


ORIGEN
Crush to Save® neix de l’experiència adquirida durant més de 25 anys 
de Plàstics Espelt s.l. en el desenvolupament de productes innova-
dors i referents en el mercat. Aquesta experiència ha permès dirigir 
l’empresa cap a una nova filosofia basada en la creació de productes 
que faciliten i milloren la vida de les persones. 

Amb el control i l’optimització dels recursos productius respectant al 
màxim el medi ambient.

Crush to Save®, el primer producte d’una gama de solucions que 
està creant el departament d’ I+D de la companyia, amb l’objectiu 
de solucionar, ajudar i millorar el reciclatge en ambients domès-
tics, públics o industrials. Afavorint així el respecte i la preservació 
del medi ambient.

OBJECTIU
Crush to Save® creu en millorar i preservar l’entorn que ens envolta 
cada dia, facilitant i potenciant el reciclatge en una societat cada cop 
més consumidora d’envasos de plàstic. Al mateix temps; però creix la 
consciència i l'involucració a tenir cura del medi ambient.

Un gest que fa canviar moltes coses.

El fet d'utilitzar el Crush to Save® permet obtenir beneficis immediats 
en tot el cicle de vida d’una ampolla convencional. 

El consum cada cop més alt d’ampolles per individu sumat a la gestió 
d’aquests envasos fa que sigui el moment perfecte per l’aparició d’un 
producte com aquest.

Millores aportades per Crush to Save® en el cicle de vida d’una 
ampolla d’aigua convencional, fent més sostenible i reduint les 
emisons de CO2.

CRUSH TO SAVE®, 
UN PRODUCTE REVOLUCIONARI
Crush to Save® està realitzat per un equip d’enginyers que han ideat 
un producte fiable, robust, lleuger, eficient i econòmic, que permet 
realitzar la funció d’aixafar ampolles amb les màximes garanties i el 
mínim esforç; per tal de reduir espai, transport i temps.

TENDÈNCIA
La tendència de les marques envasadores és de dissenyar envasos, 
que un cop utilitzats, permeten ser compactats.
Però per la naturalesa dels envasos molt cops es fa difícil o impossible 
compactar-los de manera manual.

Així Crush to Save® recull aquesta tendència per tal de donar solució 
i aportar una millora en l’acció de reciclar ampolles.

Estem davant d’un producte que crea tendència i que soluciona els 
problemes d’espai, en els pisos, cases, bars, etc. cada cop més reduïts 
i on hi cal optimitzar al màxim l’espai.

A més a més, és d’un alt interès social ja que optimitza els serveis de 
recollida selectiva. Millora la capacitat d’un contenidor groc, en unes 
3 vegades respecte la capacitat habitual.

COMPACTAR ELS ENVASOS  SUPOSA UN ESTALVI EN ELS SERVÈIS DE GESTIÓ DE RESIDUS D’UN 70% 
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