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A Cafès Novell ja fa molts anys que apliquem polítiques sostenibles, tan 
socials com medi ambientals, en tots els nostres processos, pràctica-
ment des de l’origen dels nostres productes. En el cas del cafè, des de la 
plantació �ns a la tassa.

A Novell Vending ens preocupen també els residus que es generen fora 
de les nostres instal·lacions, a partir del consum que es realitza a les 
nostres màquines dispensadores. És per això que proposem als nostres 
clients alternatives per a reduir en la mesura del possible la generació 
de residus plàstics d’un sol ús.

Disposem de nous gots 100% compostables per les nostres cafeteres, 
entre moltes altres idees que et podem proposar per a reduir la genera-
ció d’altres residus plàstics que tenen un gran impacte en el medi, com 
a continuació presentem.

Però en primer lloc, aclarim alguns conceptes… 
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És un procés que ens permet transformar residus en un material 
totalment natural i innocu, que pot reutilitzar-se com fertilitzant, de 
manera que és possible retornar-lo a la terra sense generar cap residu. 

Mitjançant un procés de descomposició i transformació controlada duta a 
terme per microorganismes,

TORNA A LA TERRA COM:

AIGUA AIREMATÈRIA ORGÀNICA
I MINERAL

FACTOR DE MILLORA 
PER L’ESTRUCTURA 

DEL SÒL
ABONO

DINAMITZADOR
DE LA VIDA

MICROBIANA

Què és compostable?

Es fabriquen a partir de materials d’origen natural/orgànic que no 
contenen productes tòxics com metalls pesants o substàncies deriva-
des del petroli.

De què es fabriquen
els gots compostables?
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Salut
Els gots compostables no generen residus tòxics ni perjudicials per a la 
teva salut, al contrari que altres processos de destrucció que es fan 
servir habitualment.

Com et bene�cia a tu?

Medi ambient
Els abocadors generen �ltracions tòxiques a les aigües freàtiques. 
Aquests tòxics acaben en els rius que ens abasteixen d’aigua i reguen 
els cultius que després mengem. La crema de plàstics genera fums i 
substàncies altament tòxiques que acabem respirant en major o 
menor mesura, o que acaben al mar on són ingerits per peixos, que 
poden acabar a la nostra taula.

Economia
Els residus tòxics generen enormes despeses, especialment en depura-
ció i processos especí�cs de potabilització de l’aigua. En la majoria dels 
casos, aquestes despeses surten dels pressupostos públics, és a dir, 
dels impostos que paguem tots.

Benestar
Pots utilitzar els nostres gots compostables tranquil·lament, ja que no 
contenen cap substància agressiva ni perjudicial. Els pots llançar sense 
problemes a la fracció orgànica perquè no generen cap problema per 
la salut o el medi ambient, ans el contrari, tornaran a la terra i tancaran 
el cercle biològic del cafè.
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Temps de degradació d’alguns residus:

Hi ha estudis que asseguren que alguns plàstics no s’eliminen mai. 
Per això et proposem 3 solucions…

PAPER
3 mesos - 1 any

BATERIES
500 - 1.000 anys

VIDRE
4.000 anys

ENVASOS BRICKS
30 anys

ALUMINI
10-100 anys

PLÀSTICS
100 - 1.000 anys
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1. Eliminació dels gots de plàstic
Gots per ús en les nostres
màquines de cafè i
begudes calentes
amb certi�cat OK COMPOST

DE PAPER I PLA 
100%
COMPOSTABLES
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El plàstic en si mateix no és 
un producte perillós i resulta 
insubstituïble per a la 
fabricació de productes i 
solucions tecnològiques que 
faciliten la nostra vida cada 
dia. Però l’ús desmesurat en 
productes d’un sol ús, que a 
més no són separats ni 
reciclats, suposa una ame-
naça medi ambiental per 
tots. L’aigua embotellada 
genera milions de tones de 
residus plàstics cada any i 
l’ús de fonts genera també 
un ús descontrolat de gots 
que, en oferir-se de forma 
gratuïta, s’acaben utilitzant 
també de forma indiscrimi-
nada.

Per reduir el volum d’ampolles i gots per fonts d’aigua, proposem l’utilitza-
ció d’ampolles reutilitzables. Aquestes ampolles, a més de mantenir 
l’aigua fresca durant un ampli marge de temps, poden personalitzar-se amb 
el logo de cada empresa (vidre opcional). També deixem un petit espai per a 
que cada usuari pugui identi�car l’ampolla amb el seu nom.

2. Reducció d’envasos

aigua erda
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Podem oferir un servei de recollida 
selectiva, realitzant un estudi de les 
característiques de la teva empresa i 
les seves necessitats en relació al 
reciclatge dels residus més habituals. 
Analitzem la tipologia de residus a 
reciclar, l’espai disponible per 
emmagatzemar, el nombre de treba-
lladors i altres variables per a dimen-
sionar la millor solució de reciclatge i 
oferir-te un pressupost totalment 
personalitzat i competitiu.

Personalitzem els contenidors amb la 
teva imatge i/o missatges a transme-
tre i realitzem la instal·lació dels 
equips a les ubicacions de�nides. El 
període de posada en marxa té una 
duració de dos mesos, durant els 
quals s’ajusten les periodicitats i el 
nombre de contenidors per zona.

En els terminis i períodes acordats es 
realitza una recollida del residu, que 
inclou la neteja dels contenidors, el 
canvi de la bossa higiènica, la revisió 
del seu estat i el manteniment de la 
retolació. En �nalitzar la ruta establer-
ta, el residu es diposita al gestor 
autoritzat.

Enviem amb periodicitat trimestral 
informes estadístics en relació amb la 
recollida dels residus, per a que es 
pugui controlar de manera ràpida i 
precisa la seva evolució. També 
podem oferir els certi�cats oportuns 
de destrucció.

3. Recollida selectiva
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Podem garantir que únicament utilitzem el nostre 
millor cafè, amb certi�cat de Responsabilitat Social o 
de Cultiu Ecològic, en màquines d’última generació 
que compleixen amb els certi�cats energètics i 
sostenibles més exigents.

Un cop contactem amb la teva empresa, estudiem 
totes les necessitats reals, t’informem detalladament 
de tots els nostres productes i el tipus de màquines 
que proposem per cobrir-les. Fins i tot, si ho desitges, 
pots venir a trobar-nos i comprovar tots els detalls en 
persona per evitar qualsevol sorpresa.

El més important:
GARANTITZEM QUE FUNCIONEN!
i que davant de qualsevol incidència actuarem 
immediatament per a solucionar-la. 
Així de senzill i fàcil.

4. Bé... si has arribat �ns aquí és possible
     que et preguntis: ¿on estan les màquines
     i els productes? Bueno…. si has llegado hasta aquí es posible que te preguntes:  

¿donde están las máquinas y los productos?   
 
Solo podemos garantizarte que únicamente usamos nuestro mejor café que además es Certi�cado de 
Responsabilidad Social o incluso de Cultivo Ecológico en máquinas de última generación que cumplen con los 
certi�cados energéticos y sostenibles más exigentes .  
Una vez contactemos contigo y estudiemos tus necesidades reales te informaremos detalladamente de todos 
nuestros productos y del tipo de máquinas que te proponemos para cubrir tus necesidades…incluso  si te apetece 
puedes venir a vernos y comprobarlo todo y así podrás decidir que te parece sin dejar “nada en el aire” y sin llevarte 
sorpresas desagradables. 
 
Pero ante todo: GARANTIZAMOS QUE FUNCIONAN ¡¡¡¡¡¡ …Y que si fallan, actuaremos de inmediato, así de simple. 
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Pol. Ind. Estació de Mercaderies
c/ Font de l’Avellaner, s/n

08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel. 938 901 211 · Fax 938 170 245

Tel. Atenció al Client 902 198 027
novellvending@cafesnovell.com

Tel. info comercial: 900 102 868
mluque@cafesnovell.com
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Bueno…. si has llegado hasta aquí es posible que te preguntes:  

nicamente usamos nuestro mejor café que además es Certi�cado de 
ocial o incluso de Cultivo Ecológico en máquinas de última generación que cumplen con los

na vez contactemos contigo y estudiemos tus necesidades reales te informaremos detalladamente de todos 
nuestros productos y del tipo de máquinas que te proponemos para cubrir tus necesidades…incluso  si te apetece 
puedes venir a vernos y comprobarlo todo y así podrás decidir que te parece sin dejar “nada en el aire” y sin llevarte 

…Y que si fallan, actuaremos de inmediato, así de simple. 


