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Halo recycle Cups
DOING GOOD IS EASY

Doe het goed.  
Doe het duurzaam.

 
Wij streven ernaar om zo duurzaam mogelijk te produceren. Wij geloven in een 

productieketen die rond is. In de zogenaamde circulaire economie. Dat wil zeggen 
dat je producten niet weggooit nadat je ze gebruikt hebt, maar op een of andere 

manier opnieuw gebruikt. Daarom hebben we Halo Recycle Cups ontwikkeld.  
Koffiebekers die 100% recyclebaar zijn.  



recycle Cups
Halo

FSC KARTON
Halo Recycle Cups  zijn 

gemaakt van FSC Karton. 

Dit is het officiële keurmerk  

voor verantwoord bosbeheer.

CO2-NEUTRAAL HALEN EN BRENGEN
Als u kiest voor de Halo Recycle Cups  komen we ze 

(CO2-neutraal) brengen en halen. Op meerdere plekken 

binnen uw organisatie plaatsen we inzamelbakken.  

Hier kunnen uw medewerkers de gebruikte bekers 

in deponeren. Wij nemen de oude bekers weer terug  

en zorgen voor de specialistische verwerking. 

MET DE HALO RECYCLE CUPS  
ONDERSTEUNT U EEN DUURZAAM DOEL
Wij hechten net zoveel waarde aan een duurzame aarde 

als u. We weten ook dat die niet zomaar tot stand komt. 

Dat vraagt om inzet, moeite en vaak ook geld.  

Daarom doneren wij voor elke duizend Halo Recycle Cups 
die u bestelt € 1,- aan een duurzaam doel.

3 redenen om over 
te stappen op  

Halo recycle CupS

NOG EVEN OP EEN RIJTJE 
WAAROM HALO RECYCLE CUPS  

ZO BIJZONDER ZIJN.
 

 
Ten eerste, het zijn één van de meest

milieuvriendelijke koffiebekers die er bestaan, 
100% recyclebaar, FSC karton 

en CO2 Neutraal geproduceerd  
 

 
Ten tweede, wij hebben het meest  

duurzame recycle traject.  
De beker wordt namelijk volledig gebruikt 

als nieuwe grondstof voor een ander product. 
Geen afval verspilling dus!

 
Ten derde, met het gebruik van  

Halo Recycle Cups ondersteunt u een 
goed doel. U ziet het: Doing good is easy. 

Stap vandaag nog over.

Halo recycle Cups
DOING GOOD IS EASY

FSC®

DOING GOOD IS EASY

Een beter milieu begint bij jezelf. Denkt u er ook zo over? Stap dan nu over op  
Halo Recycle Cup . Goed doen was nog nooit zo makkelijk. Het is een fluitje van 
een cent. Wij werken aan een beter milieu en door voor ons te kiezen doet u dat 

ook. Onze slogan luidt dan ook niet voor niets: Doing good is easy.

100% RECYCLEBAAR
De Halo Recycle Cups  
kunnen door hun samenstelling  

perfect worden gerecycled. 

Na gebruik worden de bekers

afgehaald, waarna de coating van

het karton wordt gescheiden.   

Het karton wordt vervolgens hergebruikt   

als nieuwe grondstof voor producten als  

WC-papier en tissues. 

MEERMAALS GEBRUIK
Op onze bekers staat een bedrukking om de 

gebruiker te stimuleren de bekers meerdere 

keren te gebruiken. Je kunt ze makkelijk drie 

keer gebruiken. Dat levert dus een potentiële 

besparing op van 200%.



Om het allemaal exact in cijfers te zeggen,  
Halo Recycle Cups leveren het volgende op:  

Heel concreet.  
Wat leveren 1.000 bekers op?

Levenscyclus van een  

Halo RECYCLE Cup
UW ORGANISATIE

VERWERKInG  
Herbruikbaar hygiëne papier

Aparte inzameling bij de klant
Gebruik van rasterdozen / stimulering hergebruik

HALO RECYCLE CUPS 
 FSC Karton / Co2 Neutraal

€ 1,- per 1.000 cups naar een goed doel

CO2 Neutraal transport CO2 Neutraal transport

EEN POTENTIËLE BESPARING  

VAN 200% BIJ HERGEBRUIK.

EEN CO2 BESPARING VAN MAAR  
LIEFST 13,3 KILO, U LEEST HET GOED, 

TEN OPZICHTE VAN BEKERS DIE MET HET  
RESTAFVAL VERWERKT MOETEN WORDEN. 

EEN OPBRENGST VAN 4,75 KILO   
AAN HERBRUIKBAAR PAPIER. 

EN 1 EURO DIE WE OVERMAKEN 
NAAR EEN GOED DOEL.

CUPS
RECYCLE
HALO



DUURZAAM PRODUCTIEPROCES 
IN EIGEN BEHEER
Al het papier voor onze bekers produceren we zelf. Dat  

scheelt enorm in transport. We produceren de bekers  

op de meest geavanceerde machines. Daardoor is de  

hoeveelheid afval minimaal. Voor de cijferaars: 0.35%.  

Dat is echt heel weinig. En we werken met high speed- 

machines. Wat uitstoot betreft levert dat een  

besparing op van maar liefst 40%.

FSC-KARTON. BETER VOOR HET MILIEU
De Halo Recycle Cups zijn 100% recyclebaar. 

Bovendien ze zijn ze gemaakt van FSC-karton. FSC  

staat voor Forest Stewardship Council. Het is het  

officiële keurmerk voor verantwoord bosbeheer.  

De meest milieuvriendelijke kartonsoort dus

HALEN EN BRENGEN CO2-NEUTRAAL  
De nieuwe bekers brengen we langs en de gebruikte 

bekers halen we op. Ons gehele transport is CO2-  

neutraal. Wel zo schoon.

KLIMAATNEUTRAAL
Ons hele productieproces is CO2-neutraal. Dat wil  

zeggen dat het op geen enkele wijze bijdraagt aan  

de klimaatverandering.

Van productie tot verwerking. 
Het hele proces is duurzaam.

Niet alleen de grondstoffen van de Halo Recycle Cups zijn duurzaam, ook  
het hele productieproces voeren we zo duurzaam mogelijk uit. Zo werken  

we stap voor stap aan de duurzaamste koffiebekers die er bestaan.

MEERMAALS GEBRUIK
Op onze bekers staat een bedrukking om de gebruiker  

te stimuleren de bekers meerdere keren te gebruiken.  

Je kunt ze makkelijk drie keer gebruiken. Dat levert  

dus een potentiële besparing op van 200%.

MINDER AFVAL-VOLUME EN MINDER 

 

RESTAFVAL (= KOSTENBESPARING)
Na gebruik van de bekers worden ze gedeponeerd 

 

in de door ons geleverde inzamelbakken. Doordat 

 

ze daarin opgestapeld worden nemen ze bij u een 

 

minimale hoeveelheid ruimte in beslag. Doordat wij 

 

de bekers apart inzamelen bespaart u op uw restafval. 

SCHOONMAAK VOOR VERWERKING
De gebruikte bekers mogen een vervuilingsgraad  

hebben van maximaal 3%, anders kunnen ze niet  

optimaal verwerkt worden. Om dat te bereiken  

spoelen we de bekers nadat we ze bij u opgehaald  

hebben. Zo weten we zeker dat de hoeveelheid  

restafval onder die 3% zit. Daarna worden ze  

verwerkt.

HALO CUPS 100% RECYCLEBAAR!
De bekers met een PE-coating worden gerecycled tot

hygiene papier zoals WC-papier en tissues. Zo wordt 

er van een gebruikte beker een geheel nieuw product

gemaakt. Dat is wel zo duurzaam!

FSC®



MVO. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Voor ons niet zomaar een modekreet, die te pas en  

te onpas gebruikt wordt. We geloven erin. Wij vinden 

dat elke organisatie op een verantwoorde manier zou 

moeten ondernemen. Met onze Halo Recycle Cups, onze 

wijze van produceren & verwerken en de goede doelen  

die we daarmee ondersteunen proberen we zo goed  

invulling te geven aan dat begrip.

Maatschappelijk  
verantwoord  
ondernemen

Tjeert Staal            Mike Lubben



NO WASTE, BETTER TASTE
Ontdek het zelf, als je koffie drinkt uit een beker die 100% recyclebaar is,  

dan smaakt-ie nog net een tikje lekkerder. Zo werkt dat nou eenmaal. 

 Meer smaak, minder afval. Kleine moeite, groot plezier.

WWW.HALORECYCLECUPS.NL


