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A fenntarthatósághoz 
stratégiára is szükség 
van
A DURABLE cég hitvallása szerint a termékek magas 
minősége, a növekedés, a környezetvédelem, valamint a 
szociális és etikai kritériumok együtt is fenntarthatók ma 
és a jövőben egyaránt.

A tudatos, fenntartható cselekedetek közösségünk minden 
szintjén megvalósulnak. Vállalkozásként azt a célt tűztük 
ki magunk elé, hogy mind ökológiailag, gazdaságilag és 
szociálisan fenntarthatóan működjünk, így téve eleget 
felelősségünknek a társadalom iránt.

A DURABLE és termékei mindig elkötelezettek voltak a 
minőség felé, ez képezi fenntarthatósági stratégiánk alapját: 
kiváló minőségű termékeket gyártunk, klasszikus designban, 
melyeket sokéves használatra szánunk. 

Azzal, hogy választékunkat kiegészítettük egy legalább 
80%-ban újrahasznosított anyagból készült íróasztali 
választékkal, újabb lépést tettünk a természeti erőforrások 
felelősségteljes felhasználása felé.

Blue Angel – 
hagyományokkal 
átitatott pecsét
A német kormány kb. 40 évvel ezelőtt hozta létre. A kék 
körben elhelyezett logo a legrégebben életre hívott 
környezetvédelmi igazolás.

Ma is a legszélesebb körben elfogadott szimbóluma 
azoknak a termékeknek, melyek legalább 80%-ban újra 
felhasznált műanygból készülnek, ezért választottuk ezt az 
igazolást. 

Az új Blue Angel íróasztali választékunk megfelel a 
Blue Angel szigorú előírásainak és követelményeinek, 
így tanusítja a termékek környezetbarát és fenntartható 
tulajdonságait. 

A Blue Angel lehetőséget ad számunkra, hogy 
megmutassuk elkötelezettségünket a fenntartható 
termékek iránt, és egyúttal megbízható útmutatóként is 
szolgál ügyfeleink számára.
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IRATTÁLCA ECO
• Praktikus irattálca dokumentumok tárolásához
• Újrahasznosított műanyagból készült, Blue Angel minőségben
• Függőlegesen vagy lépcsőzetesen egymásra helyezhető
• Széles tálcával a papírok könnyebb kihúzásához
• A ferde elülső rész megakadályozza a dokumentumok 

 kicsúszását
• A4-től C4-ig terjedő formátumokhoz
• Méretek: 253 × 63 × 337 mm (szélesség × magasság × mélység)

7756 01 fekete, 06 kék, 10 szürke 1 db

IRATPAPUCS ECO
• Praktikus iratpapucs
• Újrahasznosított műanyagból készült, 

Blue Angel minőségben
• A4-es formátumhoz
• Kihúzólyukkal a könnyebb kezelhetőségért
• Magazinokhoz, katalógusokhoz, brosúrákhoz 

stb. számára
• Méretek: 73 × 306 × 241 mm  

(szélesség × magasság × mélység)

7757 01 fekete, 06 kék, 10 szürke
1 db
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PAPÍRKOSÁR ECO
• Kerek, elegáns szemetes
• Újrahasznosított műanyagból készült, Blue Angel 

minőségben
• Sima belső felület a könnyű tisztítás érdekében
• Kapacitás: 16 liter
• Fogantyúkkal az egyszerű szállításhoz
• Méretek: 330 × 315 mm (magasság × Ø)

7760 10 szürke 1 db

ÍRÓSZERTARTÓ ECO
• Praktikus és stabil írószertartó
• Nagy befogadó képesség
• Újrahasznosított műanyagból készült, 

Blue Angel minőségben
• Tollakhoz, ollóhoz, filctollakhoz stb.
• Méretek: Ø 80 mm, magasság 100 mm

7759 01 fekete, 06 kék, 10 szürke
1 db

JEGYZETTÖMB ECO
• Klasszikus jegyzettömbtartó
• Újrahasznosított műanyagból készült, Blue Angel minőségben
• 800 db jegyzetlappal, mely újrahasznosított papírból 

készült, Blue Angel minőségben, 93 × 93 mm-es 
méretben

• Nagy mennyiség
• A lapok könnyedén kivehetők a nyitott 

 előlapnak köszönhetően
• Méretek: 100 × 105 × 100 mm  

(szélesség × magasság × mélység)

7758 01 fekete, 06 kék, 10 szürke
1 db
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KATALÓGUSTARTÓ ECO
• Sok oldalúan használható katalógus tartó
• Újrahasznosított műanyagból készült, Blue Angel 

minőségben
• Három rekesz, mindegyik 65 mm széles
• Könnyen becsúsztatható és elővehető
• Magazinokhoz, brosúrákhoz, katalógusokhoz stb.
• Méretek: 215 × 165 × 210 mm  

(szélesség × magasság × mélység)

7761 01 fekete, 06 kék, 10 szürke 1 db

FIÓKOS IRATTÁROLÓ ECO
• Klasszikus, kifinolult fiókos irattároló
• Újrafelhasznált alapanyagból a Blue Angel 

előírásai szerint
• 4 zárt fiókkal
• Zárható, így a fiókat illetéktelenek nem tudják 

kinyitni
• Széles fogantyú a kényelmes használathoz
• A4 papír méret
• Méret: 290 × 230 × 360 mm (Sz × M × H)

7762 01 fekete, 06 kék, 10 szürke 1 db
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Holisztikus 
 fenntarthatósági koncepció
A fenntartható termékek újrahasznosított alapanyagokból történő 
gyártása csupán egy a fenntarthatósági stratégiánkban szereplő számos 
intézkedés közül.

A gyártás mellett a DURABLE pozitívan kívánja fejleszteni a keretfeltételeket, 
mint például az energiaellátás, -fogyasztás és -elosztás, valamint a CO₂ 
kibocsátás kompenzálása. 

A példák közé sorolhatjuk a megújuló energiák használatát, napelemeken 
keresztül, vagy a CO₂ kibocsátás kompenzálást kiemleten a logisztika 
területén. Ezen felül, a DURABLE számos környezetvédelmi projektet 
támogat, és aktívan dolgozik a veszélyesztett fajok védelme érdekében.
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DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn
P.O. Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
P +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71-662-221
durable@durable.de · durable.hu


