dizzy
ijswit karton met
parelmoer glinstering

duizelingwekkend duurzaam
Het vette broertje van Gillespie. Zelfde glans, dubbel zo dik.
Als je dit ijswit karton in het licht houdt, verschijnt er een
sprankelende parelmoerglans over het oppervlak. Bovendien is
ook dit karton van duurzame herkomst.

dizzy

700g

0,80mm

non-aging
iso 9706

parelmoer
glans

cmyk

benadruk duurzaamheid,
zet een label op je drukwerk

100% CO₂-neutraal drukwerk
Door telkens op vaste dagen en uren te leveren, sturen we minder
vrachtwagens de baan op. We sensibiliseren onze klanten om
hun bestellingen zo veel mogelijk te bundelen in één transport.
Ook het woon-werk-verkeer van onze eigen werknemers vinden

deze labels mogen gebruikt
worden op dizzy

we zeer belangrijk. Zo hebben we een ambitieus fietsbeleid
waardoor 1 op de 2 werknemers met de fiets komt.
Om onze resterende CO₂-uitstoot te compenseren, steunen
we het CO₂-logic project Saving Trees in Ghana. We ontvingen
hiervoor in 2016 het gecertificeerde CO₂-Vinçotte label, dé
garantie voor echte klimaatinspanningen.
Bestel je duurzaam drukwerk en ben je er net zo fier op als
wij? Neem dan het CO₂-neutraal label van Zwartopwit op in je
ontwerp. Zo maak je kenbaar dat je drukwerk duurzaam is.

download deze labels op
zwartopwit.be/download

het ‘FSC Mix’ label mag
gebruikt worden op dizzy

het FSC® label gebruiken
Door te kiezen voor papier afkomstig uit verantwoord beheerde

Wanneer je drukwerk voorzien is van een FSC ‘on product’
label, is je keuze voor duurzaam papier zichtbaar.

bossen en/of recyclage draagt u actief bij aan een verantwoord

Wil je dit label op je drukwerk? Neem dan contact op met

bosbeheer wereldwijd.

Zwartopwit om het correcte label te verkrijgen voor jouw

FSC staat voor Forest Stewardship Council. Dit keurmerk wordt
wereldwijd erkent als de strengste garantie voor verantwoord

papierkeuze. Enkel FSC gecertificeerde papiersoorten mogen
als dusdanig aangeduid worden.

bosbeheer, onder andere door milieuorganisaties zoals het

Als je dit label op je ontwerp zet, moet dit steeds ter

WWF, Greenpeace en het ‘Environmental Paper Network’.

goedkeuring voorgelegd worden aan Zwartopwit.

