Miljøvenlige genbrugskrus
Drikkeoplevelse, forretning og miljø går hånd i hånd

www.ecostepz.com

Ecostepz leverer miljøgenbrugskrus og genbrugssystemer til alle slags events, fra festivaler
og byfester til forlystelsesparker og fodboldstadioner.
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En bedre drikkeoplevelse
Miljøgenbrugskrusene er lavet af
kvalitetsplast, så indholdet ikke
skvulper ud over kanten. Derudover
er de lavet af miljørigtigt plast
uden giftstoffer.
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Kilde: Ökologie-Institut, Öko-Institut e.V. Deutschland, Carbotech AG (2008):
Sammenlignende økobalance ved drikkevareudskænkninger med forskellige
plastkrustyper ved events.
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