
Materialet ligger som utkast

FAST först ut i byggbranschen med pant
på förpackningarna i samarbete med
Bower

Från och med måndag 17:e januari 2022 kan du panta alla förpackningar från
infästningsvarumärket FAST Smart Fästteknik, som är ett varumärke från
Skruvspecialisten Heco Nordiska. Detta möjliggörs genom ett samarbete med
Bower, en digital plattform med tillhörande app som gör det enkelt att
återvinna alla möjliga slags förpackningar med pant. Du får pantpengar och
kuponger när du scannar den tomma förpackningen och återvinner den på
återvinningsstationen eller miljörummet. 



”Samarbetet med Bower är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Vi har med FAST
utvecklat ett omfattande butiks- och förpackningskoncept som är mycket
uppskattat av våra kunder samt användare och där en betydande del av våra
förpackningar är i återvunnen plast. Likt många aktörer behöver även vi ta ett
större ansvar över materialval, något som vi ser som en av många fler viktiga
komponenter i vårt hållbarhetsarbete. Bowers lösning med möjliggörandet av
pant på alla möjliga förpackningstyper och varumärken känns därför som ett
naturligt och spännande steg i vårt hållbarhetsarbete”, säger Christos Selman, VD
på Heco Nordiska AB.

Tjänsten är enkel - man scannar förpackningens streckkod via Bowers
mobilapp och lämnar den sedan på närmaste återvinningsstation. Panten kan
sedan doneras till välgörenhet, översättas till pengar direkt in på bankkontot
eller utnyttjas som rabattkoder genom Bowers befintliga samarbetspartners.
En byggare som besöker en återvinningsstation kan scanna förpackningarna
redan i förväg och behöver inte göra detta på stationen. Likväl kan denne
välja mellan de allmänna återvinningsstationerna, eller lägga till en
återvinningsstation såsom ett närliggande miljörum i appen, som sedan
Bower accepterar.

Att FAST använder mestadels plastförpackningar för sina produkter grundar
sig i att det varit efterfrågat av kunderna då man utrett pappers- och
plastförpackningar för produkterna. Kunderna tillika byggarna ser att ur
arbetsmiljösynpunkt har plastburkarna varit praktiska, kompatibla med
arbetsredskap, ergonomiska och framför allt väderbeständiga då
plastförpackningarna klarar väl av det tuffa klimat som både användarna och
produkterna utsätts för.

”Med hjälp av Bowers plattform möjliggör vi pantning ihop med flera ledande
aktörer, oavsett bransch och på ett konsumentnära sätt. Vi ansluter oss till en
plattform där individen kan panta alltifrån livsmedelsförpackningar till just våra
produkters förpackningar. På så sätt kan vi bidra till Bowers vision och fenomen
om att panta alla slags förpackningar,” säger Christos Selman, VD på Heco
Nordiska AB.

För mer information, kontakta Christos Selman, VD Heco Nordiska AB +46
73 070 06 43.

Om Bower 
Bower är en digital plattform med tillhörande app som gör det enkelt att



återvinna med pant. Vi vill göra förpackningarna synliga för alla med vår
patenterade teknik och förändra återvinningsbranschen. Att panta ska vara en
rolig, enkel och självklar del av vardagen.

Om FAST – Smart fästteknik 
FAST utvecklar smart fästteknik som förenklar hantverkarens vardag sedan
2012. Vi erbjuder ett starkt, innovativt och noga valt sortiment av fästelement
som möter marknadens alla krav på hög kvalitet och tillgänglighet med
smarta lösningar för den professionella hantverkaren. Ytterligare information
finns på www.fast-fastening.com. FAST är sedan januari 2021 ett
infästningsvarumärke av Skruvspecialisten Heco Nordiska.

http://www.fast-fastening.com/

