DE JONG ECOCUPS introduceert milieuvriendelijke PaperWise beker

Productie in Nederland - breed assortiment - van 1.000 tot 5.000.000 stuks - binnen 2 weken geleverd!
Jaren van onderzoek, ontwikkeling en testen zijn vooraf gegaan. De Jong Ecocups is trots om met PaperWise de
eerste milieuvriendelijke beker op de markt te brengen geschikt is voor hergebruik, recycling of compostering!
Waarom een nieuwe beker?
De Jong Ecocups ziet een toekomst waar afvalstoffen grondstoffen worden en disposables na gebruik hun waarde
behouden voor een volgende toepassing. In deze circulaire wereld kan voor een biologische kringloop of een
technische kringloop gekozen worden. De biologische kringloop brengt de biobased grondstoffen veilig terug naar
de aarde in de vorm van compost, met groengas als bijproduct. De technische kringloop hergebruikt de
grondstoffen in een recycling proces voor recycled papier. Via het Ecocups Kringloop Concept worden uw gebruikte
bekers retour gehaald en recycled tot papier en karton.
Wat maakt de PaperWise beker van De Jong Ecocups bijzonder?
De belangrijkste grondstof voor bekers is karton, meer dan 90%. De coating aan de binnenzijde om de beker
lekdicht te maken vormen samen met de inkt de rest van het gewicht. De Jong Ecocups heeft voor PaperWise
gekozen vanwege de revolutionaire vernieuwing op sociaal en milieu gebied van deze nieuwe generatie karton.
PaperWse is een nieuwe generatie milieuvriendelijke en sociaal verantwoord karton van
landbouwafval, de stengels en bladeren die overblijven na de oogst. Wereldwijd leven we met
meer dan 7,5 miljard mensen op aarde. De gewassen die we voor ons voedsel verbouwen
bestaan voor 20% uit voedingsstoffen en 80% uit stengels en bladeren. Dit landbouwafval
wordt momenteel grotendeels verbrand en dat is jammer. De Jong Ecocups vindt het belangrijk
om reststoffen uit een andere industrie weer waarde te geven en zo bij te dragen aan een
lagere milieu impact en meer welvaart in ontwikkelingslanden waar PaperWise geproduceerd wordt. Standaard
voeren we de PaperWise beker uit met onze groene PE coating (plant-based) geschikt voor de technische
kringloop. In overleg kunnen we PaperWise ook voorzien van een bio-coating geschikt voor industriële
compostering, de biologische kringloop.

