Active Green met Active Ants
Het E-fulfilment proces
• Onze AutoStore slaat producten effectiever op en heeft
6x minder ruimte nodig dan een traditioneel magazijn.

• Deze AutoStore verbruikt een minimale hoeveelheid

stroom doordat de robots, die op de grid rijden,
duurzaam zijn. 10 robots gebruiken net zo veel energie
als één stofzuiger.
• De AutoStore robots weten zelf wanneer ze moeten
opladen en wanneer ze vol zijn, zodat nooit te veel
energie wordt verbruikt.
• Onze automatische inpakmachines snijden en vouwen de
dozen op maat van de producten. Hierdoor hebben we
geen opvulmateriaal nodig en produceren we geen
onnodig afval.
• Dankzij deze manier van inpakken verminderen wij de
hoeveelheid overtollige lucht in pakketten met 40%.
• Het verzendlabel wordt op de deksel geprint.
Hierdoor hebben wij geen labels meer nodig, wat
op termijn 8 miljoen labels per jaar scheelt.
• We zijn, samen met onze klanten, de transitie aan
het maken naar digitale pakbonnen. Hiermee zullen
wij op termijn ook 8 miljoen a4tjes aan pakbonnen
besparen.
• Ons proces is biologisch gecertificeerd door Skal,
wat betekend dat wij biologische opslag, verwerking
en vervoer voor biologische producten kunnen
aanbieden.

Met onze automatische
inpakmachines verminderen
wij de hoeveelheid overtollige
lucht in pakketten met
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Ons 20,000 m2 grote magazijn in Roosendaal
wordt voorzien van groene energie door

14.000 zonnepanelen
In en rond onze E-fulfilment magazijnen
• In al onze magazijnen is Ledverlichting geïnstalleerd.
• 30% van ons wagenpark is elektrisch.
Onze verpakkingen
• Het karton voor onze verpakkingen is FSC
gecertificeerd.
• Als er toch opvulmateriaal nodig is, dan gebruiken
wij recyclebaar papier of plastic.

Tijdens de last-mile
• We bieden groene bezorging aan via onze partner
fietskoeriers.

• 40% minder lucht verpakken betekend ook dat er
meer pakketten in de bezorgwagens passen
waardoor er minder vrachtwagens, auto’s of busjes
op de weg zijn.

Samen, voor een groenere toekomst
• We weten dat we niet het groenste bedrijf zijn, of
CO2 neutraal, maar we zijn ons ervan bewust dat
onze footprint verkleind moet worden. We zullen
ons proces dan ook blijven verbeteren om dat te
kunnen bewerkstelligen. We noemen dit Active
Green en werken hiervoor nauw samen met onze
klanten om onze business groener te maken.
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onze verpakkingen is
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Help je ons mee groener en duurzamer te worden,
of wil je profiteren van onze huidige oplossingen?
Neem contact op via +31 30 227 1025
of stuur een mail naar sales@activeants.nl

