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Η περιβαντολλογική αλλαγή δεν 
μπορεί να έρθει από την μία μέρα 
στην άλλη, αλλά μπορεί ένας μικρός 
περίπατος να συμβάλλει προς 
αυτήν!

Η Sustainable People έκανε την 
καθημερινή ανάγκη του σκύλου μας 
eco-friendly από την παραγωγή 
έως τον κάδο. Δημιούργησε 
βιοδιασπώμενες και ανακυκλωμένες 
σακούλες περιττωμάτων με σεβασμό 
προς το περιβάλλον σε craft 
συσκευασία προερχόμενη από δάση 
με υπεύθυνη διαχείριση (FSC Certifi-
cation).

Όλοι μαζί, από πολύ μικρές αλλαγές 
στην καθημερινότητα μας, μπορούμε 
να προσφέρουμε ένα καλύτερο 
σπίτι για όλους τους κατοίκους του 
πλανήτης μας!



ΤΟ ΟΡΑΜΑ
Η διατήρηση της φυσικής αναγεννητικής 
ικανότητας των οικοσυστημάτων.

• Παραγωγή με χρήση ανανεώσιμων
 πηγών ενέργειας

• Επεξεργασία υπολειμμάτων όπως το CO,
 κομμένων ξύλων, περιττωμάτων και αποβλήτων
 από τη γεωργία ή τη λιγνίνη.

• Οτιδήποτε είναι επιρρεπές να εισέλθει στο 
 περιβάλλον πρέπει να είναι βιοδιασπώμενο

• Σταθερά υψηλή και αξιόπιστη ποιότητα προϊόντος  
 στη διαδικασία του κύκλου ανακύκλωσης



Οι σακούλες είναι κατασκευασμένες
από ανανεώσιμους πόρους. 

Βιοδιασπώμενες ακόμη και εκτός 
βιομηχανικής κομποστοποίησης. 

Πιστοποιημένα με OK Compost HOME 
(δοκιμασμένο σε θερμοκρασία 20 °C - 30 °C)

ΒΙΟΔΙΑΣΠΏΜΕΝΕΣ  ‘‘PE’’  ΑΝΑΚΥΚΛΏΜΕΝΕΣ

Κατασκευασμένες από έως και 100% 
ανακυκλωμένη πλαστική ύλη. 

Σημαντική εξοικονόμηση CO₂ σε σύγκριση
με την παραγωγή φρέσκων κόκκων. 

Χαμηλότερη χρήση γης.



Βιοδιασπώμενες σακούλες
χωρίς χερούλι
Κωδ.: 2061

8 Ρολά | 120 Τεμάχια

230 x 330 mm 18μm



230 x 350 mm 18μm

Βιοδιασπώμενες σακούλες
με χερούλι
Κωδ.: 2070

8 Ρολά | 112 Τεμάχια



230 x 380 mm 18μm

Βιοδιασπώμενες σακούλες
με χερούλι
Κωδ.: 2080

160 Τεμάχια



230 x 350 mm 15μm

Ανακυκλωμένες σακούλες
χωρίς χερούλι
Κωδ.: 6060

8 Ρολά | 120 Τεμάχια



200 x 350 mm 15μm

Ανακυκλωμένες σακούλες
χωρίς χερούλι
Κωδ.: 6092

100 Τεμάχια
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Διαστάσεις
Ύψος: 30cm
Πλάτος: 28,8cm
Βάθος: 21,5cm
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