzņēmumiem ar
pielaidīgākām ražošanas prasībām. No mūsu pārstrādātā materiāla pēc tam tiek
ražoti, piemēram, puķupodi.
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Vairāk informācijas
meklējiet 11. lappusē

Šis produkts izmantojams
kā EcoPure pudeļu
paliktnis
Meklējiet to jaunā
kataloga 41. lappusē.

Neaizvietojams virtuvē –
praktisks virtuves dvieļu
turētājs no pārstrādāta
materiāla.
Meklējiet to jaunā
kataloga 41. lappusē
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Visas cenas ir norādījis Tupperware, un tās var mainīties.
Piegādes problēmu gadījumā iztrūkstošie produkti tiks aizstāti ar līdzīgiem produktiem citā
krāsā vai par tādu pašu cenu.
Brošūrā redzamā produktu krāsa var mazliet atšķirties no produkta faktiskās krāsas.
©2020 Tupperware. Visas tiesības aizsargātas.
Tupperware zīmols ir ”Dart Industries Inc.” īpašums.

www.tupperware.lv
www.facebook.com/tupperwarehomecee
www.instagram.com/tupperwareincee
”Tupperware Eastern Europe” patur tiesības mainīt un aizstāt izstrādājumus, kamēr akcija turpinās.
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