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Legenda

  Bamboe

  Suikerriet

  PLA

  CPLA

  Palmblad

  Mater-Bi

  Karton

  Hout

  Papier

  Paperwise

  Nordic Ecolabel

  SA 8000

  Forest Stewardship 
  Council

EU Ecolabel

  Eigen bedrukking
  mogelijk

  Vriezer

  Oven

  Magnetron

  Suikerriet 
  Bio-laminated

Bij alle producten in deze catalogus laten wij door middel van 
bovenstaande symbolen zien van welk materiaal het product is gemaakt. 
Ook tonen wij met symbolen aan of het product gecertificeerd is volgens 
een specifieke norm.

Op de volgende pagina treft u een applicatie matrix. Op deze pagina kunt u Op de volgende pagina treft u een applicatie matrix. Op deze pagina kunt u 
per materiaalsoort zien of het product geschikt is voor de toepassing die u 
voor ogen heeft: warm of koud, geschikt voor de oven, magnetron of 
vriezer.
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MAXMIN
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Papier
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Karton

Mater-Bi

Palmblad

CPLA

PLA

Suikerriet
Biolaminated
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Materiaalsoorten
Bamboe

Bamboe wegwerpservies wordt gemaakt van de bamboe plant. Bamboe is de snelst groeiende 
plantensoort ter wereld. Ieder jaar worden nieuwe stammen door de moederplant aangemaakt die in 
korte tijd tot volwassen hoogte uitgroeien. De stengels dienen als natuurlijke grondstof voor de 
productie van ons bamboe wegwerpservies. Bamboe producten hebben een natuurlijke uitstraling en productie van ons bamboe wegwerpservies. Bamboe producten hebben een natuurlijke uitstraling en 
zijn geschikt voor warme en koude producten. Onze bamboe producten zijn composteerbaar en kunnen 
na gebruik weer als voeding dienen voor nieuwe gewassen.

CPLA (Crystallised Polylactic Acid)

CPLA wegwerpservies wordt gemaakt van planten zoals suikerriet, suikerbiet, mais en cassavewortel. 
Door fermentatie van ruwe suikers uit deze planten ontstaan er melkzuur moleculen. Na polymerisatie 
van de melkzuur moleculen ontstaat er PLA. Door PLA tijdens de productie te verhitten kristalliseert het 
materiaal en ontstaat er CPLA. Door dit proces krijgt het materiaal hitteresistentie maar verliest het zijn 
transparantie. CPLA is een natuurlijk alternatief voor plastic dat is gemaakt van aardolie en kan op 
diverse manieren industrieel worden verwerkt tot producten. Producten van CPLdiverse manieren industrieel worden verwerkt tot producten. Producten van CPLA zijn stevig, glad en 
hebben een luxe uitstraling. Bovendien zijn ze geschikt voor warme en koude toepassingen. Onze 
CPLA producten zijn gecertificeerd voor industriële composteerbaarheid volgens de Europese norm 
EN13432.

FSC® hout

FSC®-houten wegwerpservies wordt gemaakt van 100% berken- en vurenhout afkomstig uit 
verantwoord bosbeheer. FSC® staat voor Forest Stewardship Council en zet zich in voor verantwoord 
bosbeheer wereldwijd. Het FSC®-systeem zorgt ervoor dat de bossen op onze wereld door middel van 
verantwoord bosbeheer behouden kunnen blijven. Met verantwoord bosbeheer doelen wij op 
bescherming van het leefgebied van planten en dieren en respect voor de rechten van de lokale 
bevolking en bosarbeiders. Maar ook op hout oogsten en geld verdienen mét behoud van het bos. Een bevolking en bosarbeiders. Maar ook op hout oogsten en geld verdienen mét behoud van het bos. Een 
goed beheerd bos loopt minder risico om gekapt te worden voor andere doeleinden zoals het 
aanleggen van palmolie- of sojaplantages en mijnbouw. FSC®-houten wegwerpservies heeft een 
ambachtelijke en natuurlijke uitstraling en is geschikt voor warme en koude toepassingen. Onze 
FSC®-houten producten zijn composteerbaar en kunnen na gebruik weer als voeding dienen voor 
nieuwe gewassen.
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Karton en papierwaren

Papieren en kartonnen producten zijn gemaakt van cellulose uit hout. Wij gebruiken grotendeels 
natuurlijk ongebleekt papier en karton verkregen uit FSC®-gecertificeerd bosbeheenatuurlijk ongebleekt papier en karton verkregen uit FSC®-gecertificeerd bosbeheer. FSC® staat voor 
Forest Stewardship Council en zet zich in voor verantwoord bosbeheer wereldwijd. Het FSC®-systeem 
zorgt ervoor dat de bossen op onze wereld door middel van verantwoord bosbeheer behouden kunnen 
blijven. Met verantwoord bosbeheer doelen wij op bescherming van het leefgebied van planten en 
dieren en respect voor de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders. Maar ook op hout oogsten 
en geld verdienen mét behoud van het bos. Een goed beheerd bos loopt minder risico om gekapt te 
worden voor andere doeleinden, zoals het aanleggen van palmolie- of sojaplantages en mijnbouw.
Diverse producten zijn voorzien van PLDiverse producten zijn voorzien van PLA coating voor betere vocht- en vetbestendigheid. Ook bieden 
wij kartonnen producten voorzien van PLA venster. Duurzaam papier en karton dient dus als natuurlijke 
grondstof voor de productie van onze producten. Onze papieren en kartonnen producten hebben een 
natuurlijke uitstraling.

Palmblad

Palmblad wegwerpservies is afkomstig uit India en gemaakt van palmbladeren van de Areca Betelpalm. 
Deze palmsoort, waarvan ook de vrucht wordt gebruikt geeft continu bladeren af tijdens de 
groeiperiode. Uitsluitend natuurlijk gevallen bladeren worden door lokale bewoners verzameld en naar 
de productielocatie gebracht. In deze productielocatie worden de bladeren gereinigd met water en ver-
volgens 50-60 seconden in een mal van 120°C geperst. Nadat de producten met de hand worden 
afgesneden worden ze stuk voor stuk gewassen en gedroogd in een oven. Hierna worden ze 
gesteriliseerd door middel van uv-straling en direct verpakt. Palmblad heeft een prachtige, natuurlijke 
uitstraling en is geschikt voor warme en koude toepassingen. 

Onze palmblad producten zijn gecertificeerd voor industriële composteerbaarheid volgens de Europese 
norm EN13432. Tevens is ons servies gecertificeerd volgens SA8000. Deze internationaal erkende 
certificering stelt normen op de productielocatie in India voor kwesties als dwangarbeid en kinderarbeid, certificering stelt normen op de productielocatie in India voor kwesties als dwangarbeid en kinderarbeid, 
gezondheid en veiligheid op het werk, vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen, discrimi-
natie, disciplinaire praktijken, werktijden, beloning en managementsystemen. Tenslotte is ons palmblad 
gecertificeerd volgens het Nordic Ecolabel. Deze certificering garandeert de milieuvriendelijke productie 
en stelt normen voor de aanwezigheid van schadelijke stoffen.

Mater-Bi

Mater-Bi producten zijn gemaakt van een combinatie van zetmeel, cellulose en plantaardige oliën, 
welke voornamelijk worden gewonnen uit maïs. Mater-Bi is een natuurlijk alternatief voor plastic 
gemaakt van aardolie en kan op diverse manieren industrieel worden verwerkt tot producten.
Mater-Bi producten zijn doorgaans crème of melkachtig van kleur en geschikt voor koude toepassingen. Mater-Bi producten zijn doorgaans crème of melkachtig van kleur en geschikt voor koude toepassingen. 
Onze Mater-Bi producten zijn gecertificeerd voor industriële composteerbaarheid volgens de Europese 
norm EN13432.  
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PaperWise 

PaperWise wordt gemaakt van agrarische restmaterialen: bladeren en stengels die overblijven na de PaperWise wordt gemaakt van agrarische restmaterialen: bladeren en stengels die overblijven na de 
oogst van o.a. suikerriet en bamboe. Deze agrarische reststroom zou zijn afgebrand maar dient nu als 
natuurlijke grondstof voor de productie van onze PaperWise producten. Uit agrarisch restmateriaal 
wordt cellulose gewonnen, wat de belangrijkste grondstof is voor papier. Met veel aandacht voor mens 
en milieu verwerkt PaperWise deze cellulose tot hoogwaardig, milieuvriendelijk papier en karton. U zult 
geen verschil merken tussen het papier van PaperWise en andere A-merken papier en karton. 
Bovendien is het productieproces van PaperWise CO2 neutraal. Het papier en karton van PaperWise Bovendien is het productieproces van PaperWise CO2 neutraal. Het papier en karton van PaperWise 
heeft een prachtige natuurlijke uitstraling. Diverse producten zijn voorzien van PLA coating voor betere 
vocht- en vetbestendigheid. Ook bieden wij producten voorzien van PLA venster. Onze PaperWise pro-
ducten zijn gecertificeerd voor industriële composteerbaarheid volgens de Europese norm EN13432.

Suikerriet

Suikerriet servies wordt gemaakt van de snel groeiende suikerriet plant. Suikerriet wordt met name 
verbouwd voor het winnen van ruwe suiker. Na dit proces blijven plantvezels over als restproduct. Dit 
noemen we ook wel ‘bagasse’. Deze agrarische reststroom zou zijn afgebrand maar dient nu als 
natuurlijke grondstof voor de productie van ons suikerriet wegwerpservies. Suikerriet is een zeer 
eefficiënt gewas en tevens lokaal beschikbaar in enorme hoeveelheden. Suikerriet wegwerpservies is 
licht in gewicht, erg stevig en geschikt voor warme en koude toepassingen. Suikerriet is verkrijgbaar in 
een witte en natural variant. Ook bieden we een lijn maaltijdverpakkingen voorzien van een PBAT 
laminaat voor een betere vet- en vochtbestendigheid. Suikerriet voorzien van bio-laminaat is tevens 
composteerbaar en te sealen met composteerbare folie. Onze suikerriet producten zijn gecertificeerd 
voor industriële composteerbaarheid volgens de Europese norm EN13432.

PLA (Polylactic Acid)

PLPLA wegwerpservies wordt gemaakt van planten zoals suikerriet, suikerbiet, maïs en cassavewortel. 
Door fermentatie van ruwe suikers uit deze planten ontstaan er melkzuurmoleculen. Na polymerisatie 
van de melkzuurmoleculen ontstaat er PLA. PLA is een natuurlijk alternatief voor plastic gemaakt van 
aardolie en kan op diverse manieren industrieel worden verwerkt tot producten. Producten van PLA zijn 
doorgaans transparant en helder, maar zijn ook in kleuren te fabriceren. PLA is flexibel en lichter dan 
conventionele plastics en geschikt voor koude toepassingen. Onze PLA producten zijn gecertificeerd 
voor industriële composteerbaarheid volgens de Europese norm EN13432.

Omdat de wereldbevolking toeneemt en hiermee de vraag naar grondstoOmdat de wereldbevolking toeneemt en hiermee de vraag naar grondstoffen groeit wordt akkerland 
steeds schaarser. Hierdoor is het van groot belang om de meest efficiënte gewassen te gebruiken die 
lokaal beschikbaar zijn. Suikerriet en suikerbiet leveren de hoogste opbrengsten ruwe suiker per 
hectare land. Naast de efficiëntie van het verbouwen van gewassen moeten we kijken naar de 
efficiëntie van de conversie van ruwe suiker naar PLA. Hoeveel grondstof is er nodig voor PLA? 
In vergelijking tot andere biopolymeren zoals bio PE en bio PET is PLA het meest efficiënte 
biopolymeebiopolymeer. Voor elke kilogram PLA is slechts 1,6kg ruwe suiker nodig tegenover 4-5kg ruwe suiker 
voor bio PE en bio PET. Bron: Corbion 

Grondstoffen voor PLA worden dus op akkerland verbouwd. Men zou kunnen denken dat dit in conflict 
is met land dat wordt gebruikt voor het verbouwen van voedsel. Echter de hoeveelheid land gebruikt 
voor het verbouwen van grondstoffen voor biopolymeren betreft in 2019 slechts 0,02% van het wereld-
wijd bebouwbare akkerland. In de toekomst zal het zelfs mogelijk zijn PLA te produceren van uitsluitend 
agrarische reststromen. Bron: Corbion



Servies
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Amusebakjes
FSC ® Houten bootjes

6,5 x 4,5 cm     (897.020)
7,0 x 4,2 cm     (897.620)
9,2 x 5,2 mm     (897.120)
11,5 x 7,0 cm     (897.220)
14,0 x 8,0 cm     (897.320)
17,5 x 8,5 cm17,5 x 8,5 cm     (897.420)
22,5 x 12,5 cm    (897.520)

Houtpapier cones

8 cm        (864.520)
12 cm        (864.420)
18 cm        (864.620)

Palmblad bakje

150 ml / 12 cm Ø   (800.020)

Palmblad amusebakje

7 x 7 cm       (803.020)
7 x 12 cm      (803.120)

Palmblad ‘Boot’

11,5 x 6 cm      (802.720)

Suikerriet dish ‘Swing’

50 ml / 12,8 x 6,5 cm  (822.420)

Bamboe conehouders 

2 - stand       (864.020)
4 - stand       (864.120)
10 - stand      (864.220)

Suikerriet bordje ‘Seashell’ 

12 x 11,5 x 2,5 cm   (827.820)
17 x 16,5 x 3 cm    (827.920)



Suikerriet amusebakje ‘Tear’

10,5 x 5,2 cm     (871.020)

Suikerriet amusebakje ‘Oval’

8 x 5,4 cm      (871.120)

Suikerriet amusebakje ‘Square’

6,5 x 6,5 cm     (871.320)

Suikerriet bordje ‘Komodo’

9 x 9 cm       (827.120)

Suikerriet amusebakje ‘Leaf’

9,5 x 6 cm      (871.220)
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Bakjes

Palmblad bakje ‘Kheops’

16 x 16 x 4,5 cm    (801.820)

Palmblad bakje ‘Karo’

16 x 16 x 4,5 cm    (823.520)
20 x 20 x 5,5 cm    (823.920)

PLA deli container

240 ml / 11,5 cm Ø   (817.620)
360 ml / 11,5 cm Ø   (817.720)
500 ml / 11,5 cm Ø   (817.820)

PLA deksel

16 x 16 x 4,5 cm    (817.020)

PLA deksel

11,5 cm Ø      (812.220)
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Palmblad dish 

18 x 8 x 4,5 cm 

22 x 12,5 x 6 cm 

Palmblad 'Boot' 

23,5 x 12,5 x 4,2cm 

(802.920) 

(802.320) 

(802.620) 

• 

• 

Suikerriet fritesbakje ovaal 

17,9 x 10,9 x 4,3 cm (823.420) 

Suikerriet bakje 200 ml 

12 x 8 x 4,5 cm (823.720) 
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Bakvormen en bakpapier

Palmblad dish hartvorm

26,5 x 27 x 6 cm    (804.220)

FSC ® Houten bakvormen

8,5 x 6 x 3 cm     (889.020)
9,5 x 8,5 x 4 cm    (889.120)
11,5 x 6,5 x 3,5 cm   (889.220)
12 x 9,3 x 3,3 cm   (889.320)
18 x 10,8 x 5,7 cm   (889.420)
24,5 x 14 x 4 cm24,5 x 14 x 4 cm    (889.520)

Bakpapier voor bakvormen

voor art. 889.020   (888.020)
voor art. 889.120 /
889.220       (888.120)
voor art. 889.320   (888.220)
voor art. 889.420 /
889.520889.520       (888.320)

Bakpapier muffin

150 ml / 5 cm Ø    (863.220)
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Borden

FSC® kraft kartonen schaaltje

13 x 20 cm      (458.120)

Suikerriet bord rond

15,5 cm Ø      (820.020)
18 cm Ø       (829.020)
23 cm Ø       (829.120)
26 cm Ø       (829.220)

Suikerriet bord rond bruin

18 cm Ø       (828.020)
23 cm Ø       (828.120)
26 cm Ø       (828.220)

Suikerriet bord ovaal bruin

26,3 x 19 cm     (828.320)

Suikerriet bord rond 3-vaks

23 cm Ø 3-vaks    (828.920)
26 cm Ø 3-vaks    (829.320)

Suikerriet bord ovaal

26,3 x 19 cm     (829.720)
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Palmblad bord rond

17 cm Ø       (804.720)
18 cm Ø       (800.120)
20 cm Ø       (800.220)
22 cm Ø       (800.320)
24 cm Ø       (800.420)
26 cm Ø26 cm Ø       (800.520)
30 cm Ø       (800.620)

Palmblad bord vierkant

16 x 16 cm       (804.620)
17 x 17 cm      (801.220)
20 x 20 cm       (804.920)
24 x 24 cm      (801.320)

Palmblad bord rechthoek

19 x 9 x 2 cm      (803.920)
17 x 14 x 2 cm     (803.820)
16 x 24 cm      (801.420)

Palmblad bord ‘Cuadra’

12 x 17 cm       (801.520)
18 x 18 cm      (801.620)
16 x 24 cm       (801.720)

Palmblad bord hexagonaal

18 cm         (801.020)
24 cm         (801.120)

Palmblad bord ‘Triangle’

24,5 x 15 cm      (804.120)

Suikerriet bord ‘Karo’

16 x 16 x 1,5 cm    (821.220)
20 x 20 x 1,5 cm    (821.320)
26 x 26 x 2 cm    (821.420)   
26 x 13 x 1,5 cm    (821.520)   
    

Suikerriet bord ‘Karo’ bruin

16 x 16 x 1,5 cm    (819.420)
20 x 20 x 1,5 cm    (819.520)
26 x 13 x 1,5 cm    (819.720)
     

Suikerriet bord ‘Wave’

8 x 8 x 0,9 cm     (821.620)
15 x 15 x 1,4 cm    (821.720)
20,5 x 20,5 x 2 cm   (821.820)
     

Suikerriet bord ‘Komodo’

18 x 9 cm      (827.220)
18 x 18 cm      (827.420)
27 x 9 cm      (827.320)
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Suikerriet bord ‘Triangle’

26,1 x 13 x 1,5 cm   (827.020)

Suikerriet bord "Pizza"

32,5 cm Ø      (423.320)

Suikerriet pastabord

200 ml / 27 cm Ø   (820.720)
300 ml / 23 cm Ø   (820.620)

Suikerriet bord ‘Dedra’

22,4 x 22,4 cm    (822.120)
26 x 11 cm 3-vaks   (822.220)

Suikerriet vleeswarentray

20 x 15,2 x 1,6 cm   (822.020)
19,6 x 14,7 x 2,7 cm  (822.720)
23 x 15,1 x 1,2 cm
+ dipvak       (822.320)

Palmblad bord breed

41,5 x 8,5 x 2,8 cm   (803.620)
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Cateringschalen

Palmblad cateringschaal

30 x 20 x 2,5 cm    (800.720)
36 x 25 x 2,5 cm    (800.820) 
43 x 29 x 2,5 cm    (800.920)
55 x 31 x 4 cm    (802.420)

Palmblad schaal heel

30 x 50 cm ongevormd (802.220)

Suikerriet cateringschaal bruin

35 x 24 cm      (870.020)
46 x 30 cm      (870.120)



21

Sausbakjes

FSC ® Houten bootjes

6,5 x 4,5 cm     (897.020)
7,0 x 4,2 cm     (897.620)

Suikerriet sausbakje

30ml /  6,2 cm Ø    (427.720)
60ml /  6,2 cm Ø    (827.720)

Suikerriet sausbakje bruin

60ml /  6,2 cm Ø    (819.220)

PLA deksel suikerriet sausbakje

6,2 cm Ø       (809.720)

Palmblad sausbakje

35 ml / 6 cm Ø    (802.520)
50 ml / 6 cm Ø    (402.520)
75 ml / 9,5 cm Ø    (804.520)

Palmblad amusebakje

7 x 7 cm       (803.020)
7 x 12 cm      (803.120)
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PLA bakje

60 ml / 7,0 cm Ø    (817.320)
90 ml / 7,0 cm Ø    (817.420)
120 ml / 7,0cm Ø   (817.520)

PLA deksel

7,0 cm Ø       (812.320)

Papieren sausbakje

37 ml          (427.220)
60 ml         (427.320)
100 ml        (427.420)
120 ml        (427.520)
165 ml        (427. 620)

FSC ® kraft / PLA snackbakje

7,2 x 3,8 x 2,8 cm   (845.020)
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Soepkommen

Palmblad kom

300 ml / 15,5 cm Ø   (804.820)
500 ml / 14 cm Ø   (804.420)

Palmblad kom ‘Trigon’

300 ml / 18 x 17     
x 5,5 cm        (804.320)
600 ml / 21,1 x 20,4 
x 6,6 cm       (804.020)

Suikerriet bowl 

680 ml / 19 cm Ø   (820.820)

Suikerriet kom ‘Trigon’

300 ml / 17 x 17     
x 5 cm        (822.820)
600 ml / 21,1 x 20,4 
x 6,6 cm       (823.820)

Suikerriet kom 

200 ml / 11,4 cm Ø   (423.020)
340 ml / 13,5 cm Ø   (423.120)
300 ml / 15,2 cm Ø   (423.220)
400 ml / 18 cm Ø   (829.420)
500 ml / 15,5cm Ø   (823.320)

Suikerriet kom bruin

400 ml / 18 cm Ø   (828.420)



Takeaway & fastfood



25

Dozen

Kraft cateringdoos met PLA coating

36 x 25 x 8 cm    (866.520)
46 x 32 x 8 cm     (866.620)
56 x 32 x 8 cm    (866.720)
56 x 38 x 8 cm     (866.920)

Kraft pizza slice doos

22 x 12 x 3 cm    (463.520)

Kraft pizzadoos

24 x 24 x 3 cm    (463.620)
32 x 32 x 3 cm    (463.720)

Kraft pizzapunt houder

21 x 16,5 x 3,5 cm   (869.620)

FSC ® kraft / PLA taartdoos +
klapdeksel

26 x 26 x 8 cm     (846.420)
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Foodbowls

Kraft / PLA saladebowl

480 ml / 15 cm Ø   (431.020)
750 ml / 15 cm Ø   (431.120)
900 ml / 18,5 cm Ø   (431.320)
1200 ml / 18,5 cm Ø  (431.420)

Suikerriet bowl 

680 ml / 19 cm Ø   (820.820)
900 ml / 21 cm Ø   (820.920) 

Suikerriet bowl bruin

600 ml / 21 cm Ø   (419.020)
900 ml / 21 cm Ø   (419.120)

PLA deksel

15 cm Ø       (431.220)
18,5 cm Ø      (431.520)

PLA deksel

21 cm Ø bol      (419.220)
21 cm Ø plat     (419.320)

Paperwise banderol zelfklevend

55 x 3 cm      (421.020)
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Suikerriet bowl rechthoek

600 ml / 19,5 x 17
x 4 cm         (420.520)
780 ml / 19,5 x 17
x 5 cm 2-vaks     (420.920)
900 ml / 19,5 x 17 
x 5,5 cmx 5,5 cm       (420.620)

Suikerriet bowl vierkant

500 ml / 17 x 17 
x 4 cm        (420.020)
750 ml / 17 x 17
5,5 cm        (420.120)

Suikerriet deksel
    
17 x 17 cm      (420.220)
19,5 x 17 cm     (420.720)

PLA deksel
    
17 x 17 cm      (420.320)
19,5 x 17 cm     (420.820)

FSC ® karton / PLA foodcontainer
    
390 ml / 10,6 cm Ø   (830.420)
800 ml / 15 cm Ø   (830.520)

PLA deksel voor foodcontainer

10,6 cm Ø      (814.420)
15 cm Ø       (814.520)
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Hamburgerdoosjes

FSC ® kraft hamburgerbox
    
11,6 x 12 x 7 cm    (847.120)
12 x 12 x 10 cm    (846.920)
16 x 15,5 x 9 cm    (847.220)

Suikerriet burgerbox

13,5 x 13,5 x 7,8 cm  (824.320)
16 x 16 x 8 cm    (824.220)

Suikerriet burgerbox bruin

15 x 15 x 8,4 cm    (819.620)

Paperwise hamburgerbox

12 x 12 x 7 cm    (445.020)
15 x 10 x 7 cm    (445.120)
16 x 15,5 x 9 cm    (445.220)



Menuboxen

Suikerriet bakje bruin

500 ml /
20,5 x 13 x 4,5 cm   (426.020)
650 ml /
20,5 x 13 x 4,5 cm   (426.120)
850 ml / 
22,9 x 15,3 x 5 cm22,9 x 15,3 x 5 cm   (426.220)
1000 ml /
22,9 x 15,3 x 5,7 cm  (426.320)  
 

Suikerriet bakje bruin 2-vaks

1000 ml / 2-vaks
22,9 x 15,3 x 5,7 cm   (426.420)  

Suikerriet bakje 

240 ml / 
13 x 13 x 4,2 cm    (825.020)
350 ml /
13 x 13 x 5,9 cm    (825.120)
500 ml / 
20,5 x 13 x 4,5 cm20,5 x 13 x 4,5 cm   (825.220)
650 ml / 
20,5 x 13 x 5,6 cm   (825.320)
850 ml /
22,9 x 15,3 x 5 cm   (826.720)
1000 ml / 
22,9 x 15,3 x 5,7 cm  (826.820)

Suikerriet bakje 2-vaks

1000 ml / 2-vaks
22,9 x 15,3 x 6,1 cm  (826.920) 

Suikerriet bakje Bio-laminated

350 ml /
13 x 13 x 5,9 cm    (873.120)
500 ml / 
20,5 x 13 x 4,5 cm   (873.220)
650 ml /
20,5 x 13 x 5,6 cm20,5 x 13 x 5,6 cm   (873.320)
850 ml /
22,9 x 15,3 x 5 cm   (873.420)
1000 ml / 
22,9 x 15,3 x 5,7 cm  (873.620)
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Suikerriet deksel voor bakje

13 x 13 x 5,9 cm    (826.020) 
20,5 x 13 x 5,6 cm
bruin        (426.520)
20,5 x 13 x 5,6 cm    (826.120)
22,9 x 15,3 x 5,7 cm  
bruinbruin        (426.620)  
22,9 x 15,3 x 5,7 cm  (826.620)

Suikerriet deksel voor menutray

22,7 x 17,8 x 4,3 cm  (874.320) 

Suikerriet menubox

Medium / 540 ml
18,5 x 14 x 7,4 cm   (824.120) 
Large / 720 ml
23,5 x 14 x 6,7 cm   (824.420)
Extra Large 
23,5 x 19,5 x 7,5 cm23,5 x 19,5 x 7,5 cm  (825.520)

Suikerriet menubox 2 / 3 vaks

Extra large 2-vaks 
23,5 x 19,5 x 7,5 cm  (825.620)
Extra large 3-vaks 
23,5 x 19,5 x 7,5 cm  (825.720) 

PLA deksel voor bakje

22,9 x 15,3 x 5,7 cm  (814.020)

PLA deksel voor menutray

22,7 x 17,8 x 4,3 cm  (814.920)

Suikerriet bakje 2-vaks
Bio-laminated

1000 ml 2-vaks /
22,9 x 15,3 x 5,7 cm  (873.720)

Suikerriet menutray
Bio-laminated

22,7 x 17,8 x 4,3 cm  (874.020)

Suikerriet menutray 2 / 3-vaks
Bio-laminated

2-vaks
22,7 x 17,8 x 4,3 cm  (874.120)
3-vaks
22,7 x 17,8 x 4,3 cm  (874.220)

FSC ® kraft  / PLA take away box
    
750 ml /        
11 x 9 x 6,3 cm    (847.320)
1300 ml /
15,2 x 12 x 6,3 cm   (846.720)
1800 ml / 1800 ml / 
19,7 x 14 x 6,5 cm   (846.820)
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PLA sushi tray met deksel

17,5 x 12,5 x 4 cm   (808.020)
24,5 x 15 x 4 cm    (808.120)

Suikerriet menubox 2-vaks bruin

1000 ml       
24 x 16 x 6 cm    (425.120)

Suikerriet menubox 3-vaks bruin

1000 ml       
20 x 22 x 7 cm    (425.220)
1500 ml
25 x 25 x 8 cm    (425.320)
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Saladebakjes

PLA saladebakje + deksel

240 ml        (816.420)
360 ml        (816.520)
480 ml        (816.620)
720 ml        (813.820)
960 ml        (813.920)

PLA salade bowl

700 ml / 14,3 cm Ø   (813.120)
PLA deksel 14,3 cm Ø (811.320)

PLA salade bowl

1400 ml / 17,2 cm Ø  (816.920)
PLA deksel 17,2 cm Ø (814.620)

PLA saladebakje met klapdeksel

250 ml /
16,1 x 13 x 3,1 cm   (413.020)
375 ml /
16,1 x 13 x 4,2 cm   (413.120)
500 ml /
15,9 x 13 x 5,5 cm15,9 x 13 x 5,5 cm   (413.220)
750 ml /
21 x 17 x 5,3 cm    (413.320)
1000 ml / 
21 x 17 x 6,5 cm    (413.420)

FSC ® kraft / PLA lunchbox 
+ venster

11 x 9 x 6,3 cm    (847.420) 
16 x 10 x 6 cm    (847.920)

PLA saladebakje + deksel zwart

720 ml        (816.720)
960 ml        (816.820)



Paperwise saladebakje

350 ml /
11,5 x 11,5 x 4 cm   (444.020)
600 ml /
13,5 x 13,5 x 5 cm   (444.220)
750 ml /
15,5 x 15,5 x 5 cm15,5 x 15,5 x 5 cm   (444.420)
1000 ml /
22,5 x 11,5 x 5 cm   (444.620)
1500 ml /
17 x 17 x 8,5 cm    (444.820)

Paperwise / PLA deksel voor
saladebakje

voor bakje 350 ml   
11,5 x 11,5 x 4 cm   (444.120)   
voor bakje 600 ml   
13,5 x 13,5 x 5 cm   (444.320)
voor bakje 750 mlvoor bakje 750 ml
15,5 x 15,5 x 5 cm   (444.520)
voor bakje 1000 ml  
22,5 x 11,5 x 5 cm   (444.720)
voor bakje 1500 ml   
17 x 17 x 8,5 cm    (444.920)
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Snackbakjes

Suikerriet snackbakje bruin

A5 / kroket      (478.020)

Suikerriet snackbakje bruin

A16 / frikandel     (478.520)

Suikerriet snackbakje bruin

A20 (A14+1)     (478.620)
A22 (A9+1)      (478.720)
A23 (A7+1)      (478.820)

Suikerriet snackbakje bruin

A7         (478.120)
A9         (478.220)
A13         (478.320)
A14         (478.420)
A50         (478.920)
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FSC ® kraft / PLA snackbakje

A5 / kroket       
11,4 x 3,9 x 3,5 cm   (844.820)

FSC ® kraft / PLA snackbakje

A16 / frikandel      
18 x 3,5 x 3,5 cm   (845.620)

FSC ® kraft / PLA hot dog tray

23 x 7,5 x 5 cm    (846.220)

FSC ® kraft / PLA sandwichbox

12,3 x 12,3 x 7,2 cm  (863.320)

FSC ® kraft / PLA scoop cup

60 mm Ø x 11,8 cm  (847.520)

FSC ® kraft / PLA noodle box

480 ml
8,3 cm Ø x 9,7 cm   (847.620)
780 ml 
9,5 cm Ø x 9,7 cm   (847.720)

FSC ® kraft / PLA noodle box wit

500 ml / 8,3 cm Ø   (863.720)

FSC ® kraft / PLA panini

28 x 8 x 3 cm     (846.320)

FSC ® kraft / PLA snackbakje

A22 (A9+1)      (846.120)
A23 (A7+1)      (846.020)

FSC ® kraft / PLA snackbakje

A1 / saus       
7,2 x 3,8 x 2,8 cm   (845.020)
A6 
8,7 x 5,2 x 3,2 cm   (844.920)
A7
9,4 x 6,5 x 3,5 cm9,4 x 6,5 x 3,5 cm   (845.120)
A9
11,4 x 6,7 x 3,9 cm   (845.220)
A13
13 x 7,8 x 4,3 cm   (845.320)
A14
15 x 8,5 x 4,3 cm   (845.420)
A50A50
16,7 x 10 x 5,3 cm   (845.520)
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FSC ® kraft / PLA frites scoop cup

Small 
8,3 x 13 x 12,5 cm   (845.720)
Medium
9 x 13,2 x 13 cm    (845.820)
Large
8,7 x 13,3 x 17 cm8,7 x 13,3 x 17 cm   (845.920)

Paperwise snackbakje

10 x 6,8 x 4,5 cm   (443.020)
13,8 x 6,8 x 4,5 cm   (443.120)

Paperwise frites scoop cup

9 x 10 x 4 cm     (445.520)
9,3 x 13 x 3,5 cm    (445.620)
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Sealmachine

Topsealmachine

Manual       (476.020)
Semi - automatic    (476.120)

Top sealing tool

voor art. 873.120    (476.220)
voor art. 873.220 / 
873.320       (476.320)
voor art. 873.420 / 
873.620 / 873.720   (476.420)
voor art. 874.020voor art. 874.020   (476.520)
voor art. 874.120   (476.620)
voor art. 874.220   (476.720)

PLA / natureflex ® sealing folie

18,5 cm x 250 m    (877.020)
18,5 cm x 250 m    (877.120)

Aanvullende informatie sealmachine

- Snelle installatie en gemakkelijke set-up
- Zelf in te stellen: temperatuur, tijd en druk
- Weinig onderhoud en losse onderdelen
- Output: 6 tot 8 trays per minuut



Bekers, glazen & rietjes
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Bekers
PLA beker

1,5 dl / 7,0 cm Ø    (815.020)
2 dl / 7,0 cm Ø    (815.320)
2,5 dl / 7,8 cm Ø    (815.620)
3 dl / 9,5 cm Ø    (815.720)
4 dl / 9,5 cm Ø    (815.820)
5 dl / 9,5 cm Ø5 dl / 9,5 cm Ø    (815.920)

PLA bierbeker

2,5 dl / 7,38 cm Ø   (816.220)
5,0 dl / 9,5 cm Ø    (416.020)

PLA wijnglas

100 ml        (414.020)

PLA champagneglas

100 ml        (414.120)

PLA deksel plat met kruisgat

9,0 cm Ø        (432.320)

Bamboe karton / PLA 
milkshakebekers

12 oz / 360 ml / 
9,0 cm Ø       (432.020)
16 oz / 480 ml /
9,0 cm Ø       (432.120)
22 oz / 660 ml /22 oz / 660 ml /
9,0 cm Ø       (432.220)

PLA deksel

plat 7,8 cm Ø
met rond gat     (814.720)
plat 9,5 cm Ø
met kruisgat     (814.820)
bol 9,5 cm Ø 
met rond gatmet rond gat     (809.020)
bol 9,5 cm Ø
zonder gat       (809.120)
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PLA salade shaker

200 ml / 9,6 cm Ø   (813.020)

PLA dessert cup

250 ml / 9,6 cm Ø    (813.520)

PLA inzettray 

100 ml / 3 cm hoog   (812.520)

PLA beker 

1 dl / 6,4 cm Ø    (810.120)
3 dl / 9,6 cm Ø    (810.920)
4 dl / 9,6 cm Ø    (810.950)
5 dl / 9,6 cm Ø    (810.520)

PLA bakje push & click

60 ml        (410.720)
90 ml         (410.820)

PLA deksel push & click

9,6 cm Ø       (410.920)   
  

PLA deksel

stapelbaar 9,6 cm Ø   
zonder gat      (814.220)
stapelbaar 9,6 cm Ø
met rond gat     (814.320)
bol 9,6 cm Ø 
met rond gat met rond gat      (812.020)
bol 9,6 cm Ø 
zonder gat       (812.720)
plat 9,6 cm Ø
met rond gat     (410.420)

PLA shotglas Jigger

30 ml / 4,5 cm Ø     (810.020)
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IJsbekers

FSC ® karton / PLA ijsbeker

3 oz / 90 ml / 7,1 cm Ø (434.020)
4 oz / 120 ml / 7,6cm Ø (434.120)
6 oz / 180 ml / 9 cm Ø (434.220)
8 oz / 240 ml / 9 cm Ø (434.320)

CPLA deksel plat voor ijsbeker

9 cm Ø voor ijsbeker
180 / 240 ml     (809.220) 

Suikerriet bowl “Jenny”

175 ml / 12 x 9 x 8 cm (822.520)

PLA deksel bol voor ijsbeker

9 cm Ø voor ijsbeker
180 / 240 ml     (809.420) 
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Suikerriet beker

260 ml / 8 cm Ø    (823.620)

PLA ijslepel transparant

9,8 cm        (455.920)

PLA tutti frutti ijslepeltjes

6,5 cm kleurenmix   (856.320)

FSC ® houten ijslepel

9,6 cm        (852.720)
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Koffiebekers

FSC ® kraft / PLA koffiebeker

4 oz / 120 ml 
6,2 cm Ø       (430.520)
7 oz / 210 ml
7,3 cm Ø       (430.620)
8 oz / 240 ml 
8 cm Ø8 cm Ø        (430.720)
12 oz / 360 ml
9 cm Ø        (430.820)

FSC ® karton / PLA koffiebeker
“Leaf”

2 oz / 60 ml 
5 cm Ø        (835.520)
4 oz / 120 ml
6,2 cm Ø       (835.420)
7 oz / 210 ml7 oz / 210 ml
7,3 cm Ø       (835.020)
8 oz / 240 ml
8 cm Ø        (835.120)
10 oz / 300 ml
9 cm Ø        (835.320)
12 oz / 360 ml
9 cm Ø9 cm Ø        (835.220)
  

FSC ® karton / PLA koffiebeker
“Leaf green”

7 oz / 210 ml 
7,3 cm Ø       (839.120)

  

Suikerriet / PLA koffiebeker

4 oz / 120 ml 
6,2 cm Ø       (837.120)
7 oz / 210 ml
7,3 cm Ø       (837.220)
7,5 oz / 225 ml
7 cm Ø vending7 cm Ø vending    (837.320)
8 oz / 240 ml
8 cm Ø        (837.420)
12 oz / 360 ml
9 cm Ø        (837.520) 
  

FSC ®  Karton / PLA koffiebeker wit

4 oz / 120 ml
6,2 cm Ø       (839.220)
7 oz / 210 ml 
7,3 cm Ø       (835.720)
8 oz / 240 ml
8 cm Ø8 cm Ø        (839.020)
12 oz / 360 ml
9 cm Ø        (839.320)

Kraft / PLA koffiebeker 
dubbelwandig

8 oz / 240 ml
8 cm Ø        (832.220)
12 oz / 360 ml
9 cm Ø        (832.320)
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CPLA automaatbeker

7,5 oz / 180 ml    (838.020)

CPLA coffee to go deksel wit

6,2 cm Ø / voor 4 oz  (411.020)
7,3 cm Ø / voor 7 oz  (411.120)
8 cm Ø / voor 8 oz   (811.120)
9 cm Ø / voor 12 oz   (811.220)

CPLA coffee to go deksel zwart

8 cm Ø / voor 8 oz   (411.420)
9 cm Ø / voor 12 oz  (411.520)

Kraft sleeve voor koffiebeker

voor 8 oz       (866.020)
voor 12 oz       (866.120)

Kartonpulp bekerhouder

2 - vaks       (838.220)
4 - vaks        (838.120)

CPLA roerstaafje

13,1 cm       (857.420)

FSC ® houten roerstaafje

11 cm        (892.020)
14 cm         (892.120)
16 cm        (892.420)

FSC ® houten roerstaafje in
dispenser doos

11 cm        (892.220)
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Rietjes
PLA drinkrietje 

21 cm x 7,0 cm Ø wit    (457.520)
25 cm x 8,0 cm Ø wit    (453.020)

PLA drinkrietje 

21 cm x 7,0 cm Ø zwart  (457.620)
23 cm x 7,0 cm Ø zwart  (457.420)

PLA cocktailrietje 

14 cm x 8,0 cm Ø zwart  (457.720)

PLA drinkrietje paper wrapped

23 cm x 6,0 cm Ø groen  (457.820)

Kraft papieren rietje

23 cm x 6,0 cm Ø bruin  (457.120)
23 cm x 8,0 cm Ø bruin  (457.220)

Kraft papieren rietje

23 cm x 6,0 cm Ø zwart  (456.120)
23 cm x 8,0 cm Ø zwart  (456.220)

Kraft papieren cocktailrietje

15 cm x 8,0 cm Ø bruin  (457.020)

Kraft papieren cocktailrietje

15 cm x 8,0 cm Ø zwart  (456.020)
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Soepbekers

Kraft / PLA soepbeker 

8 oz / 240 ml / 9 cm Ø
x 6 cm         (447.020)
12 oz / 360 ml / 9 cm Ø
x 8,7 cm       (447.120)
16 oz / 480 ml / 
9,7 cm Ø x 10,1 cm9,7 cm Ø x 10,1 cm  (447.220)

Kraft / PLA soepbeker 

26 oz / 780 ml / 
11,7 cm Ø x 11 cm    (447.520)
32 oz / 960 ml / 
11,7 cm Ø x 13,5 cm   (447.620)

Kraft / PLA deksel voor soepbeker 

9 cm Ø         (447.320)
9,7 cm Ø       (447.420)
11,7 cm Ø      (447.720)

Suikerriet soepbeker

425 ml / 10,5 cm Ø
x 8,3 cm         (829.520)

Suikerriet soepbeker bruin

425 ml / 10,5 cm Ø
x 8,3 cm         (819.020)



Servetten & bestek
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Bestek

CPLA bestek wit

mes 16,8 cm     (855.620)
vork 16,8 cm     (855.720)
lepel  16,8cm      (855.820)

CPLA bestek zwart

mes 16 cm      (855.020)
vork 16 cm      (855.120)
lepel  16 cm      (855.220)

CPLA bestek zwart

mes / vork / servet
2-ply        (455.020)
mes / vork / lepel /
servet 2-ply      (455.120)

CPLA dessertlepel

12,8 cm       (855.520)

FSC ® houten bestek

mes 16,5 cm     (891.120)
vork 16,5 cm     (891.020)
lepel  16,5 cm     (891.220)

FSC ® houten bestekset

kraft         (891.720)
wit          (891.620)
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CPLA koffielepel

10 cm        (855.320)

CPLA “spork”

12,4 cm       (855.420)

CPLA snackvork met snijrand

13 cm zwart     (455.220)

Houten eetstokjes

23 cm        (853.120)

Bamboe eetstokjes

20 cm        (853.220)

FSC® houten koffielepel

11 cm        (891.320)

FSC® houten snackvork

8,5 cm        (891.420)
12 cm        (891.920)
14 cm         (891.820)

FSC® houten snackvork 3-tand

16,5 cm       (891.520)

FSC® houten “spork”

14,7 cm       (852.820)
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Cocktailprikkers

Bamboe golfprikker

9 cm        (849.020)
12 cm        (849.120)
15 cm        (849.220)
18 cm        (849.320)
21 cm        (849.420)

Bamboe golfprikker

6 cm        (848.020)
9 cm        (848.120)
12 cm        (848.220)
15 cm        (848.320)
18 cm        (848.520)

Bamboe prikker “Mumbai”

8 cm        (858.220)
12 cm        (858.320)

Bamboe knoopprikker 
“Saigon Twisted”

8 cm        (858.020)
12 cm        (858.120)
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Servetten

Servet 100% gerecycled / 
ongebleekt 1-ply

17 x 17 cm mini  (454.420)

Servet 100% gerecycled / 
ongebleekt 1-ply nova

33 x 33 cm nova    (854.620)

Servet 100% gerecycled / 
ongebleekt 1-ply 

33 x 33 cm ¼ vouw   (854.520)

Servet 100% gerecycled / 
ongebleekt 2-ply 

33 x 33 cm ¼ vouw   (854.320)

Servet 100% gerecycled / 
ongebleekt Double Point 

20 x 20 cm ¼ vouw   (854.920)
25 x 25 cm ¼ vouw   (854.020)
33 x 33 cm ¼ vouw   (854.720)
39 x 39 cm ¼ vouw   (854.820)

RVS dispenser voor servet mini

Rood        (454.520)
Blauw        (454.620)
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Servet 100% gerecycled / 
ongebleekt Double Point 

40 x 40 cm 1/8 vouw   (454.120)

Servet EU-ecolabel wit
Double Point 

20 x 20 cm ¼ vouw   (881.120)
33 x 33 cm ¼ vouw   (881.220)
39 x 39 cm ¼ vouw   (881.320)

Pochette servet 100% gerecycled
2-ply

40 x 40 cm 1/8 vouw   (454.020)

Placemat 100% gerecycled

43 x 31 cm       (869.120)

FSC ® houten servethouder

voor 25 x 25 cm servet 
¼ vouw        (750.720)
voor 33 x 33 cm servet
¼ vouw       (750.820)

Servet EU-ecolabel wit 2-ply 

33 x 33 cm ¼ vouw   (881.020)

Servet natural Airlaid

40 x 40 cm ¼ vouw   (454.720)



Zakken & tassen



Frietzakken
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Afvalzakken
MaterBi afvalzak

10 liter / 43 x 44 cm
0,015 mm      (471.020)
30 liter / 50 x 57 cm 
0,015 mm      (471.120)
60 liter / 60 x 80 cm
0,030 mm0,030 mm      (471.220)
120 liter / 93,5 x 115 cm
0,018 mm      (471.320)
240 liter / 116 x 140 cm
0,030 mm      (471.420)

FSC ® kraft frietzak met sausvak

16 x 27 cm      (862.720)

FSC ® papieren frietzak bruin

K14         (465.120)
K17         (465.420)
K21         (465.720)

Papieren frietzak bruin

K14         (885.020)
K16         (885.120)
K17         (885.220)

Papieren frietzak krant

K17         (885.620)
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RVS frietzakhouder

11,5 x 11,5 x 18 cm   (863.120)

RVS frietzakhouder voor 
6 frietzakken

45 x 14 x 10,8 cm   (862.820)

FSC ® papieren snackzak 

10 + 6 x 32 cm 
nr. 11 (frikandel)    (462.120)
10 + 6 x 21 cm 
nr. 23 (1½ ons)    (462.320)
11 + 8 x 27 cm  
nnr. 25 (½ pond)    (462.520)
13 + 8,5 x 32 cm 
nr. 27 (1 pond)    (462.720)
16 + 10,5 x 32 cm
nr. 28 (2 pond)    (462.820)
16 + 10,5 x 38 cm
nr. 29 (3 pond)    (462.920)



Tassen

MaterBi draagtas

20 + 14 x 44 cm
dikte: 15 μm     (470.120)
30 + 16 x 50 cm
dikte: 25 μm     (470.220)

FSC ® papieren blokbodemtas 
bruin

26 + 17 x 26 cm    (861.320)
32 + 18 x 26 cm     (861.420)

Kraft papieren draagtas bruin

22 x 10 x 28 cm    (461.020)
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Snackzakken

FSC ® papieren hamburgerzakje

15 x 16 cm      (468.220)
18 x 18 cm      (468.320)

Kraft / PLA vensterzak

10 x 14,5 x (2 x 3) cm  (862.520)
9,5 x 32,5 x (2 x 3) cm (862.420)
14,5 x 13,5 x (2 x 3) cm (862.620)

Vetvrij snackzakje bruin krant

16 x 16,5 cm     (464.120)

Vetvrij snackzakje krant

17 x 18 cm      (464.020)

Paperwise blokbodemzakje

21 x 6,8 x (2 x 2) cm  (446.020)
25 x 8 x (2 x 2,5) cm  (446.120)
29,5 x 10 x (2 x 3) cm  (446.220)
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Paperwise / PLA zij-vensterzak

23 x 14 x (2 x 3) cm  (440.120)
23 x 21 x (2 x 3,5) cm  (440.220)
28 x 10 x (2 x 3) cm   (440.020)
33 x 12 x (2 x 3) cm  (440.320)

Paperwise / PLA vensterzak

27 x 26 x (2 x 3,5) cm  (441.320)
33 x 12 x (2 x 3) cm  (441.220)
37 x 16 x (2 x 4) cm  (441.020)
43 x 21 x (2 x 4) cm  (441.120)

Paperwise broodzakje

23 x 21 x (2 x 3,5) cm  (442.220)
24 x 14 x (2 x 3) cm  (442.120)
28 x 10 x (2 x 2,8) cm  (442.020)
33 x 12 x (2 x 3) cm  (442.320)
37 x 16 x (2 x 4) cm  (442.420)



Overige artikelen
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Buffetpresentatie

Bamboe bestekhouder 4-vaks

15 x 15 x 15 cm    (750.420)

Bamboe bekerhouder 2-vaks

23 x 12 x 30 cm    (750.220)

Bamboe organizer voor bekers,
deksels en rietjes

14 x 50 x 50 cm    (750.320)

Bamboe organizer voor thee, melk 
en suiker

28 x 18 x 40 cm    (750.020)

Houten Acacia presentatie dienblad

56 x 20 x 2 cm    (750.520)
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Certificering

FSC® certificering

De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en 
verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige 
wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbe-
heer horen. FSC heeft dit op een transparante wijze geregeld. Mede hierdoor wordt FSC gesteund door 
alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties. En daarin is FSC uniek! Hoe meer vraag er is naar 
FSC-producten, hoe meer hectaren bos volgens de richtlijnen van FSC beheerd zullen worden. En hoe 
meer de mensen en dieren die van het bos afhankelijk zijn hiervan zullen profiteren! Natureko is 
FSC-gecertificeerd en mag daarom ook FSC-gecertificeerde producten verkopen voorzien van een 
FSC-claim.

Composteerbaar gecertificeerd volgens EN13432

De term composteerbaar wordt gebruikt om aan te geven dat een product op industriële wijze 
tot compost gemaakt kan worden binnen een gestelde termijn van 12 weken. Dit geldt voor alle 
componenten, inkten en eventuele additieven. De aanduiding EN13432 verwijst naar de Europese 
norm voor industriële composteerbaarheid, te herkennen aan het kiemplantlogo of het OK Compost 
keurmerk. Diverse erkende certificatie instellingen zoals TUV en DIN CERTCO voeren de certificatie
procedure uit en testen of een product voldoet aan de volgende vereisten:procedure uit en testen of een product voldoet aan de volgende vereisten:

- Desintegratie: het fysisch uiteenvallen van het product in zeer kleine fragmenten. Na 12 weken moet
minimaal 90% van het product door een zeef van 2x2mm vallen.
- Biodegradatie: chemische afbraak van het materiaal tot CO2, water en mineralen. Het materiaal moet
volgens de norm minstens voor 90% gebiodegradeert zijn binen een periode van 6 maanden.
- Kwaliteit van de eindcompost en ecotoxiteit: de compostkwaliteit mag niet verminderen als gevolg 
van het toegevoegde product. 
- Chemiste samenstelling: De norm stelt limieten voor vluchtige bestanddelen, zware metalen en fluo- Chemiste samenstelling: De norm stelt limieten voor vluchtige bestanddelen, zware metalen en fluor.

SA8000-certificering

Deze standaard meet sociale prestaties op 8 gebieden die van belang zijn voor sociale 
verantwoordelijkheid op het werk:
1. kinderarbeid               5. discriminatie
2. gedwongen of verplichte arbeid      6. disciplinaire werkwijzen
3. gezondheid en veiligheid         7. werktijden
4. vrijheid van vereniging en recht op 4. vrijheid van vereniging en recht op     8. vergoeding
collectieve onderhandelingen

De SA8000-standaard is de leading norm voor sociale certificering voor fabrieken en organisaties
over de hele wereld. Het wordt gewaardeerd door merken en marktleiders vanwege de rigorieuze
aanpak om de hoogste kwaliteit van sociale compliance in hun toeleveringsketens te garanderen, 
zonder daarbij afbraak te doen aan zakelijke belangen.

Gecertificeerd voor voedselcontact

In samenwerking met diverse onafhankelijke onderzoek- en certificatie-instituten waaronder SGS 
worden onze producten getest en zijn aantoonbaar veilig om in contact te komen met voedsel.
Onze producten voldoen aan de eisen van de huidige Europese regelgeving Comission Regulation 
(EU) No 10/2011 van 14-01-2011 en Regulation (EC) No 1935/2004 van 27-10-2004.



EU-ecolabel 

Nordic Ecolabel 

Het Nordic Ecolabel genereert duurzame oplossing, die gebaseerd zijn op het voortbouwen op een 

levenscyclus. Met onze inspanningen om duurzame producten te maken lopen we het risico een 

probleem op één plek op te lossen, waar een ander milieuprobleem wordt gecreëerd. 

De gehele levenscyclus van het product, van grondstof tot productie, gebruik, verwerking en recycling 

wordt meegenomen in de beoordeling bij het opstellen van de vereisten voor een product met 

keurmerk. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat we de algehele impact op het milieu en klimaat 

reduceren. Naast de milieuvereisten is het ook belangrijk dat de kwaliteit en duurzaamheid van het 

product worden gegarandeerd. 

Het EU-ecolabel is het Europese milieukeurmerk voor non-food producten en diensten, met als doel * * *
om duurzamere productie en consumptie te stimuleren. Het keurmerk is erkend door alle landen van de 

Europese Unie en door Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Producten en diensten met het 

EU-ecolabel zijn geproduceerd met een lagere milieubelasting van: 

- grondstoffen

- energie

- water

- schadelijke stoffen

- afval

- verpakking
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Brabo Verpakking 
Paardebijsters 4a
4817 BR Breda

T +31 (0)76-5210985

info@braboverpakking.nl 
www.braboverpakking.nl 




