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Milieuvriendelijke verpakkingen

Door de veranderingen 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 
en maatschappelijk verantwoord ondernemen met een pakket aan 
milieuvriendelijke verpakkingen.

De nieuwste verpakkingsinnovatie 
‘Van uw apotheker’

De milieuvriendelijke verpakkingslijn ‘Van uw apotheker’ bestaat uit 
drie blokbodemzakken en een stevige papieren draagtas (van 100% 
gerecycled papier), drie I’m Green kunststof draagtassen (van minimaal 85% 
suikerrietafval) en vier stripvouwdoosjes (van minimaal 80% gerecycled 
papier en een FCS gecertificeerde toplaag). 

De ‘Van uw apotheker’ verpakkingsmaterialen zijn ontwikkeld met een frisse 
en moderne uitstraling en dragen bij aan duurzaam en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. U wilt toch ook samen slimmer en bewuster 
verder?

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?

I’m Green 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 en papieren draagtas (100% gerecycled papier)
•  Geen extra bomenkap
•  Minder verspilling door recycling
•  Minder gebruik van nieuwe grondstoffen

Stripvouwdoosjes 
(minimaal 80% gerecycled papier en een FSC gecertificeerde toplaag)
•  Draagt bij aan bescherming van bossen
•  Minder verspilling door recycling
•  Levert bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen

* De I’m Green draagtassen vallen net als alle andere kunststof/plastic draagtassen per 1 januari 

2016 ook onder het verbod op gratis plastic draagtassen.

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

Draagtas papier 22 x 10 x 33 cm  16156277 210480 250  €  63,70

Stripvouwdoos 140 x 45 x 95 mm  16165705 210516 250  €  80,00

Stripvouwdoos  140 x 90 x 95 mm  16165713 210517 250  €  115,00

Stripvouwdoos  120 x 30 x 70 mm 16165691 210518 250  €  45,00

Stripvouwdoos  110 x 20 x 55 mm  16165683 210519 250  €  44,00
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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

Volg ons 


