Met een �� voor het milieu

SPAR denkt duurzaam

Zeg samen met SPAR 'yes' tegen herbruikbaar!
Want met onze stijlvolle, duurzame én ecologische tassen & shoppers, heb je geen
wegwerpzakjes meer nodig.

100% biologisch & duurzaam

De nieuwe SPAR-shoppers zijn mooie en pure producten, waarvan de gehele keten transparant is. Dat betekent
dat je als klant zeker weet dat jouw tas gemaakt is met waardering voor de biologisch en gecertificeerde
katoenboeren, de makers van de tas en alle andere betrokkenen. Lees onderaan meer over de duurzame
katoenproductie van onze tassen.

Een puur product, van de biologische katoenboer tot de tassen en zakjes in jouw hand!
Gecertificeerd volgens de hoogst haalbare standaard met GOTS-label (internationaal label voor biologisch
textiel) en duurzaam geproduceerd. Je vindt deze unieke tassen vanaf nu in je SPAR!

SPAR ECO TAS

Makkelijk in gebruik, met zowel korte, sterke handvaten als langere, stevige schouderhengsels.
100% biologisch katoen met GOTS-label
Afmetingen: 35 x 48 cm
Draagkracht: 12 kg
Prijs: € 2,00

SPAR ECO SHOPPER

Superstijlvol én milieuvriendelijk: daar mag je mee gezien worden!
100% biologisch katoen met GOTS-label
Afmetingen: 35 x 41 cm
Draagkracht: 14 kg
Prijs: €3,50

En ook: herbruikbare verszakjes van SPAR #nowaste

Gebruik(te) jij ook plastic scheurzakjes van de rol voor je groenten & fruit in de winkel? Die zakjes belanden
thuis meestal rechtsreeks in de prullenbak... Dan is dit verszakje van SPAR veel beter!
1. Herbruikbaar: perfect voor los fruit & groenten, maar ook voor broodjes
2. Handig: met trektouw om makkelijk te openen en te sluiten
3. Wasbaar tot 60°C
Bij zorgvuldig gebruik gaan ze tientallen keren mee. Zo kan iedereen op een makkelijke manier minder afval
produceren.
Afmetingen: 26 x 27 cm
Draagkracht: 2 kg
Prijs: €0,79 voor 2 stuks

Samen gaan we voor duurzaam!
Haal snel je duurzame, biologische SPAR-shoppers en verszakjes...
Zo dragen we ons steentje bij voor mens & natuur en verminderen we samen de afvalberg!

Zo gaat SPAR voor duurzame shoppers

Bij het aankopen van onze SPAR eco-shoppers draag je ook bij aan het duurzaam telen van katoen en het
economisch stabieler worden van de katoenboeren in India. Zo ontvangt de coöperatie van
katoenboeren ten minste een minimumprijs om duurzame productie mogelijk te maken, met daarbovenop nog
een ontwikkelingspremie. Op deze wijze kunnen ze zichzelf op eigen kracht versterken en hun leef- en
arbeidsomstandigheden verbeteren.
Het biologische katoen van de SPAR-shoppers komt voort uit milieuvriendelijke teelt. Dit betekent dat er bij
de katoenteelt geen van de gewoonlijke pesticiden en chemische meststoffen worden gebruikt. Bij nietbiologische katoenteelt, belanden volgens schattingen van de World Health Organisation (WHO) elk jaar een
miljoen katoenarbeiders in het ziekenhuis vanwege vergiftiging. Bron: (Factsheet Mensenrechten & Textiel, MVO
Nederland)

