
Gör ett hållbart val.
Med en stark övertygelse om att ta ansvar för planeten 
som vi alla delar, är att skapa snygg förpackningar och 
trycksaker bara en av förmånerna med Ink n Art. 

Vi håller inte med om att en investering är en investering 
om den förstör vår planet. Därför belyser vi lösningar där 
innovativt företagande och hållbar paketering går hand 
i hand. För oss hänger tryck och klimatavtryck inte ihop.

För varje beställd order  
planterar du ett träd.
När du beställer paketering från Ink n Art är du del av en 
miljömedveten förändringsresa. För varje beställning du 
gör, planterar du ett träd. Av den anledningen vill vi berätta 
lite mer om just träd. Träd är trots allt är helt avgörande 
för att vår planet ska må bra. Nedan listar vi fem skäl till 
varför vi planterar dem:

1. Träd hjälper till att rena luften och släpper ut massor 
av värdefullt syre som vi andas in.

2. Träd absorberar och samlar regnvatten med sina 
grenar och rötter. Regnvatten som skulle ha hamnat 
någon annanstans om inte träden fanns där för att 
skydda och fånga upp det. Utan det skyddet utgör 
överskottsvatten en risk för skadliga översvämningar 
och jordskred.

3. Skogar erbjuder miljontals jobb för människor runt 
om i världen. Dessutom har träd många användnings
områden för just människor, bland annat används de 
som material för att bygga hus och skyddsrum, för 
att inte nämna alla de människor som fortfarande är 
beroende av det för matlagning och uppvärmning.

4. Träd absorberar och lagrar koldioxid, som är en orsak 
till den globala uppvärmningen. Detta är ett organiskt 
sätt att ta hand om utsläpp. Träd är därför ett enkelt  
sätt att rena luften i städer där det finns mycket  
mänsklig aktivitet.

5. Säkra biologisk mångfald. Åtta av tio djurarter som 
finns på land lever i skogar. Behöver vi säga mer?

Trädplantering sker via donationer till  
organisationen One Tree Planted.

Vi lagerhåller utan  
klimatavtryck.
Är fysisk lagerhållning hållbart när vi kan göra det online? 
Ur miljösynpunkt blir det allt svårare att försvara fysisk 
lagerhållning. Papper är ett levande material och tryckta 
produkter behöver förvaras i ett anpassat klimat för att 
hålla kvaliteten. 

Det är en energikrävande process som också kostar  
pengar. Det tar vi bort ur ekvationen när du går över till 
att hantera förpackningar ondemand. 

Vad händer just nu med  
Ink n Arts hållbarhetsarbete? 
Under 2021 arbetar vi fortsätt för att säkerställa hållbarhet 
ända ut i fingerspetsarna. 

Vi kommer inte stanna vid trädplantering. 

Vi har inlett samtal med en organisation som arbetar för 
att minska plast i våra hav. 

Vi har startat en ingående analys av vår energiförbrukning 
på kontoret och i produktionen. 

Under 2022 lanserar vi en hållbarhetsrapport.

Vill du veta mer? 

Kontakta oss på hello@inknart.com eller besök vår 
hemsidan inknart.com


