
Al meer dan 
115 jaar uw 

betrouwbare 
en innovatieve 

partner

milieuvriendelijke
VERPAKKINGEN



Milieuvriendelijke verpakkingen
Spruyt hillen heeft de exclusieve labels: Escupac®, Escupac Elite® en 
Uw apotheek® waarmee wij 3 volledige lijnen aan verpakkingsmateriaal 
bieden.
Door de verandering in de maatschappij is het tijd voor iets nieuws, 
iets verfrissends, iets unieks, voor iedereen geschikt. Iets wat wij zien 
als een verantwoordelijkheid van ons allemaal; een bijdrage leveren 
aan duurzaam ondernemen met een pakket aan milieuvriendelijke 
verpakkingen, waaronder recyclebare draagtassen van suikerrietafval 
en blokbodemzakken van 100% gerecycled papier. 

De nieuwste verpakkingsinnovatie
De milieu vriendelijke verpakkingslijn van Uw Apotheker bestaat uit 
drie maten blokbodemzakken (van 100% gerecycled papier) en drie 
maten draagtassen (van minimaal  85% herbruikbaar suikerrietafval).

Omschrijving Formaat Z-Index Art. nr. Verp. AIP 

Blokbodemzak 8 x 5 x 22 cm  16076885 210297 1000 €  59,50

Blokbodemzak  11 x 7,5 x 27 cm  16076893 210298 500 €  49,50

Blokbodemzak  15 x 10 x 32 cm  16076907 210299 500 €  63,00

Draagtas  24,5 x 31 cm  16076850 210294 750 €  115,00

Draagtas  31,5 x 36 cm 16076869 210295 500 €  80,00

Draagtas  36 x 43 cm  16076877 210296 500 €  103,00



Wat dragen deze 
verpakkingsmaterialen bij aan 
het duurzaam ondernemen?

Draagtassen (minimaal 85% suikerrietafval):
•	 Vermindert	het	gebruik	van	aardolie
•	 Recyclebaar	als	kunststof
•	 	Heeft	geen	effect	op	de	ontbossing	van	

het tropisch regenwoud
•	 	Levert	een	positieve	bijdrage	aan	de	

vermindering	van	het	broeikaseffect

Blokbodemzakken (100% gerecycled)
•	 Geen	extra	bomenkap
•	 Minder	verspilling	door	recycling
•	 Minder	gebruik	van	nieuwe	grondstoffen
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Wilt u graag meer productinformatie over 
de grondstoffen die gebruikt worden voor 
het maken van de blokbodemzakken en 
draagtassen? Kijk op onze webshop  
www.spruyt-hillen.nl, of scan de QR code.
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Spruyt hillen staat  
voor kwaliteit

Wij vinden het belangrijk om 

onszelf continue te verbeteren 

en te innoveren waar mogelijk. 

Daarom kiezen wij ervoor om 

te voldoen aan de hoogste 

kwaliteitseisen.

Al 115 jaar vertrouwt de 

Nederlandse farmacie op 

Spruyt hillen. Doet u dat ook?

Wilt u meer weten over de 

mogelijkheden die Spruyt hillen 

u biedt met onze

verpakkingen? Neem dan 

contact op met onze customer 

service via cs@spruyt-hillen.nl 

of 030-281 44 11


