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Strom za balík

Vracíme přírodě to, co jsme si od ní půjčili. Už více než 11 let.

Z přírody si vezmeme strom a použijeme jej v podobě papíru. My stromy za balíky papíru
vracíme zpět přírodě díky projektu „Stromy pro život“. Cítíme odpovědnost k životnímu prostředí
a chceme přírodě a lesům s pomocí našich zákazníků vracet to, co nám dává. Proto za každých
50 prodaných balíků kancelářského papíru Papirius nebo Office Depot vysadíme 1 strom.
Zákazník, který u nás papíry označené piktogramem „Stromy pro život“ nakoupí, nám pomáhá
sázet nové stromy.
Děkujeme, že sázíte s námi už více než 11 let!

Proč právě stromy?
Stromy jsou živé bytosti. Člověk je po staletí využívá ke svému prospěchu, dřeva ke stavebním
účelům, otopu, k výrobě papíru či pryskyřice. V posledních desetiletích jsme si začali uvědomovat
i další funkce, které nám strom dává v zastavěných a znečištěných městech, kde filtrují a zvlhčují
vzduch, produkují kyslík, vyrovnávají teplotní extrémy a tlumí hluk anebo nám dává "pouze" stín.

V minulosti se více kácelo, než sázelo, člověk byl špatný hospodář. V současné době je snaha
o vyrovnanou produkci. Podporujeme tedy správné hospodáře.
Aby náš projekt plnil svůj účel, spolupracujeme s odborníky. Garantem projektu je v České
republice Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze. Výsadba nového
lesa probíhá vždy jednou ročně na jaře ve spolupráci se zákazníky, kteří se chtějí podílet přímo
a dále za spolupráce našich zaměstnanců. Lokality, druhy stromů a účel výsadby jsou vybrány
odbornými garanty, kteří vědí nejlépe, kde je pomoc zapotřebí.
„Ve všech lokalitách klademe důraz na dřeviny původní, typické pro daný region. Teprve tak má
výsadba smysl. Z jehličnanů sázíme zejména smrk a borovici, z listnáčů pak buk, dub, lípu, olši
a javor.“, doplňují Ing. Jan Hamerník, Ph.D. a Ing. Václav Bažant, Ph.D., garanti projektu.
Od roku 2003, kdy projekt Stromy pro život odstartoval, jsme lesy obohatili o 461 861 stromů.

Office Depot® Česká republika

Společnost Office Depot® vstoupila na český trh v roce 2006 prostřednictvím akvizice
úspěšné firmy Papirius®.

Office Depot® se vyprofiloval z dodavatele kancelářských potřeb v integrátora služeb
a poskytovatele řešení pro každou kancelář.

V našem katalogu naleznete nepřeberné množství produktů. Zajistíme vám obyčejnou
obálku, ale také řešení v oblasti IT šitá na míru.

Snažíme se nejen brát, ale také dávat. Náš program Stromy pro život® pomáhá již několik
let. Od roku 2003 jsme vysadili již 461 861 stromů.

Náš logistický systém s unikátní garancí Zítra nebo zdarma® zaručuje doručení kompletní
dodávky do druhého pracovního dne.
S námi je vaše kancelář bez starostí!

