
EKOLOGICZNIE 
ZRÓWNOWAŻONE
Nasze nowe akcesoria na biurko
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Zrównoważony 
rozwój wymaga 
strategii
W DURABLE jesteśmy przekonani, że wysoka jakość 
produktów i wzrost produkcji nie musi być w konflikcie z 
elementami środowiskowymi, społecznymi i etycznymi – 
ani dzisiaj, ani w najbliższej przyszłości.

Świadome, zrównoważone działanie odbywa się na 
wszystkich poziomach naszej aktywności. Jako firma 
postawiliśmy sobie za cel: funkcjonować w sposób ekolo-
giczny, ekonomiczny i także społecznie zrównoważony, 
abyśmy mogli wypełniać naszą odpowiedzialność w 
stosunku do społeczeństwa.

DURABLE i jej produkty zawsze starały się wypełniać 
pewne założenia: zaangażowanie w jakość, która kształtuje 
fundament naszej strategii zrównoważonego rozwoju. 
Tworzymy produkty wysokiej jakości w klasycznym 
wzornictwie, dlatego mogą one służyć przez wiele lat.

Rozszerzając naszą ofertę o linię akcesoriów na biurko 
wykonaliśmy je co najmniej w 80% z recyklingu. Robimy 
kolejny krok w kierunku odpowiedzialnego korzystania z 
zasobów naturalnych.

Blue Angel – symbol 
z dużą tradycją
Utworzony około 40 lat temu przez niemiecki rząd. To 
logo w niebieskim kółku jest najdłużej znanym symbolem 
związanym z ochroną środowiska.

Do dziś jest postrzegany jako jeden z najbardziej akcepto-
wanych symboli dla produktów wykonanych co najmniej w 
80% z recyklingu tworzyw sztucznych, dlatego wybraliśmy 
ten konkretny certyfikat.

Nasza nowa linia akcesoriów biurowych Blue Angel jest 
zgodna z surowymi wytycznymi i wymaganiami Blue Angel 
oraz jest certyfikowana jako szczególnie przyjazna dla 
środowiska naturalnego i spełniająca wysokie standardy 
zrównoważonego rozwoju.

Dlatego Blue Angel daje nam możliwość wyrażenia 
naszego dążenia do wytwarzania zrównoważonych 
produktów i jest również niezawodnym wskazaniem dla 
naszych klientów.
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TACKA NA DOKUMENTY ECO
• Poręczna taca na dokumenty
• Wykonana z tworzyw sztucznych z recyklingu w jakości 

Blue  Angel
• Możliwość układania tacek w pionie lub kaskadowo
• Z szerokim wgłębieniem dla łatwego dostępu do dokumentów
• Podniesiony przód zapobiega wysunięciu się dokumentów
• Do formatów A4 do C4
• Wymiary: 253 × 63 × 337 mm (S × W × G)

7756 01 czarny, 06 niebieski, 10 szary 1 sztuka

POJEMNIK NA KATALOGI ECO
• Praktyczny pojemnik na katalogi
• Wykonany z tworzyw sztucznych z recyklingu w jakości Blue Angel
• Do formatu A4
• Z praktycznym otworem ułatwiającym  wyjmowanie
• Do przechowywania dokumentów,  katalogów, broszur itp.
• Wymiary: 73 × 306 × 241 mm  

(S × W × G)

7757 01 czarny, 06 niebieski, 10 szary
1 sztuka
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KOSZ NA ŚMIECI ECO
• Okrągły, elegancki kosz na śmieci
• Wykonany z tworzyw sztucznych z recyklingu 

w jakości Blue Angel
• Gładkie wewnętrzne ścianki ułatwiają 

czyszczenie
• Pojemność: 16 litrów
• Z uchwytami ułatwiającymi przenoszenie
• Wymiary: 315 × 330 mm (Ø × W)

7760 10 szary 1 sztuka

POJEMNIK NA DŁUGOPISY ECO
• Praktyczny i wytrzymały pojemnik na długopisy
• Wykonany z tworzyw sztucznych z recyklingu w 

jakości Blue Angel
• Na art. piśmienne, nożyczki, itp.
• Wymiary: 80 × 100 mm (Ø × W)

7759 01 czarny, 06 niebieski, 10 szary
1 sztuka

POJEMNIK Z KARTECZKAMI ECO
• Klasyczny pojemnik z karteczkami
• Wykonany z tworzyw sztucznych z recyklingu w jakości 

Blue Angel
• 800 karteczek z recyklingu w jakości Blue Angel, 

rozmiar 93 × 93 mm
• Duża pojemność
• Otwarta przestrzeń dla łatwego dostępu do 

karteczek
• Wymiary: 100 × 105 × 100 mm (S × W × G)

7758 01 czarny, 06 niebieski, 10 szary
1 sztuka
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STOJAK NA KATALOGI ECO
• Stojak na katalogi do uniwersalnego zastosowania
• Wykonany z tworzyw sztucznych z recyklingu w 

jakości Blue Angel
• Trzy komory, każda o szerokości 65 mm
• Łatwe wkładanie i wyjmowanie zawartości
• Do przechowywania dokumentów, katalogów, 

broszur itp.
• Wymiary: 215 × 165 × 210 mm (S × W × G)

7761 01 czarny, 06 niebieski, 10 szary 1 sztuka

POJEMNIK Z SZUFLADAMI ECO
• Klasyczny pojemnik z szufladami
• Wykonany z tworzyw sztucznych z recyklingu w 

jakości Blue Angel
• Pojemnik z 4 szufladami
• Blokada, aby zapobiec przypadkowemu 

 otwarciu szuflad
• Duże uchwyty ułatwiające otwieranie
• Do formatu A4
• Wymiary 290 × 230 × 360 mm (S × W × G)

7762 01 czarny, 06 niebieski, 10 szary
1 sztuka
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Holistyczna koncepcja 
zrównoważonego rozwoju
Wytwarzanie zrównoważonych produktów z tworzyw sztucznych 
pochodzących z recyklingu jest jednym z szeregu założeń zawartych w 
naszej strategii zrównoważonego rozwoju.

Oprócz produkcji DURABLE chce pozytywnie rozwijać również inne 
elementy swojej działalności, takie jak dostawy, zużycie energii, 
 dystrybucja oraz kompensowanie emisji CO₂.

Przykłady to wykorzystanie w produkcji energii odnawialnej za 
pośrednictwem paneli słonecznych, lub kompensowanie emisji CO₂, 
szczególnie w obszarze logistyki. Ponadto DURABLE wspiera inne 
projekty i aktywnie działa na rzecz ochrony zagrożonych gatunków.
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Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska
Al.Kasztanowa 10 · 72-005 Przecław
T +48 (0)91 432 40 70
F +48 (0)91 432 40 83
bok@durable.pl · durable.pl


