Over Amefa
Sinds haar oprichting in 1931 is Amefa uit Apeldoorn uitgegroeid tot een van Europa’s belangrijkste
leveranciers van bestek, keukenmessen en andere keukenaccessoires. Met vestigingen binnen en
buiten Europa bedienen we zowel de cateringbranche als verschillende retailers en exporteren we
naar meer dan 65 landen. We willen een voortrekkersrol op ons nemen op het gebied van duurzame
en circulaire initiatieven.

Groene initiatieven
Naast het recyclen van oud bestek zijn we bezig met de volgende groene initiatieven:
•	Bestekdelen waar mogelijk verpakken in papier in plaats van een plastic polybag
• Zo veel mogelijk recyclebare materialen gebruiken
• Optimalisatie van de logistieke operatie
• Introductie van duurzaam bestek ter vervanging van plastic wegwerpbestek
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Meer weten?
Neem voor aanvullende informatie over

zorginstellingen

dit initiatief contact op met Amefa:

Samen geven we uw bestek een
groene toekomst
Wil uw organisatie het bestek gaan vervangen? Bied
het gebruikte bestek dan aan voor recycling en draag
zo bij aan een groene toekomst. Neem hiervoor contact
op met uw leverancier.

contact@amefa.com / 055 368 1225.

