


   Ecofriendly Game 
– prestiżowy certyfikat ekologiczny

  Co musisz zrobić, by Twoja gra była przyjazna 
środowisku i mogła uzyskać certyfikat?

   Znak na grze 
– w jakiej formie i w jaki sposób można zamieścić 
znak Ecofriendly Game na opakowaniu gry?

została zaprojektowana i wykonana z zachowaniem najwyższych 

ekologicznych standardów. Dotyczy to zarówno doboru surowców 

i materiałów – pozyskanych w sposób etyczny i odpowiedzialny, 

a także gwarantujących bezpieczną dla środowiska utylizację –

jak i samego procesu produkcji. 
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Ecofriendly Game    prestiżowy certyfikat ekologiczny 

Na każdym etapie i poziomie naszej działalności przestrzegamy zasad odpowiedzialności 
za środowisko naturalne. W wybudowanej w 2020 roku innowacyjnej Ekofabryce, zgodnej 
z wymogami certyfikatu BREEAM, wykorzystujemy odnawialne źródła energii i optymalizujemy 
procesy produkcyjne. Jesteśmy przekonani, że naszym klientom również zależy na ekologii. 
Dlatego rozbudowaliśmy naszą ofertę o produkcję gier przyjaznych środowisku. Oznaczmy je jako 
Ecofriendly Game i wydajemy stosowny certyfikat. 

Poświadcza on, że na etapie projektowania i produkcji wybraliście najbardziej ekologiczne materiały 
oraz rozwiązania technologiczne. Stosujemy w nich farby, lakiery i kleje biodegradowalne – 
bezpieczne dla dzieci i wykorzystywane również w przemyśle spożywczym. Klienci ostateczni oraz 
gracze z pewnością docenią troskę o stan planety i będą chętniej sięgać po produkty 
dające im gwarancję, że nie szkodzą Ziemi.

Każda gra wyprodukowana przez nas zgodnie z wymogami produkcji przyjaznej środowisku 
naturalnemu otrzyma certyfikat i może być oznaczona na opakowaniu znakiem Ecofriendly Game.



Co musisz zrobić?  

FSC  |  Co to oznacza?

   gwarancja, że produkty pochodzą z lasów 
zarządzanych w odpowiedzialny sposób

   kreowanie pozytywnego wizerunku firmy

   zwiększenie świadomości i zainteresowania 
pochodzeniem produktów wśród konsumentów

   możliwość poszerzenia rynku  
zbytu swoich produktów

1  Aby Twoja gra była przyjazna środowisku i mogła uzyskać certyfikat na pudełko, 
karty, plansze i inne elementy kartonowe, wybierz surowce z certyfikatem FSC. 

2  W grach Ecofriendly nie ma plastiku! Wybierz komponenty z drewna z certyfikatem FSC 
lub zrobione z kartonu. Doradzimy, jak najlepiej wykonać kartonowe pionki czy znaczniki.

3  W grach przyjaznych środowisku biodegradowalny celofan i biodegradowalna folia termokurczliwa  
  zastąpią dotychczasowe formy pakowania talii i pudełek z grami.

4  Zamiast woreczków strunowych proponujemy kartoniki, woreczki papierowe lub bawełniane z certyfikatem OEKO-TEX.

Wszystkie farby, lakiery i kleje stosowane 
w grach przyjaznych środowisku są 
pochodzenia roślinnego i są biodegradowalne. 

FSC® C117530



Rekomendujemy wybór formatów kart i pudełek z puli 
standardów Fabryki Kart – dzięki temu nie generujemy 
dodatkowego zużycia energii i materiałów. 

To również oszczędność pieniędzy.



Jeśli chcesz, nasi graficy pomogą Ci  
zamieścić znak Ecofriendly Game na Twojej grze 
we właściwy sposób. 

karta informacyjna  88 x 58 mmPo spełnieniu warunków produkcyjnych, dotyczących zrównoważonej produkcji,  
na opakowaniu gry można zamieścić znak Ecofriendly Game.  

Podstawową jest chromatyczna wersja znaku. 
Dopuszcza się umieszczanie na oryginalnym 
tle opakowania gry znaku w wersji białej lub czarnej. 
Stosując takie rozwiązanie, należy zadbać o kontrast między 
tłem a znakiem w celu zapewnienia jego maksymalnej czytelności.

Do pudełka z grą możemy dodać kartę informacyjną o technologii produkcji gier  
Ecofriendly. Skontaktuj się w tej sprawie ze swoim opiekunem handlowym. 

Znak na grze    

Pantone® Process Black
C: 0 / M:0 / Y: 0 / K: 100

Pantone® 5763 C
C: 16 / M: 0 / Y: 74 / K: 57

Pantone® 8003 C
C: 30 / M:25 / Y: 40 / K: 20

Produkt został zaprojektowany i wykonany 
z zachowaniem najwyższych ekologicznych 
standardów. Dotyczy to zarówno doboru 
surowców i materiałów – pozyskanych 
w sposób etyczny i odpowiedzialny, a także 
gwarantujących bezpieczną dla środowiska 
utylizację – jak i samego procesu produkcji. 
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Znak na różnych podłożach



Podłęże 650, 32-003 Podłęże
tel. 12 630 44 00, fabryka@fabryka-kart.eu 

www.fabryka-kart.eu


