voorwoord

In de jaren ‘50 van de vorige eeuw zijn we ooit klein begonnen. Met passie en
ambitie zijn we nu een innovatieve verpakkingsspecialist geworden.
Al meer dan 20 jaar ligt onze focus op groen en respectvol omgaan met de
planeet. In Europa zijn we koploper in composteerbare verpakkingen, op
basis van hernieuwbare grondstoffen.
Wie met ons werkt, merkt dat besparen niet minder is, maar juist meer. Werken
met Moonen, is werken met het groenste bedrijf van Nederland, winnaar van
de 3e Lean & Green Star in duurzame logistiek. We leggen onze lat steeds
hoger, samen met jou.
Spreek je ambitie uit en laat ons samen besparen. Op de natuur en op je factuur.
Heb je vragen? We helpen graag!
NL +31 (0)495 581760
BE +32 (0)11 433398
(ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur)

info@moonenpackaging.com
Deze brochure is geprint op landbouwafval.
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grondstoffen
Suikerriet (Bagasse)

ROOTS

Kraft

Papier en karton van de pulp van suikerrietresten wordt

Een papiersoort die bekend staat om zijn sterkte en hoge

bagasse genoemd. Deze resten zijn overgebleven na de

scheurweerstand is kraft. Kraftpapier en vouwkarton is

oogst en de vezels hiervan zijn zeer geschikt om papier en

herkenbaar aan zijn specifieke donkerbruine kleur. Onze

karton van te maken door een hoge concentratie cellulose

kraft materialen hebben een FSC-keurmerk zodat er verant-

(meer dan hout).

woord wordt omgegaan met bosbeheer.

Eigenschappen

Eigenschappen

•

Sterk

•

Sterk

•

Oven- en magnetronbestendig (tot 100°C)

•

Voorzien van PLA bio-coating

•

Composteerbaar

•

Composteerbaar / recyclebaar

(C)PLA (Poly Lactic Acid)
PLA is een alternatief voor plastic op basis van maiszetmeel.
Het materiaal is biologisch afbreekbaar op een natuurlijk en
veilige manier. Indien het PLA product hittebestendig (tot
85°C) dient te zijn wordt er talk toegevoegd, dan spreken
we over CPLA.

Eigenschappen
•

Glashelder

•

Sterk

•

Composteerbaar

A natural choice

De natuur is ons erg dierbaar, want hier liggen onze wortels. Met de kennis die
wij hebben als duurzame verpakkingsspecialist, zijn wij constant op zoek naar
oplossingen om de wereld weer een beetje groener te maken.
ROOTS servies is volledig gemaakt van duurzame natuurproducten en
heeft tevens een duurzame uitstraling. Na gebruik is het ook nog eens 100%
composteerbaar. Hoe gaaf is dat? We spreken daarom dan ook liever niet van
wegwerpservies, maar van compostableware.
ROOTS producten zijn verkrijgbaar in zowel klein- als grootverpakkingen.
moonendirect.com/roots
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bord LARGE

∅ 180 mm
18 mm diep

∅ 230 mm
20,6 mm diep

bio koffielepel

130 mm
hittebestendig tot 85°C

130 mm
hittebestendig tot 85°C

Pak à 50 stuks

453161

Pak à 50 stuks

453160

Pak à 100 stuks

457116

Pak à 100 stuks

457145

Doos à 500 stuks

453152

Doos à 500 stuks

453153

Doos à 3000 stuks

457144

Doos à 1000 stuks

457117

SCHAAL 350 ML

bio vork

∅ 135 mm
46,6 mm diep
12 oz

bio beker 160 / 220 ml

165 mm
hittebestendig tot 85°C

bio beker 200 / 250 ml

7 oz
ongebleekt
natural print

9 oz
transparant

Pak à 50 stuks

453162

Pak à 50 stuks

457141

Pak à 30 stuks

450015

Pak à 50 stuks

459533

Doos à 900 stuks

453151

Doos à 1000 stuks

457113

Doos à 2400 stuks

450014

Doos à 1000 stuks

449500

ROOTS

bio mes

bio lepel

165 mm
hittebestendig tot 85°C
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bio roerstaafje

rietjes

165 mm
hittebestendig tot 85°C

Servet 100% gerecycled

200 mm
∅ 6 mm

Pak à 50 stuks

457142

Pak à 50 stuks

457143

Doos à 1000 stuks

457114

Doos à 1000 stuks

457115

Zak à 200 stuks

330 x 325 mm
2 laags
1/4 vouw

457118

Pak à 200 stuks

610330

Doos à 2000 stuks

610326

ROOTS

BORD SMALL
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