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Beco Bags - Odišavljene eko
razgradljive vrečke v rolicah 18 rol 270 kosov
Kategorija: Vrečke za iztrebke in nosilci
Dobavljivost: predvidena dobava 19.01.2021

Cena: 11,60€ 12,89€

(slika je simbolična)

Kratek opis
Odišavljena različica naših močnih in velikih razgradljivih
vrečk BecoBags z naravno aromo mete bo poskrbela, da bodo
med pasjimi sprehodi vaše roke ostale prijetno dišeče. Vrečke
BecoBags se lahko reciklirajo, so pa tudi 100% razgradljive.
Posebnost vrečk je, da so močne in velike, ter v nasprotju z
mnogimi drugimi podobnimi izdelki na tržišču, tudi po uporabi
niso toksične za okolje. Tudi embalaža in sredinski tulec, ki ga
obdajajo vrečke, sta okolju prijazna, saj sta izdelana iz
kartona.
So močne in se ne raztrgajo med uporabo ter se popolnoma
prilegajo eko nosilcema BecoPocket ter BecoPod, kakor tudi
drugim standardnim nosilcem.
Te oxo-biorazgradljive vrečke BecoBags so narejene iz PE
plastike, z dodatkom imenovanim D2W. Z dodajanjem D2W
vrečkam, omogočamo, da se vrečke razgradijo mnogo hitreje
kot navadna plastična vrečka. Vrečke razpadejo na delce, ki
se nato na atomskem nivoju razgradijo v CO2 in vodo. Ta
proces sicer traja dlje kot 90 dni, a se bodo (sicer odvisno od
okoljskih razmer) razgradile mnogo hitreje kot navadna
plastika. Z dostopom do kisika in organske snovi proces
poteka približno 3 leta. Poleg tega pa vrečke v času
razgradnje tudi niso toksične za okolje.
Dodano imajo naravno aromo mete, ki naredi pobiranje
kakcev bolj prijetno.
Testitane so v skladu z različnimi mednarodnimi standardi,
med drugim tudi ASTM D6954 in EN 13432
toksičnost. BecoBags vrečke se razgradijo v roku 3 let,
odvisno od mesta odlaganja. Če želimo vrečki omogočiti hitro
razgradnjo, moramo zagotoviti primerne pogoje (temperatura,
vlaga, organska snov).
Če vrečko odvržete med mešane odpadke (smetišče), bo
potek razgradnje daljši.
BecoPets so inovativni in ekološki izdelki za vsakdanjo oskrbo
hišnih ljubljenčkov. Ne le da so prav vsi izdelki narejeni iz
ekoloških, biorazgradljivih ali pa recikliranih materialov, pač
pa tudi izgledajo čudovito in tako tudi dišijo! Cilj podjetja
BecoPets je omogočiti ekološke alternative za vsakdanje
izdelke v prav vsakem gospodinjstvu. Venomer razvijajo nove
materiale, oblike in sveže ideje za cenovno ugodne, praktične,
lepe ter okolju prijazne izdelke.
OPREMA
Pri BecoPets so si zadali za cilj ustvariti izdelke take oblike in
iz takih materialov, da bodo imeli čim manjši vpliv na okolje
med proizvodnjo ter tudi po koncu njihove uporabne
življenjske dobe. Med materiali najdemo tako biokompozit,
naravno gumo, konopljo in recikliran poliﬁl (iz odsluženih
plastenk).
ETIČNI PROIZVAJALEC
So prejemniki The Ethical Award s strani The Good Shopping
Guide
'CRUELTY-FREE'
Njihova proizvodnja je odobrena s strani organizacije PETA
(People for Ethical Treatment of Animals), saj izdelki niso
testirani na živalih in so cruelty-free.

