Recycling-pennen

Toon uw milieubewustzijn met ecologisch
correcte reclameartikelen!
Steeds meer ondernemingen beseffen, dat milieuvriendelijke reclameartikelen de
imago met langdurig gevolg positief beïnvloeden.
Om als firma het concept van duurzaamheid kansrijk te realiseren, dient er rekening te
worden gehouden met vier zuilen:
behalve ecologie en sociale aspecten zijn dit ook kwaliteit en eerlijke prijzen.

Ethic drukbalpen

Geproduceerd uit gerecyclede cd-doosjes
Reclamevlakte:
Product code:

40 x 20 mm
ETHIC

Met reclameartikelen die gelijktijdig ecologisch correct als ook origineel,
klantenvriendelijk, van praktisch nut en sterk qua aandacht zijn, wint u de harten van
uw klanten.
De producten in ons zorgvuldig gekozen, sluitend afgerond assortiment zijn uit
gerecyclede of biologische materialen, werden sociaal fair geproduceerd of bedienen
zich milieuvriendelijke technologieën zoals zonneënergie.
Internationaal erkende keuringsmerken bevestigen de ecologische kwaliteit resp. de
faire handel. Alle artikelen kunnen met uw reclame worden veredeld.

Ethic draaibalpen -2-kleurig

Geproduceerd uit gerecyclede cd-doosjes
Reclamevlakte:
Product code:

40 x 20 mm
ETHIC

Realta draaibalpen

Geproduceerd uit gerecyclede cd-doosjes

Transport
Wanneer mogelijk worden onze artikelen
met de DHL-service GOGREEN CO2-neutral
verstuurd: ter compensatie van de door het
transport ontstaande CO2-emissies investeert DHL in projecten ter klimaatbescherming die volgens internationaal aanvaarde
normen zijn gecertificeerd.

Reclamevlakte:
Steel:
Clip:
Product code:

40 × 20 mm
30 × 4 mm
REA

Realta draaibalpen

Geproduceerd uit gerecyclede cd-doosjes
Reclamevlakte:
Steel:
Clip:
Product code:

40 × 20 mm
30 × 4 mm
REA

klimaneutral

natureOffice.com | DE-559-096636

Catalogus

gedruckt

Om aan de ecologische eisen van
de inhoud te beantwoorden, werd
deze catalogus met mineraalolie-vrije
plantkleuren op 100% recyclingpapier
en klimaatneutraal gedrukt.

Yukon draaibalpen

Geproduceerd uit gerecyclede cd-doosjes
Reclamevlakte:
Steel:
Clip:
Product code:

40 × 17 mm
20 × 3 mm
YUKON
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Balpen - biologisch afbreekbare kunststof

Recycling-pennen

Storia vlakke clip drukbalpen

Steel bestaat uit natuurgrijze recyclingkarton
Reclamevlakte:
Product code:

60 x 28 mm
STOR-F

Indus balpen

Geproduceerd uit biologisch afbreekbare kunststof

Storia ronde clip drukbalpen

Steel bestaat uit natuurgrijze recyclingkarton
Reclamevlakte:
Product code:

60 x 28 mm
STOR-R

Reclamevlakte:
Steel:
Clip:
Product code:

40 × 20 mm
30 × 8 mm
INDUS

Carta papierbalpen

Bio Pen balpen -Solid

In de standaard versie stemt de schrijfkleur overeen met de hulskleur
(natuurkleurige pen met blauwe schrijfkleur), op verzoek met andere
schrijfkleuren)
Reclamevlakte:
60 x 12 mm
Max druk:
1 kleurig
Product code:
CARTA

Reclamevlakte:
Steel:
Clip:
Product code:

Geproduceerd uit recyclingkarton

Geproduceerd uit biologisch afbreekbare
kunststof
20 × 20 mm / 40 × 10 mm
30 × 5 mm
BIO-SOLID

Recycling potlood

Bio Pen - balpen -Frosted

(daarvan 70% huishoudelijk afval, 30% ander oud papier)
Reclamevlakte:
75 x 18 mm
Max druk:
1 kleurig
Product code:
PAP-PENC

Reclamevlakte:
Steel:
Clip:
Product code:

Geproduceerd uit gerecycled papier

Geproduceerd uit biologisch afbreekbare kunststof
20 × 20 mm / 40 × 10 mm
30 × 5 mm
BIO-FROST

Bio Luna

Geproduceerd uit biologisch afbreekbare
kunststof
Reclamevlakte:
Steel:
Clip:
Max druk:
Product code:

50 × 20 mm
20 × 4 mm
1 kleurig
LUNA

Storia Bio vlakke clip - wit

Steel bestaat uit natuurgrijze recyclingkarton
Beslagdelen uit biologisch afbreekbare kunststof
Reclamevlakte:
Product code:

60 x 28 mm
STOR-F-BIO
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Recycling-pennen

Recycling-potloden

Avon balpen

Severn drukpotlood

Reclamevlakte:
Steel:
Product code:

drankflessen

Geproduceerd uit recycling-kunststof-drankflessen
40 × 20 mm
AVON

Drukpotlood met gom geproduceerd uit recycling-kunststofReclamevlakte:
Steel:
Product code:

40 × 20 mm
SEVERN

Money Pen balpen met kapje

Money potlood

Kapje optioneel
Reclamevlakte:
Product code:

Reclamevlakte:
Product code:

Geproduceerd uit 30% gerecyclede bankbiljetten / 70%
gerecyclede kunststof
60 x 20 mm
MON-PEN

Geproduceerd uit 30% gerecyclede bankbiljetten / 70%
gerecyclede kunststof
75 x 18 mm
MON-PENC

Denim Pen balpen met kapje

Denim potlood

Kapje optioneel
Reclamevlakte:
Product code:

Reclamevlakte:
Product code:

Geproduceerd uit 30% gerecyclede jeansstof / 70%
gerecyclede kunststof
60 x 20 mm
DEN-PEN

Geproduceerd uit 30% gerecyclede jeansstof / 70%
gerecyclede kunststof
75 x 18 mm
DEN-PENC

Tyre Pen balpen met kapje

Lunchtray potlood

Kapje optioneel
Reclamevlakte:
Product code:

Reclamevlakte:
Product code:

Geproduceerd uit 30% gerecyclede banden / 70%
gerecyclede kunststof
60 x 20 mm
TYR-PEN

Newspaper Pen balpen met kapje

Geproduceerd uit 30% gerecyclede krantenpapier / 70%
gerecyclede kunststof
Kapje optioneel
Reclamevlakte:
Product code:

60 x 20 mm
NEWS-PEN

Geproduceerd uit 30% gerecyclede dienbladen / 70%
gerecyclede kunststof
75 x 18 mm
PLAS-PENC

Newspaper potlood

Geproduceerd uit gerecyclede kranten
Witte potlood ook zonder gom verkrijgbaar
Reclamevlakte:
75 x 18 mm
Product code:
NEWS-PENC
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Duurzame houtbalpen

Duurzame houtbalpen

Albero Blanco & Albero Noir
Geproduceerd uit hout uit FSC®-gecertificeerd bosbeheer
Reclamevlakte:
Product code:

40 × 20 mm / 70 × 12 mm
ALB-WH / ALB-BK

Alsek balpen

Geproduceerd uit hout uit FSC®-gecertificeerd bosbeheer (esdoornhout)
Reclamevlakte:
Product code:

40 × 20 mm / 70 × 12 mm
ALSEK

Spar steekstiftbalpen

Geproduceerd uit hout uit FSC®-gecertificeerd bosbeheer

Albero balpen

Geproduceerd uit hout uit FSC®-gecertificeerd bosbeheer
Reclamevlakte:
Product code:

Reclamevlakte:
Product code:

70 x 20 mm
SPAR

40 × 20 mm / 70 × 12 mm
ALB-SILV

Spar steekstiftbalpen - zwart

Geproduceerd uit hout uit FSC®-gecertificeerd bosbeheer

Albero drukpotlood

Geproduceerd uit hout uit FSC®-gecertificeerd bosbeheer
Reclamevlakte:
Product code:

Reclamevlakte:
Product code:

70 x 20 mm
SPAR--02

40 × 20 mm / 70 × 12 mm
ALB-PENC

Forest Stewardship Council®
FSC® is een non-profit organisatie die zich
wereldwijd voor een ecologische en sociaal
acceptabele bosbeheer en zodoende tegen de
roobbouw van onze bossen inzet. Slechts zulke
producten verkrijgen de zegel die aan de strenge
criteria van de FSC® beantwoorden.

Executive Albero schrijfset

Geproduceerd uit hout uit FSC®-gecertificeerd
bosbeheer en recyclingpapier

Reclamevlakte:
Balpen en potlood: 40 x 20 mm
Etui:
30 x 40 mm
Product code:
ALB SET

Uitsluitend FSC®-gecertifceerde ondernemingen is
het toegestaan, het FSC®-label direct op producten aan te brengen.
Alle producten in deze catalogus die van een FSC®-kenmerk zijn
voorzien, komen van een leverancier met FSC®-certificaat.
Alle met FSC®-kenmerk kenbaar gemaakte producten werden
volgens de FSC®-standaarden gecertificeerd. Op de producten mag
het FSC®-label alleen in combinatie met de handelsmerklicentiecode
van de leverancier verschijnen.

Albero balpen, kleurige clip

Geproduceerd uit hout uit FSC®-gecertificeerd bosbeheer
Beslagdelen blauw, zwart of rood*
Reclamevlakte:
40 × 20 mm / 70 × 12 mm
Product -code:
ALB-COL

*Vanaf 5.000 stuk in verdere kleuren verkrijgbaar

In de periode 2000-2005 werden
per jaar geschatte 10,4 miljoen
hectare regenwoud onherroepelijk vernield.“
Voedings- en bosbeheerorganisatie van de Verenigde Naties

„Deze wouden, die voordien de halve planeet hebben
bedekt, zijn onvervangbaar en hun verlies heeft
drastische gevolgen voor ons milieu, de economie en
onze samenleving.“
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Duurzame pennen

School en kantoor
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Koker voor kleurpotloden

Regenboog-pen

Koker uit recyclingpapier met zes kleurige
recyclingpapier-kleurpotloden

Geproduceerd uit hout uit FSC®-gecertificeerd bosbeheer
Met vierkleurige potloodvulling - rond
Reclamevlakte:
70 x 19 mm
Product code:
PENC4CSM

Artikelafmetingen: Ø 35 x 115 mm
Reclamevlakte:
100 x 35 mm
Product code:
COL-TUBE

Regenboog-pennen „Jumbo“

Geproduceerd uit hout uit FSC®-gecertificeerd bosbeheer
Met vierkleurige potloodvulling - zeshoekig
Reclamevlakte:
70 × 4 mm per zijde
Product code:
PENC4XL

Highlighter

Geproduceerd uit gerecyclede cd-doosjes
Reclamevlakte:
Product code:

ECO potloden

Geproduceerd uit hout uit FSC®-gecertificeerd bosbeheer
Met en zonder gom verkrijgbaar

Reclamevlakte:
Product code:
Black:
		
Natural:
		

70 x 19 mm

Etui met 6 kleurpotloden

PENC-BK-E
PENC-BK (without eraser)
PENC-WD-E
PENC-WD (without eraser)

Reclamevlakte:
Product code:

40 x 10 mm
HIGH

Geproduceerd uit gereycelde karton en
hout uit duurzaam bosbeheer
70 x 30 mm
COL-PENC

Pennenkoker met full color kleurendruk

Geproduceerd uit recycling-kunststof en recyclingpapier
Artikelafmetingen: Ø 82 x 116 mm
Reclamevlakte:
100 x 260 mm
Full colour-druk als standaard
Product code:
POT-PP

Executive pennenkoker

Potlood rond, kleurig gelakt

Geproduceerd uit hout uit FSC®-gecertificeerd
bosbeheer

Geproduceerd uit hout uit FSC®-gecertificeerd bosbeheer
Reclamevlakte:
Product code:

70 x 19 mm
PENC-C

Artikelafmetingen: Ø 69 x 88 mm
Reclamevlakte:
50 x 60 mm
Product code:
EX-POT

		

Potlood Crystal-Pen

Geproduceerd uit FSC® gecerticeerde lindehoud en SWAROVSKI

Pennenhouder vuilnisbak

ELEMENTS

Geproduceerd uit gerecyclede kunststof

Reclamevlakte:
Product code:

70 x 19 mm
CRYST
Ook verkrijgbaar in een box met 3 of
in een tube met 5 pennen

Artikelafmetingen: 75 x 140 x 100 mm
Reclamevlakte:
35 x 75 mm
Product code:
POT-WBIN

*verdere kleuren op aanvraag

*Vanaf 2.000 stuk in verdere
kleuren verkrijgbaar
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School en kantoor

School en kantoor
		 Gom PVC-vrij

Onze bio-kunststoffen worden geproduceerd
uit jaarlijks aangroeiende, plantaardige grondstoffen. De producten op basis van maïszetmeel
of cellulose kunnen achterstandvrij worden
verbrand en kunnen bij zuivere scheiding meermaals worden gerecycled.

		Geproduceerd uit PVC- en phthalaatvrije
synthetische paragummi
Artikelafmetingen:
Reclamevlakte:
Product code:		

2

60 x 21 x 11 mm
55 x 17 mm
NONPVC

Dat hier aangroeiende grondstoffen worden
ingezet, is slechts aan de opdruk te herkennen.

		 Houten punteslijper

		 Geproduceerd uit duurzaam bosbeheer
Reclamevlakte:

1 1-voudig:		
2 2-voudig:		
Product code:		

Bio-kunststof doet gebruikelijke kunststoffen
op basis van fossiele grondstoffen qua kwaliteit niet onder en bespaart onze waardevolle
oliebronnen.

18 X 12 mm
18 X 18 mm
SHARPWD1 / SHARPWD02

1

		

Bio Stapler

		
		
		

Artikelafmetingen:
Reclamevlakte:
Product code:

		Geproduceerd uit biologisch
afbreekbare plastic
		 Werkt zonder klampen!

85 x 55 x 35 mm
35 x 9 mm
BIO-STAPL

		 Kartonnen punteslijper
		Geproduceerd uit gerecyclede
karton en beukenhout
Reclamevlakte:
Product code:		

120 x 45 mm
SHARP-CARD

		

Pennenmapje uit bio-katoen

		 Geproduceerd uit bio-katoen
Reclamevlakte:
Product code:		

170 x 65 mm
PCASE-CANV

Beschikbare ritskleuren:

		

Houten liniaal uit beukenhout

		Geproduceerd uit onbehandelde
beukenhout uit duurzaam bosbeherr
Reclamevlakte:
Product code:		

		 Vuilnisbak-punteslijper

		 Geproduceerd uit gerecyclede kunststof
Artikelafmetingen:
Reclamevlakte:
Product code:		

45 x 65 x 45 mm
25 x 30 mm
SHARP-WBIN

150 × 15 mm / 250 × 15 mm
20CMWOOD / 30CMWOOD
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Onderzetters en mousepads
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Conferentie- en memoblokken

Tyre onderzetters en Tyre mousepads
Geproduceerd uit gerecyclede banden en
recyclingpapier

1

Vaste, maar slechts 1,8 mm dunne mousepads met sterke,
voor optische muizen geschikte bovenkant en slipvaste onderkant

1

2
2

2

3

4
3
1

Bookmarks

Geproduceerd uit gerecyclede kunststof
Basiskleur zwart of wit
Artikelafmetingen:
200 x 50 mm
Product code:
BOOKM

2

Conferentieblokken

 eproduceerd uit gerecyclede kunststof en 100%
G
recyclingpapier

50 blad
DIN-formaten:
Product code:
		

3
4

Productgrootten:			

		

1 Ø 95 mm 		 2 Ø 200 mm 3 240 × 190 mm 4 95 × 95 mm
		Onderzetter		Mousepad		Mousepad		Onderzetter
		 EM-CR-TYR		EM-R-TYR		EM-TYR		EM-CS-TYR

Memoblok Deluxe

Geproduceerd uit 100% recyclingpapier
50 blad
DIN-formaaten:
Product code:

4

A3, A4, A5, A6
A3PAD50 / A4PAD50 /
A5PAD50 / A6PAD50

A4, A5, A6
C-PAD-A4 / C-PAD-A5 / C-PAD-A6

Memoblokken Wire-O Binding

Geproduceerd uit 100 % gerecycled papier
50 blad
Product code:

NBOOKA4, NBOOKA5 & NBOOKA6

5 A5 Penbook memoblok met pen
	Geproduceerd uit gerecyclede kunststof en
100% recyclingpapier met REALTA pen (zie pagina 3)
Artikelafmetingen:
Product code:

178 x 210 mm
PENBOOK

5
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Conferentie-artikelen
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Conferentie-artikelen

De „Blaue Engel“
De in 1978 gestichte onderscheiding „Blaue
Engel“ is de oudste milieugerelateerde aanduiding in de wereld voor producten en
diensten.
De criteria voor de „Blaue Engel“ worden door een onafhankelijke jury vastgelegd. Het bewijs van de inachtneming geschiedt via onafhankelijke keurinstanties. Met de „Blaue Engel“ worden producten gekenmerkt die zich in vergelijking
tot andere, voor hetzelfde doeleinde bepaalde producten
door hun bijzondere milieuvriendelijkheid onderscheiden.
Zo bespaart een papierproduct uit 100% oud papier de
gehele grondstrof voor de productie van nieuw papier. Hoe
hoog de bijdrage is, is steeds afhankelijk van het vergelijkend product en de exploitatie van het product.

2

		 Demonstatiekoffer Nature
		

1

Geproduceerd uit gerecycled karton

Artikelafmetingen:
Reclamevlakte:
Product code:		

330 x 245 mm
100 x 40 mm
NATCASE

3

		 Congresmap Nature
		

4

1 Naamplaatje
		 Geproduceerd uit recyclingpapier
Artikelafmetingen:
Product code:		

70 x 38 mm
NAM-CARD

3 A4 Trend Verzamelmap
		 Geproduceerd uit recyclingpapier
Artikelafmetingen:
Reclamevlakte:
Product code:		

320 x 225 x 5 mm
100 x 40 mm
TREND

Geproduceerd uit gerecycled karton

Artikelafmetingen:
Reclamevlakte:
Product code:		

240 x 320 mm
100 x 40 mm
NATECO

2 A4 Macro Verzamelmap
		 Geproduceerd uit gerecycled karton
Artikelafmetingen:
Reclamevlakte:
Product code:		

320 x 225 x 5 mm
100 x 40 mm
MACRO

		 Opappo Congresmap

4 Etui visitekaartje
		 Geproduceerd uit gerecycled karton
Artikelafmetingen:
Reclamevlakte:
Product code:		

92 x 65 mm
25 x 10 mm
TREND-BC

		
Voorbeelden voor blind- en kleurendruk

Geproduceerd uit gerecycled karton

Artikelafmetingen:
Reclamevlakte:
Product code:		

315 x 240 mm
100 x 40 mm
OPEXFO
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Bekers en flessen

Recycling aluminium
		 Mini lippenbalsem F15

		 Recycling-sportfles

		 Doosje uit gerecyclede aluminium
		Lippenbalsem op basis van bijenwas
met zonbeschermingsfactor 15

		 Geproduceerd uit gerecyclede kunststof
Artikelafmetingen:
Reclamevlakte:
Product code:		

Ø 75 x 180 mm (500 ml)
220 x 70 mm
RBOT

Artikelafmetingen:
Ø 38 mm
Reclamevlakte:
Ø 25 mm
Full colour-print als standaard
Product code:		
F15LAL

		 Bio Flesopener
		Geproduceerd uit biologisch afbreekbare
kunststof (lignin)
Artikelafmetingen:
Reclamevlakte:
Product code:		

90 x 40 x 5 mm
50 x 25 mm
BO BIO-F

		 Mini Vitamine C

Recyclingaluminium
Meer dan twee derden van de tot dusverre geproduceerde
aluminium zijn tegenworodig nog in gebruik. Gerecyelde
aluminium bespaart tot en met 95% van de voor de nieuwe
productie bestede energie. Het aluminiumblik is wereldwijd
de het meest gerecyclede verpakkingsvorm. Alle aluminium
artikelen in ons assortiment bestaan uit tot 95% recycling
aluminium en kunnen voor 100% worden gerecycled.

		 Doosje uit gerecyclede aluminium
		 Omvat lekkere priktabletten met sinasappelsmaak
Artikelafmetingen:
Ø 38 mm
Reclamevlakte:
Ø 25 mm
Full colour-druk als standaard
Product code:		
VITCAL

		 Mini Spieren Relax Balsem
		 Doosje uit gerecyclede aluminium
Artikelafmetingen:
Ø 38 mm
Reclamevlakte:
25 mm
Full colour-print als standaard
Product code:		
RELAXAL

		 Recycling-Mini-sportfles

		 Geproduceerd uit gerecyclede kunststof
Artikelafmetingen:
Reclamevlakte:
Product code:		

Ø 75 x 150 mm (300 ml)
220 x 70 mm
XSRBOT

		 Pepermunt-drops Mini Mints

Beschikbare kleuren

		 Kerstboom Zaad

		 Doosje uit gerecyclede aluminium

		 Geproduceerd uit recyclingaluminium
		 en gerecycled kurk
Artikelafmetingen:
Ø 43 x 115 mm
Reclamevlakte:
135 x 22 mm
Full colour-druk als standaard
Product code:		
TUB-XMAS

Artikelafmetingen:
Ø 38 mm
Reclamevlakte:
Ø 25 mm
Full colour-druk als standaard
Product code:		
MINT-AL

		 Doosje met thee of koffie (voor 2 personen)
		Geproduceerd uit recyclingaluminium en gerecycled kurk
Inhoud 2 x thee/koffie (Fairtrade), 2 x melkpoeder, 2 x suiker (Fairtrade)
Artikelafmetingen:
Ø 43 x 115 mm
Reclamevlakte:
135 x 22 mm
Full colour-druk als standaard
Product code:		
TUB-TEA / TUB-COF

		 Koffiekom Standaard

		 Geproduceerd uit gerecyclede kunststof
Artikelafmetingen:
Inhoudsmaat:		
Reclamevlakte:
Product code:		

Ø 73 x 93 mm
275 ml
168 x 54 mm
MUG-STED

		 Koffiekom Classic

		 Geproduceerd uit gerecyclede kunststof
Artikelafmetingen:
Inhoudsmaat:		
Reclamevlakte:
Product code:		

Ø 81 x 99 mm
330 ml
189 x 56 mm
MUG-C

		 Jumbo Mints

		Geproduceerd uit recyclingaluminium en
gerecycled kurk
Artikelafmetingen:
Ø 43 x 115 mm
Reclamevlakte:
135 x 22 mm
Full colour-druk als standaard
Product code:		
XLMINTAL
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Zaad & planten in bio-kwaliteit

20

Snacks in bio-kwaliteit
Bio-appelchips

1

Uit biologische teelt

Artikelafmetingen: 150 x 150 mm, 20g
Reclamevlakte:
75 x 100 mm
Full colour-druk als standaard
Product code:
APEL
DE-ÖKO-037

2

4
6

3

Appel knappertjes

5

Uit biologische teelt

Bio-bessendroom

Artikelafmetingen: 130 x 95 mm, 20g
Reclamevlakte:
50 x 80 mm
Full colour-druk als standaard
Product code: APLCUBE
DE-ÖKO-037

Geproduceert met over 99% ingrediënten
uit ecologische productie
Artikelafmetingen: 150 x 150 mm, 20 g
Reclamevlakte:
75 x 100 mm
Full colour-druk als standaard
Product code:
DREAM
DE-ÖKO-013

7
8

7

1 Special Mail Set
		 Omvat een keuze aan pootgoed*
Artikelafmetingen:
65 x 10 x 45 mm
1-kleurige druk:
30 x 20 mm
of individuele banderol met digitale druk
Product code:		
BIOSMS
DE-ÖKO-003

2 Tuin in een doosje
		 Omvat een keuze aan pootgoed*
Artikelafmetingen:
Ø76 × 40 mm
1-kleurige druk:
40 x 18 mm
of individuele banderol met digitale druk
Product code:		
BIO-TIN
DE-ÖKO-003

Zaadzakje

		 Omvat een keuze aan pootgoed*
		
Artikelafmetingen:
3 Klein:
63 × 98 mm
4 Middel:
82 × 114 mm
5 Groot:
115 × 156 mm
Druk:
full colour-druk
DE-ÖKO-003

6 3 in 1 kruidentrio
		 Omtvat kers, basilicum,
		 citroenmelisse zaadgoed

Product code:
BIO-SEED-SM
BIO-SEED-STD
BIO-SEED-LG

Artikelafmetingen:
160 x 60 x 45 mm
1-kleurige druk:
100 x 40 mm
of individuele banderol met digitale druk
Product code:		
FLOW3-BIO
DE-ÖKO-003

Mini vruchtsapbeertjes

Fruitwormpjes

Artikelafmetingen: 78 x 111 mm, 16 g
Reclamevlakte:
50 x 64 mm
Full colour-druk als standaard
Product code:
BEARS
DE-ÖKO-013

(Geschikt voor veganisten)

Geproduceert met over 99%
ingrediënten uit ecologische
productie

7 Tiny Terracotta
		 Omvat een keuze aan pootgoed*
Artikelafmetingen:
60 x 40 x 50 mm
1-kleurige druk:
40 x 25 mm
of individuele banderol met digitale druk
Product code:		
BIOTERRA
DE-ÖKO-003

8 Kleurig potje
		 Omvat een keuze aan pootgoed*

Artikelafmetingen:
70 x 70 x 60 mm
	of individuele banderol met digitale druk
Product code: 		
BIO-COL
DE-ÖKO-003

*Bio-zaad selectie: zonbloemen, basilicum, kers of goudsbloem

Bio-zegel
„Bio volgens EG-eco-verordening“: Een
groot aantal verschillende eco-merken
maakte het nog enkele jaren geleden de milieu- en
gezondheidsgeörienteerde consumenten moeilijk, bij
de inkoop van levensmiddelen het overzicht te
bewaren. Vandaar werd 2001 het erkend bio-zegel
gemanifesteerd: dankzij de onderscheiding met dit
bekend zeshoekig, groen-zwart-wit symbool blijkt op
de eerste blik, welke producten ecologisch werden
vervaardigd en verwerkt. Onder meer mogen de
levensmiddelen niet met gentechnisch gemodificeerde
organismen of onder de inzet van pesticiden zijn
vervaardigd.

Geproduceert met over 99%
ingrediënten uit ecologische
productie
Artikelafmetingen: 78 x 111 mm, 16 g
Reclamevlakte:
50 x 64 mm
Full colour-druk als standaard
Product code:
WORMS
DE-ÖKO-013

EU-bio-zegel
Vanaf juli 2010 werd EU-wijd een bindend
nieuwe bio-zegel geïntroduceerd. Het logo
mag alleen voor ecologische levensmiddelen worden
toegepast die de verwijzing naar de ecologische productie
en verwerking in de verkeersbenaming mogen dragen (ten
minste 95 gewichtsprocenten van de ingrediënten van
agrarische oorsprong moeten ecologisch zijn).
Het codenummer van het controleorgaan dat voor de
controle van de laatste producent of verwerker bevoegd
is, moet in hetzelfde zichtveld dan het logo staan. Het
Duitse biozegel en privé-logo´s mogen verder aanvullend
worden gebruikt.
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Solair spelgoed

Solair spelgoed
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Solarkracht

Sommige solaire producten werken alleen
dankzij aanvullende steun door batterij of
accu. Soms worden deze alleen met te zwakke
respectievelijk niet werkende decoratieve
zonnepanelen uitgerust.
Onze geselecteerde solair-producten zijn
met hoogwaardige zonnecellen uitgerust
en worden alleen door de natuurlijke kracht
van het licht aangedreven. Voor een foutvrije
werking is een bepaalde lichtintensiteit vereist.
Wanneer de zon niet voldoende kracht heeft
(bv in de wintermaanden), kan de werking
ook met behulp van een 4 W-LED-spot resp.
10 W-halogeenspot worden getest.

		 Solar Auto Racer

		 Miniauto verstelbare vooras

		 Solar Turtle

Containerafmetingen: Ø 55 mm
Reclamevlakte:
Ø 25 mm
Op dekselbovenkant
Product code:		
RACER

		 Realistische bewegingen

Containerafmetingen: Ø 75 mm
Reclamevlakte:
Ø 30 mm (to container)
Product code:		
TURTLE

		 Solair Auto Bug

Vanaf 1.000 stuk ook in uw
gewenste kleur verkrijgbaar!

		 Solar Bus

		 Minibus verstelbare vooras

Levering in kartonnen verpakking
Artikelametingen:
20 x 100 x 30 mm
Reclamevlakte:
60 x 4 mm
Product code:		
BUS

Containerafmetingen: Ø 55 mm
Reclamevlakte:
Ø 25 mm
Op dekselbovenkant
Product code: 		
BUG

		 Solar Krekel

		 Vibreert en maakt een sjirpend geluid

Containerafmetingen: Ø 75 mm
Reclamevlakte:
Ø 30 mm (to container)
Product code:		
GRILL

		 Solar Lucky Bug
		 Realistische bewegingen

Containerafmetingen: Ø 75 mm
Reclamevlakte:
Ø 30 mm (to container)
Product code:		
LUCKYB

		 Solar Spin

		 Realistisch uiterlijk; vibrerend
		

Levering in blisterverpakking
Reclamevlakte: Ø 30 x 20 mm
(CMYK etiket op verpakking)
Product code:		 SPIDER

Outdoor en plezier
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Outdoor en plezier
1

1 Recycling-frisbee - groot
		 Geproduceerd uit gerecyclede verpakkingen
Artikelafmetingen:
Reclamevlakte:
Product code:		

Ø 220 mm
Ø 110 mm
FRIS-LG

2 Recycling-frisbee - middel
		 Geproduceerd uit gerecyclede verpakkingen
Artikelafmetingen:
Reclamevlakte:
Product code:		

Ø 175 mm
Ø 120 mm
FRIS-MED

7 Recycling-boemerang
		 Geproduceerd uit gerecyclede cd-doosjes

2

Artikelafmetingen:
Reclamevlakte:
			
Product code:		

3 Recycling-frisbee - klein
		Geproduceerd uit gerecyclede
verpakkingen
Artikelafmetingen:
Reclamevlakte:
Product code:		

25

200 x 100 mm
80 × 20 mm per vleugel
10 mm breed langs de punt
BOOM

Ø 125 mm
Ø 75 mm
FRIS-SM

3

4 Recycling-jojo
		Geproduceerd uit
gerecycelde cd-doosjes
Artikelafmetingen:
Reclamevlakte:
Product code:		

Ø 55 mm
Ø 35 mm
YO

9 Mini-recycling-jojo
		 Geproduceerd uit gerecyclede kunststof

4

8 Venus Werpschotel
		 Geproduceerd uit gerecyclede verpakkingen

Artikelafmetingen:
Ø 35 mm		
Reclamevlakte:
Ø 28 mm
Full colour-druk als standaard
Product code:		
YO_MIN

Artikelafmetingen:
Reclamevlakte:
Product code:		

Ø 175 mm
Ø 55 mm
VENUS

10 Hout-jojo
		 Geproduceerd uit hout uit FSC®-gecertificeerd bosbeheer
Artikelafmetingen:
Reclamevlakte:
Product code:		

6 	Recycling-ijskras in
5 Recycling-ijskras - Polar
		 Geproduceerd uit gerecyclede cd-doosjes
Artikelafmetingen:
Reclamevlakte:
Voorkant:		
Greep:		
Product code:		

106 x 224 mm

betaalkaartformaat

		 Geproduceerd uit gerecyclede cd-doosjes
Artikelafmetingen:
Reclamevlakte:
Product code:		

85 x 55 mm
72 x 45 mm
ICE-CC

70 x 70 mm
15 × 50 mm
ICE-PLR

10 Houttol
		 Geproduceerd uit FSC®-gecertificeerd bosbeheer
Artikelafmetingen:
Reclamevlakte:
			
Product code:		

5

6

Ø 35 mm
24 mm binnenradius
30 mm buitenradius
SPIN

Ø 60 mm
Ø 45 mm
YO-WD

Sleutelhangers
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Sleutelhangers, magneten en buttons
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Sleutelhanger Mate met chip
voor winkelwagen
Geproduceerd uit gerecyclede kunststof
1

Artikelafmetingen: Keyring mate: Coin:
		
20 × 58 mm Ø 23 mm
Reclamevlakte:
16 x 54 mm
„Mate“ Full-colour print 2-zijdig als standaard
Product code:
COIN-MATE

2
3

Fluit

Geproduceerd uit
gerecyclede kunststof

Artikelafmetingen: 65 x 40 mm
Reclamevlakte:
Ø 34 mm
Product code:
KEY-WIS

4

Sleutelhanger met chip
voor winkelwagen
Geproduceerd uit gerecyclede
kunststof
Artikelafmetingen: Ø 23 mm
Reclamevlakte:
Ø 18 mm
Full colour-druk als standaard
Product code:
KEY-COIN

5

Bandenprofielmeter
Geproduceerd uit gerecyclede
cd-doosjes
Artikelafmetingen:
Reclamevlakte:
Product code:		

62 x 30 mm
25 x 18 mm
KEY-TYR

Recycling-magneten

		 Geproduceerd uit gerecyclede kunststof
		 Full colour-druk als standaard

1

Recycling-sleutelhangers

Nu nieuw met sterkere
magneet uitgerust

Geproduceerd uit gerecyclede kunststof
Full-colour print 2-zijdig als standaard
Product code:

Beschikbare grootten:

KEY

1 85 × 50 mm 2 45 × 45 mm 3 Ø 55 mm
4 Ø 45 mm
Of kies een van onze speciale vormen (zie pagina 26)
Vormen volgens wens zijn tot max. 50 x 60 mm mogelijk
Product code:		
MAG

Beschikbare grootten:

1: Ø 23 mm

2: 38 × 48 mm

3: 55 × 38 mm 4: 45 × 45 mm

5: Ø 45 mm Ø 55 mm

Ø 75 mm

2

Speciale vormen
4
3

Recycling-buttons

5
6
Kies voor bijzonder individueel gevormde recycling-sleutelhangers,
badges of magneten een van onze speciale vormen - of vorm uw
eigen model!
(Max. 50 x 60 mm)

		 Geproduceerd uit gerecyclede kunststof
		 Full colour-druk als standaard
Beschikbare vormen:

		

5 Ø 75 mm 6 Ø 25 mm 7 70 × 30 mm 8 Ø 45 mm

		

Of kies een van onze speciale vormen (zie pagina 26)

		

8
7

Vormen volgens wens zijn tot max. 50 x 60 mm mogelijk
Product code:		
BADG

Ø 55 mm
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PET-tassen en petten

Lanyards en toebehoren

1
2

3

4

		

Eco Lanyards

		

		

Breedte 10, 15 of 20 mm met verschillende toebehoren
* Standaard versie met metalen draaihaak (z. 2 en 4)

		

** Optionele veiligheidssluiting wordt geadviseerd (z. 5)

Standard lanyard

1
3

		

		

Verkrijgbaar in verschillende milieuvriendelijke materialen

		

		

Veiligheidssluiting optioneel
(wordt echter geadviseerd)

Recycling PET Shopper

Geproduceerd uit recycling-kunststof-drankflessen

Artikelafmetingen:
380 x 420 mm
Reclamevlakte:
200 x 200 mm
Product code:		
PETBAG
	Speciale kleuren en desbetreffende minimumhoeveelheden op
verzoek

Deluxe lanyard

5

Natuurvezel Deluxe
Extra zacht uit duurzame plantaardige vezels
Afbeelding:
20 mm-lanyard met krokodilclip
Afbeelding:
Product-code:

Plastic-recycling-code

10 mm-lanyard met krokodilclip
LAN-DLX

2 Bambus Deluxe
		

		
		

Geproduceerd uit duurzame bamboevezels
Afbeelding:
15 mm-lanyard met metalen draaihaak
Product-code:
LAN-BAM

De veelvoudig inzetbare, lichte en stabiele thermoplastische
kunststof dient o.a. ter productie van drinkflessen, slangen en
foliën. Ook als textiele vezel (polyester) wordt de kreukloze
en weerbestendige PET vaak toegepast. PET kan worden
gerecycleerd: in een zuiveringsinstallatie worden PET-flessen in
kleine „flakes“ stukgehakt, van vreemde stoffen gereinigd en tot
granulaat verwerkt.

4 PET Standaard

		 Geproduceerd uit gerecyclede flessen
		
		

Afbeelding:
Product-code:

15 mm-lanyard met metalen draaihaak
LAN-PET

5 PET Deluxe

		 Geproduceerd uit gerecyclede flessen
		 Afbeelding:
20 mm-lanyard met karabijnhaak
					
Stabiel, full colour-kleurstofoverdracht
		 Full colour-druk als standaard
		 Product-code:
LAN-PET-DLX

6 Tickethoes
		

Geproduceerd uit biologisch afbreekbare PLA-kunststof
		 Lanyard behoort niet tot de levering
		Aanrader: combineer dit product met een Eco Lanyard met
krokodilclip
		 Artikelafmetingen: 115 x 108 mm
		 Product-code:
LAN-BADG

7

1988 werd een keurmerk gedefinieerd,
waarmee men vele kunststoffen eenvoudig
herkennen en ze soortrein kan recyclen. Het
bestaat uit een drieheok uit pijlen, een nummer
en 1 tot 4 letters. De 01 staat voor PET - polyethyleentereftalaat.

6
7
		

Recycling-flessen-caps

Geproduceerd uit gerecyclede flessen

Eenheidsgroote (volwassenen) met klittenbandsluiting
Product code:		
CAP-PET

8

Recycling-flessen-caps - Deluxe

		 Geproduceerd uit gerecyclede flessen

Eenheidsgroote (volwassenen) met metalen sluiting (verstelbaar)
Product code:		
CAP-PET-X

8
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Tassen - papier en denim

Tassen - katoen

Retro schoudertas

Geproduceerd uit 10oz canvas-katoen. Verstelbare
schoudergordel. Buitenvak met ritssluiting.
Artikelafmetingen: 260 x 350 x 120 mm
Kleuren:
Blauw/natuur
Product code:
RETROSB

Duurzame papiertassen Boutique

(Drukvlakte afhankelijk van druktechniek)

Uit 100 % duurzaam papier
Gedraaide papiergrepen
In wit of natuurkleur verkrijgbaar.

Groot:
Middel:

Tasgrootte:
320 x 130 x 420 mm
260 x 130 x 350 mm

Voorgedrukte designs
Reclamevlakte:
220 x 220 mm
220 x 220 mm

Product-code:
BBAG-LG
BBAG-LG

Deze voorgedrukte designs geven een goede impressie van de
milieubeschermingsgedachte en zorgen voor een aantrekkelijke
tas die u graag steeds opnieuw wilt gebruiken. Kies een
design en gebruik de drukvlakte voor uw logo of voor uw
reclamevlakte: 200 x 200 mm
Zakgrootte:
380 x 420 mm
Product code:
PRE-ORG / PRE-FTR / PRE-NAT

Denim Shopper

Denim Delegate tas

Artikelafmetingen:	420 x 380 mm,
lange hengsels
Kleuren:
denim met oranje naad
Product code:
DESLH

Artikelafmetingen: 300 x 300 mm with
		
55 mm gusset*
Product code:
DEDB

Geproduceerd uit 8 oz denim.

10oz denim schoudertas.
Verstelbare schoudergordel.

Vorm uw eigen katoenen tas!
• Speciale kleur zwart op verzoek verkrijgbaar.
Minimumbestelhoeveelheid 1.000 stuk
• Tassen in bio-kwaliteit op verzoek verkrijgbaar.
Minimumbestelhoeveelheid 5.000 stuk
Er is met verlengde leveringstermijnen te rekenen.
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Tassen - katoen

Tassen - katoen
Katoen Eco Shopper
Artikelafmetingen:		
Reclamevlakte min:
Reclamevlakte max.:

380 x 420 mm
200 x 200 mm
290 x 290 mm

De reclamevlakte is afhankelijk van de drukmethode.

Ongeblekte katoen
Onze standaard katoentassen in natuurkleur
zijn uit ongeblekte natuurvezels geproduceerd.
Alle door ons voorgestelde katoentassen zijn
biologisch afbreekbaar. Om de CO2-emissies te
reduceren, wordt het katoen uitsluitend via de
zeeweg getransporteerd.

Stuur ons uw logo of uw grafisch bestand, wij adviseren u
graag betreffende de ideale styling.
Op verzoek sturen wij u een uitvalmonster.

Fairtrade-katoenproducten
Sedert 2007 verleent TransFair het
„Fairtrade Certified Cotton“-zegel
voor textielproducten die onder
faire en sociale handel- en werkomstandigheden worden geproduceerd. Door de betaling van extra
bijslagen op de marktprijs wordt producenten
in ontwikkelingslanden de mogelijkheid gegeven, uit eigen kracht een menswaardige bestaan op te bouwen. De levenskwaliteit van de
mensen in zuidelijke landen wordt verbeterd.
De non-profit vereniging TransFair is een
onafhankelijk zegelintiatief dat niet zelf met
goederen handelt, maar het „Fairtrade“-zegel
voor fair gehandelde producten op basis
van licentie-overeenkomsten toekent. Zo
luidt het Fairtrade-registratienummer voor
de leverancier van de katoentassen in deze
catalogus FFLE0585.

Bio-katoenproducten
De „Global Organic Textile Standard“ (kort GOTS) - van erkende federaties uit Duitsland, Groot-Brittannië, Verenigde Staten en Japan
vastgelegd - registreert de gehele
waardeketen: van gecontroleerd biologische
teelt van de grondstoffen over de SocialStandards tot aan de textiele uitrusting.

Met lange hengsels
Product code:
ESLH
ESLH-ORG

Materiaal optie
Ongeblekte katoen
Bio-katoen

Met korte hengsels
Product code:
ESSH
ESSH-ORG

Materiaal optie
Ongeblekte katoen
Bio-katoen

ESLH-FTR

Katoen met Fairtrade-zegel

ESSH-FTR

Katoen met Fairtrade-zegel

ESLH-FTO

Bio-katoen met Fairtrade-zegel

ESSH-FTO

Bio-katoen met Fairtrade-zegel

* Op verzoek ook ingekleurd als bonte tas verkrijgbaar (vrij van AZO-kleurstoffen). Houdt altublieft rekening met minimumbestelhoeveelheden en verlengde leveringstermijnen.

Geaccrediteerde certificeerders, zoals de onafhankelijke controle-organisatie „Institut für
Marktökologie“ (IMO) met zetel in Zwitserland,
controleren de naleving van de strenge criteria.
Textiel dat door IMO volgens GOTS werd gecertificeerd, verkrijgt het keurmerk „Global Organic
Textile Standard“.
Fairtrade & bio-katoen
Fairtrade-gecertificeerde
katoen dat gecontroleerd biologisch onder naleving van de GOTS-standaarden
werd geproduceerd.
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Tassen - katoen
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Tassen - katoen

Katoentas Messenger
		

Geproduceerd uit zuivere, ongeblekte katoen
Artikelametingen: 380 x 60 x 300 mm
Reclamevlakte:
200 x 150 mm
Product-code:
MESS-NAT

		
		
		

10oz Canvas Shopper
Geproduceerd uit ongeblekte katoen
Artikelametingen: 430 x 140 x 390 mm
Reclamevlakte:
200 x 200 mm
Product-code:
CANV

10oz Heavy Market Shopper
Geproduceerd uit ongeblekte katoen.

Artikelafmetingen: 380 x 420 mm x 120 mm
Reclamevlakte:
230 x 230 mm
Product code:
HEAVY

Dichttrek-rugzak

Geproduceerd uit zuivere, ongeblekte katoen
Zakgrootte:
Reclamevlakte:
Product-code:

340 x 420 mm
200 x 200 mm
BPACK

Katoen-dichttrekzak
Geproduceerd uit zuivere katoen, ongebleekt.
				
Circa-zakgrootte:
Reclamevlakte:
		 Groot:
240 × 290 mm
190 × 200 mm
		 Middel:
140 × 190 mm
80 × 130 mm
		 Klein:
95 × 130 mm 		
60 × 90 mm
		 Product-code:
POUCH-LG / POUCH-MED / POUCH-TINY

5oz Market Shopper
Geproduceerd uit ongeblekte katoen
Artikelametingen:
Reclamevlakte:		
Product-code:		

Niet het goede gevonden? Zoekt u een product op maat?
Neem dan contact met ons op!

Wij bieden individuele oplossingen bv voor
• zakgrootte
• design volgens klantenwens (bv aantal en lengte van de hengsels, innenzakken, e.a.)
• zakkleur in natuur of volgens pantone-kleur
• een van onze zakken of uw individuele zak geproduceerd in gecertificeerde katoen
Houdt altublieft rekening met minimumbestelhoeveelheden en verlengde leveringstermijnen.
Deel ons uw voorstellingen van hoeveelheid en vormgeving alsook uw individuele opdruk mee.
Wij verheugen ons op uw project!

		
		
		
		

Apothekertas
Geproduceerd uit 100% katoen
Zakgrootte:		
Reclamevlakte:
Product-code:

220 x 260 mm
140 x 160 mm
ESSM

380 x 120 x 420 mm
200 x 200 mm
MARKET
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Tassen - jute

Tassen - juco en jute
Budget Jute Shopper

JUCO Deluxe Shopper

Milieuvriendelijke grondstof jute
Jute is een bastvezel die een permanent vochtig klimaat voor de groei benodigd en hierbij verregaand zonder
insecticides en meststoffen uitkomt. Jute is een duurzame, vernieuwbaar en biologisch afbreekbare grondstofbron
die in een cyclus van vier maanden kan worden geoogst. De eerst lange en glanzende plantaardige vezels worden
tot grove en sterke draden gesponnen.
Jute is na katoen de meest geteelde natuurlijke vezel. 85% van de gehele wereldproductie concentreren zich op
Bangladesh en India, vooral de Bengalen.

Geproduceerd uit jute met vlakke katoen-hangsels
Artikelafmetingen: 370 x 300 x 160 mm
Reclamevlakte:
200 x 200 mm
Product code:
BTJUTE

Geproduceerd uit een jute- en
katoenmengvezel
Uitvoering met vlak verweven katoengrepen en
kunststofcoating binnen
Artikelametingen: 370 x 160 x 300 mm
Reclamevlakte:		 200 x 200 mm
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JUCO materiaal

Jute materiaal

Product-code:		JUCO-L

GSM Gift jute-tas
Mini Gift jute-tas
Geproduceerd uit jute met katoenovertrek op de draadhandgrepen
Artikelafmetingen: 200 x 200 x 130 mm
Reclamevlakte:
100 x 120 mm
Product code:
GJUTE

Geproduceerd uit jute met katoenovertrek op
de draadhandgrepen
Ideale cadeautas met praktische knoop
en lus voor het versluiten.
Artikelafmetingen: 300 x 240 x 110 mm
Reclamevlakte:
TBC
Product code:
HJUTE

Multi jute-shopper

Portrait jute-tas

Geproduceerd uit jute met katoenovertrek op de
draadhandgrepen

Geproduceerd uit jute met katoenovertrek
op de draadhandgrepen
Tasgrootte:
Product-code:

300 x 200 x 300 mm
MJUTE

Kunststofgecoate jute-tassen
Grote jute-shopper

Artikelafmetingen: 340 x 400 x 170 mm
Reclamevlakte:
200 x 200 mm
Product code:
PJUTE

Geproduceerd uit jute met katoenovertrek op de draadhandgrepen
Artikelametingen: 470 x 170 x 320 mm
Product-code:
LJUTE

geproduceerd uit het duurzaam natuurproduct jute.
De kunststofcoating zorgt voor verhoogde bescherming, meer stabiliteit en maakt de tassen afwasbaar.

Jute-beurstas
Geproduceerd uit 100 % biologisch afbreekbare jute
met katoen-koordgrepen
Zakgrootte:
360 x 420 mm
Reclamevlakte: 200 x 200 mm
Product-code: UNLAM-C

De reclamevlakte is afhankelijk van de drukmethode.
Stuur ons uw logo of uw grafisch bestand, wij adviseren
u graag betreffende de ideale styling en maken voor u
een voormodel met uw motief.
Klantengerichte producties (bv met betrekking tot de
artikelafmetingen, de hengsel of de uitvoering met
knoop of rits) van jute-tassen op verzoek mogelijk.
Reken alstublieft met minimumhoeveelheden en
verlengde leveringstermijnen.
Deel ons uw voorstellingen van hoeveelheid en
vormgeving alsook uw individuele opdruk mee.
Wij verheugen ons op uw project!
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Expresdruk-service

Glossarium
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Biologisch afbreekbaar:
Razendsnel van vandaag naar morgen! De artikelen worden vers uit de druk verstuurd
- direct op de volgende werkdag, nadat de door u ondertekende drukvrijgave ons
heeft bereikt. Voorwaarde: de drukvrijgave ligt ons vóór 12.00 uur voor.
Bv.: Vindt de ondertekende drukvrijgave op maandag voor 12.00 bij ons ingang,
vindt de verzending tot dinsdagavond plaats.
De verzending geschiedt op de derde dag na vertoon van uw ondertekende
drukvrijgave, mits deze ons tot 12.00 uur heeft bereikt.
Bv.: Vindt de ondertekende drukvrijgave op maandag voor 12.00 bij ons ingang,
vindt de verzending tot woensdagavond plaats.
De verzending geschiedt op de vijfde dag na vertoon van uw ondertekende
drukvrijgave, mits deze ons tot 12.00 uur heeft bereikt.
Bv.: Vindt de ondertekende drukvrijgave op maandag voor 12.00 bij ons ingang,
vindt de verzending vrijdagavond plaats.

Materialen die biologisch afbreekbaar zijn, kunnen duur micro-organismen resp. enzymen bv
in de grond worden afgebroken. Biologische
afbreekbaarheid is voorwaarde voor de composteerbaarheid van een stof. De milieubelasting
door verpakking en afval alsook door in de sfeer
afgegeven schadelijke chemische stoffen wordt
zo gereduceerd.

Ethisch:

Het „zedelijk besef“ omvat de naleving van ethische of zedelijke beginselen onder inachtneming
van algemeen erkende standaarden voor sociaal
of beroepsmatig gedrag.

Faire handel:

De gecontroleerde handel vindt op basis van een
overeenkomst plaats. Bij inkoop en verkoop van
de producten werd gewaarborgd, dat de producent een redelijke, betrouwbare prijs verkrijgt.

Duurzaam, duurzaamheid:

Synoniem voor „bekwaam voor de toekomst“.
Duurzaamheid wordt samengesteld uit de componenten ecologie, economie en sociale aspecten. Een duurzaam product is milieuvriendelijke
en zo lang als mogelijk bruikbaar.

Belangrijke aanwijzingen
•

Om het drukvoorbeeld volgens uw gegevens te vervaardigen, benodigen wij een bepaalde tijd!
De opdracht en de gegevens in het vereist formaat moeten tot uiterlijk 9.00 uur - idealiter een
dag eerder - zijn ontvangen.

•

Bereiken ons ondertekende drukvrijgaven na 12.00 uur, vertraagt zich de verzending om een werkdag. (Het
telkens maximaal aantal stuks is afhankelijk van de keuze van uw expresdruk-optie.)

•

Voor sommige artikelen uit ons assortiment wordt bij de expresdruk-service een toeslag opeisbaar.

•

Let alstublieft op het volgende: de expresdruk-service is afhankelijk van de beschikbaarheid van de
artikelen en van de desbetreffende capaciteit van de drukkerij.

•

Voorwaarde voor de expresdruk-service is de nakoming van de betalingsvoorwaarden.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op!

Organisch-biologische teelt:

De productie van levensmiddelen of andere agrarische producten zonder bepaalde pesticiden
en minerale meststoffen, zonder gentechniek of
de groei bevorderende stoffen, maar daarvoor
met mogelijkst natuurbesparende productiemethoden. Gecontroleerd biologisch geteelde
levensmiddelen mogen voor de verkoop geen
smaakversterkers, kunstmatige aroma's of kleuren conserveermiddelen worden toegevoegd.
Voor de teelt moeten de gronden ten minste drie
opeenvolgende jaren chemievrij worden gecultiveerd (hier vindt zich soms de aanmerkingen: „in
overstap op ecologische landbouwmethode“).

Gerecycled, hergebruikt/recycling,
hergebruik:

Terugvoer van recyclebaar afval in de economische kringloop. Materialen zoals papier, glas,
kunststof enz. werden al een keer gebruikt en
daarna zo verwerkt, dat ze tot een nieuw product kunnen worden doorverwerkt en hernieuwd
kunnen worden toegepast. Recycling bespaart
hulpbronnen en het klimaat, bespaart water en
energie en is de derde zuil van het „3R“-initiatief
„reduce - reuse - recycle“.

Vrij van schadelijke stoffen:

Vrij van stoffen of (meestal chemische) stofmengsels die schadelijk voor mensen, dieren, planten of
andere organismen alsook gehele ecosystemen
kunnen zijn.

Het gebruik van logo´s in deze catalogus dient ter informatie. De uitdraai geschiedt op met het
Duits kenmerk „Blauen Engel“ gecertificeerd recyclingpapier.

Het samenspel van recyclebare, biologisch
afbreekbare en duurzame materialen, faire
handel en volgens ethische beginselen geproduceerde producten alsook milieuvriendelijke
technologie levert in velerlei opzicht een belangrijke bijdrage tot de bescherming van ons
milieu. Er moeten minder grondstoffen worden
gewonnen, minder afval- of uitschotmateriaal
worden gedeponeerd, werkkrachten worden
fair betaald.

De veranderingen die u in uw eigen
inkoopgedrag verricht, lijken
misschien slechts onbeduidend,
maar in de som zorgen de
veranderingen in het gedrag bij
eenieder van ons voor een heleboel.

