Lekker duurzaam

Eversys onderschrijft de circulair ‘prioriteitsladder’
in al haar product fasen van conceptuele geboorte
tot ontmanteling in herbruikbare elementen als de
machine echt niet meer als espresso machine mag
functioneren.

Re-think

Eversys denkt vanaf haar start in 2009 ‘anders’
over het maken van espresso machines. Gebruik
van duurzaam materiaal, energie besparing,
hergebruik van grondstoffen. Sociale innovatie.

Re-design

Anders ontwerpen ten behoeve van een een
langere levensduur, een modulaire opbouw, zeer
compact en van duurzame materialen. Flexibel
en uitwisselbaar als de markt daar om vraagt. Een
goed voorbeeld van Re-design is ook onze klein
grondvlak voor hoge productie.

Re-duce

Door de mogelijkheid Eversys appratuur makkelijk
10 jaar te gebruiken worden 2-3x minder
grondstoffen verbruikt om een nieuwe espresso
machines te produceren. Gecombineerd met slim
re-design op het vlak van anti-aging programma’s
blijft het uiterlijk meegaan met de tijd.

Re-use

Het gaat hierbij om het hergebruik van machines
bij onze terugkoopregeling bijvoorbeeld. Ook
het binnen een locatie machinepark omwisselen
van modules tussen drukke en minder drukke
machines op basis van de online gegevens is
een goede manier van evenwichtig gebruik. Is
een machine echt “op” dan ontmantelen we de
materialen voor recycling op maat door onze
gespecialiseerde leveranciers.

Repair

Vanuit duurzaamheidsoogpunt is Eversys
voorstander van preventief onderhoud en
reparatie. Alle onderdelen zijn getest op
langdurige inzetbaarheid en hoge frequentie
gebruik. De grondstof samenstelling van deze
materialen is daarmee automatisch geschikt
voor reparatie omdat materiaal moeheid nihil is
of voortkomt uit veelvuldig gebruik (tenminste
100.000 cycli).

Refurbish

Het duurzaam herstellen van modules is de kern
van onze service dienstverlening. Niet alleen voor
het oplossen van een storing, maar ook bij het
verbeteren van de machine of upgraden naar een
nieuwe wens vanuit de markt. Denk aan de omslag
van 100% diermelk producten naar zo’n 40%
plantmelk producten en nog maar 60% diermelk.
Met software en een technische update blijf je
storingsvrij en heb je geen nieuwe machine nodig.

Re-manufacture

Nieuwe producten maken van oude producten of
onderdelen hiervan. Onze werkplaats is uitgerust
met moderne apparatuur als ultrasonic reinigers
waarbij geluidsgolven kalkaanslag verwijderen van
bijvoorbeeld de stoomboilers. Niet alles hoeft weg
gegooid te worden: na een ultrasonic badje is onze
RVS stoomboiler niet van nieuw te onderscheiden.

Repurpose

Hergebruiken van producten met een ander doel.
Het komt niet zoveel voor omdat de kern van de
Eversys producten zo gemaakt is dat ze ontzettend
lang als hetzelfde product kunnen worden
gebruikt. Maar als het toch zover is dan helpen
onze ijzerboer, papier en plastic verzamelbedrijven
ons met hun duurzaamheidsexpertise hierin.

Recycle

Een breed gebruikte term die wij gebruiken
voor de fase van verwerking en hergebruik van
materialen. Onze espresso machines kunnen
helaas niet zonder verpakking uit de Zwitserse
fabriek bij u aankomen zonder schade. Deze
verpakking is echter prima herbruikbaar en gaat
dan ook met retourvracht terug voor hergebruik.

Recover

Hierbij gaat het om energieterugwinning uit
materialen. Als desondanks alle bovenstaande
stappen we toch afscheid moeten nemen van
materialen dan hebben we gelukkig fijne partner
leveranciers die weten hoe materialen om te
zetten in energie neutrale winningen ten behoeve
van omzetting in materialen met een ander
gebruiksdoel dan koffie bereiden voor uw gasten.

Meer weten en doen

Hier ons sustainbility rapport (Engels)
We zijn nog lang niet klaar met beter zorgen
voor onze toekomst. Meer weten over de laatste
ontwikkelingen? Stuur een mail naar info@eversys.
nl met de vraag en we beantwoorden deze graag.
Bellen mag uiteraard ook! 0703227474.

