Nespresso en Caran d’Ache presenteren 849
Nespresso-balpen van gebruikte koffiecapsules

Bunnik, 28 mei 2018 – Niet alleen plastic is recyclebaar, ook aluminium
koffiecapsules. Dat bewijzen Nespresso en Caran d’Ache met hun nieuwe balpen:
de 849 Nespresso. Deze pen is gemaakt van gebruikte koffiecapsules en is
onderdeel van de Caran d'Ache Office-collectie. De samenwerking is onderdeel
van het Second Life-project van Nespresso. Door te laten zien hoe koffiecapsules
een tweede leven krijgen, hopen de partijen het recyclen van aluminium capsules
aantrekkelijker te maken.
Stijlvol én duurzaam
De glanzende donkerblauwe kleur van de Nespresso Dharkan-capsules en de unieke stijl van het
849-model van Caran d’Ache samenbrengen in één pen – dat was de technische uitdaging
waarmee de twee Zwitserse bedrijven in de werkplaats van Caran d’Ache in Genève aan de slag
gingen. Het resultaat? Een stijlvol accessoire dat modieus en elegant, maar vooral ook
duurzaam is.
De 849 Nespresso-balpen is direct herkenbaar aan zijn zeshoekige vorm en is een van de
paradepaardjes van Caran d'Ache. De iconische vorm van de 849 voldoet aan alle industriële
ontwerpvoorschriften en ergonomische principes van het bedrijf. Ook schrijft de pen uiterst
comfortabel. De uitzonderlijke prestaties van de Goliath-cartridge versterken het tijdloze
ontwerp.

Nespresso en Caran d’Ache, een samenwerking gefocust op duurzaamheid

“We zijn vereerd om onze krachten en liefde voor innovatie, kwaliteit en behoud van het milieu
te bundelen met zo'n prestigieus bedrijf als Caran d'Ache. Samen leveren we het tastbare bewijs
dat gebruikte Nespresso-capsules een tweede leven kunnen krijgen”, zegt Niels Kuijer, directeur
van Nespresso Zwitserland. “Behalve dat de balpen van Zwitserse kwaliteit is, is het ook een
krachtige boodschap aan de consument. Met de 849 Nespresso-balpen laten we klanten zien dat
hun bijdrage aan het recyclen van koffiecapsules essentieel is om ze een tweede leven te geven.”
“De samenwerking met Nespresso past binnen onze filosofie die al meer dan honderd jaar is
gebaseerd op duurzame ontwikkeling, innovatie en creativiteit”, voegt Carole Hubscher,
President van Caran d'Ache, toe. “Het is speciaal om in dit unieke project een partner van
Nespresso te zijn. Uiteindelijk hebben we samen een modieus en bijzonder designaccessoire
gemaakt voor alledaags gebruik.”
Zo krijgen Nespresso-capsules een tweede leven
De koffiecapsules ondergaan een complete transformatie voordat ze als pen door het leven
kunnen gaan. Eerst verzamelt Nespresso de gebruikte koffiecapsules via de 2.700 Nespressoinzamelpunten in Zwitserland, of via de inzamelservice ‘Recycling at Home’. Dit is het eigen
systeem waarmee Nespresso al meer dan 27 jaar aluminium capsules verzamelt en recyclet.
Vervolgens staat een reis naar het Zwitserse Moudon in de planning, waar een bedrijf het
aluminium scheidt van de koffie. Het koffiedik zet Nespresso om naar hernieuwbare energie en
natuurlijke meststoffen in een biogasinstallatie in het Zwitserse dorp Valbroye. Het aluminium
wordt gesmolten en gebruikt om nieuwe producten te maken.

De Nespresso-capsules zijn tijdens de productiefase grondig getest voordat ze zijn verwerkt. De
pennen zijn verpakt in volledig recyclebaar karton zonder lijm. Dit versterkt de innovatieve en
ecoverantwoorde aanpak van Caran d'Ache en Nespresso.
Na het Victorinox Swiss Army-mes en de Zena-groenteschiller in 2016 is de 849 Nespressobalpen het derde iconische en typisch Zwitserse object gemaakt van gerecyclede aluminium
Nespresso-capsules. De limited edition 849 Nespresso-balpen is vanaf vandaag verkrijgbaar
voor een adviesprijs van 38 euro. Kijk voor meer informatie op www.carandache.com.
www.nespresso.com/secondlife
#CarandachexNespresso
#RecycleWithNespresso / #RecycleMetNespresso
###
Over Nestlé Nespresso S.A.

Als echte pionier is Nestlé Nespresso S.A. de marktleider op het gebied van hoogwaardige
koffiepads. Via zijn AAA Sustainable Quality™-programma werkt het bedrijf met meer dan
75.000 koffieboeren in twaalf landen om te zorgen dat de landbouwbedrijven en het omliggende
platteland duurzaam te werk gaan. Het programma werd in 2003 gelanceerd in samenwerking
met de Rainforest Alliance en draagt

bij aan het verhogen van de kwaliteit en opbrengst van

de oogsten. Hierdoor garandeert Nespresso een duurzame levering van hoogwaardige koffie.
Tegelijkertijd verbetert de koffieproducent de levensomstandigheden van koffieboeren en hun
gemeenschappen.
In 1991 introduceerde Nespresso in Zwitserland het eerste recyclesysteem voor aluminium
capsules. Sindsdien heeft het bedrijf meer dan 2.700 Nespresso-capsule-inzamelpunten opgezet
in Zwitserse steden, evenals in de Nespresso-boutiques en in de winkels van zakenpartners.
Nespresso ondersteunt en bevordert de recycling van zowel het aluminium als het koffiedik om
milieuprestaties te verbeteren. Het bedrijf heeft zich tot doel gesteld om uiterlijk in 2020
verantwoord ingekocht aluminium te gebruiken in overeenstemming met de normen van het
Aluminium Stewardship Initiative.
Nespresso is gevestigd in 76 landen en heeft meer dan 13.500 werknemers. Het hoofdkantoor
staat in het Zwitserse Lausanne. In 2017 leverde het bedrijf aan een retailnetwerk van meer dan
zevenhonderd boutiques wereldwijd. Ga voor meer informatie naar www.nestle-nespresso.com.
Over Caran d’Ache
Al sinds 1915 is Caran d’Ache de Zwitserse producent van hoogwaardige schrijfinstrumenten,
kunstbenodigdheden en -accessoires. Sinds 1930 is Caran d’Ache een familiebedrijf; inmiddels
wordt het bedrijf onder leiding van Carole Hubscher geleid door de vierde generatie. Het merk
staat bekend om het elegante ontwerp, selectie van materialen, sterke kleuren en technische
kennis. Alle materialen – van potloden en pennen tot en met inkt en accessoires – worden in
Genève geproduceerd en zijn wereldwijd erkend om hun kwaliteit. De producten zijn onder te
verdelen in drie categorieën: hoogwaardig schrijfgerei, kantoorbenodigdheden en
gepersonaliseerde artikelen. Caran d’Ache bedient klanten in meer dan negentig landen en heeft
drie gespecialiseerde winkels: twee in Genève en een in Zürich. Op het hoofdkantoor in Genève
werken ongeveer 280 werknemers. Kijk voor meer informatie op www.carandache.com.
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