
Da’s een lekker bakkie!

 100% biologisch afbreekbaar en composteerbaar
 stimuleert hergebruik, bespaart op afval
  duurzame productie, transport,  
inzameling en verwerking

Kies voor de groenste koffiebekers



Bij Bruijns Koffie geloven we sterk in duurzaam produceren en de zogenoemde 
circulaire economie. Dat wil zeggen, niet zomaar alles na gebruik weggooien 

maar waar mogelijk het afval weer hergebruiken. Daarom hebben 
we met onze leverancier van koffiebekers de Bruijns Biocups 

ontwikkeld. Duurzaam geproduceerde koffiebekers die 100% 
biologisch afbreekbaar en composteerbaar zijn. 
Zeg maar gerust, de groenste koffiebekers die er bestaan.

100% BIOLOGISCH AFBREEKBAAR
De Bruijns Biocups kunnen door de speciale samenstelling 
worden vergist en omgezet in biogas. Dat levert per duizend
bekers een CO2-besparing op van maar liefst 1,9 kg. Wat over-
blijft van de vergisting wordt bovendien gebruikt als 
compost voor de landbouw.

NOG een bakkie? Zelfde Bekertje!
Op onze bekers staat een bedrukking die de gebruiker 

stimuleert deze meerdere keren te gebruiken. Tot drie 
keer gebruiken is geen enkel probleem. Dat levert dus 
een potentiële besparing op van 200%.

INzamelen en CO2-NEUTRAAL HALEN EN BRENGEN
Als u kiest voor de Bruijns Biocups komen we ze CO2-neutraal brengen en halen. 

We plaatsen speciale inzamelbakken waarin de gebruikte bekers gedepo-
neerd kunnen worden. Wij nemen de oude bekers weer mee terug en zorgen

 voor de specialistische verwerking.

FSC-KARTON EN PLA coating, BETER VOOR HET MILIEU
De Bruijns Biocups zijn gemaakt van FSC®-karton. FSC staat voor Forest Stewardship 
Council, het officiële keurmerk voor verantwoord bosbeheer. De meest milieuvriendelijke 
kartonsoort dus. De vochtbestendigheid van de bekers wordt gerealiseerd door een PLA 
Coating (Polylactide). Dit is een volledig afbreekbare ‘bioplastic’ coating, die ervoor zorgt 
dat onze bekers 100% biologisch afbreekbaar zijn.

Een beter milieu begint bij jezelf. 
Denkt u er ook zo over? Stap dan 
nu over op Bruijns Biocups. Goed 
doen was nog nooit zo makkelijk. 



MET RECHT, De groenste beker van Nederland
Letterlijk en figuurlijk. De Bruijns Biocups zijn voorzien van een 
fris en vrolijk bladmotief, dat de milieuvriendelijke kant van 
deze bekers onderstreept. Het beschrijfbare deel op de 
achterzijde maakt een tweede rondje koffie halen 
voor meerdere mensen heel makkelijk. Maar ook 
als dat niet gebruikt wordt, blijkt deze opdruk 
in de praktijk toch het hergebruik voor een 
tweede of een derde kopje te stimuleren! 
De bekerinhoud van 180 cc is het meest 
gebruikte formaat in Nederland en is 
uiteraard ook geschikt voor automaten. 
De Bruijns Biocups worden geleverd 
per 20 verpakte stapels van 50 stuks in 
een doos (1000 stuks totaal). 

Roerstaafjes
Ook voor de roerstaafjes bieden we een 
uiterst duurzame oplossing: houten roer-
staafjes van FSC© gecertificeerd hout. Zeer 
stevig en gegarandeerd zonder smaakje.
Ook deze roerstaafjes kunnen worden vergist 
en gecomposteerd.

Verzamelbak
Voor een goede inzameling en verwerking zijn er speciale 

verzamelbakken verkrijgbaar. Deze zijn volledig 
vervaardigd uit stevig staal en hebben een opvallende 
print die iedereen duidelijk maakt waarvoor de bak bedoeld is. 
De dozen waarin de bekers geleverd worden, kunnen gebruikt worden als 
inzameldoos en passen precies in de verzamelbak. De dozen zijn voorzien 
van een kartonnen raster en een anti-lek zak zodat het inzamelen van de 
gebruikte bekers efficiënt en zonder lekken kan gebeuren. 
De volle inzameldozen worden door ons opgehaald voor verdere verwerking.
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De Marowijne 43, 1689 AR Zwaag  
0229 - 244775  .  info@bruijnskoffie.nl
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