OCHRONA I SZACUNEK
DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
CoLibri Eco Shield to pierwsze na świecie okładki, oraz pierwszy produkt papierniczy wykonany z polietylenu
z certyfikatem I’m Green™. To bardzo ważny krok w przyszłość dla naszych okładek, oraz ważny element
naszego wkładu w ochronę środowiska. Jako jedyni spośród konkurencji oferujemy okładki eko.

EKOLOGICZNE ZNACZENIE POLIETYLENU GREEN™

Proces produkcji I’m Green™ gwarantuje ogromny pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Wyprodukowanie
1 kilograma zielonego polietylenu oznacza wychwyt ponad 3 kilogramów dwutlenku węgla z atmosfery.
To przekłada się na naszą jakość życia i redukcję poziomu gazów cieplarnianych w atmosferze.

CO TO JEST POLIETYLEN GREEN™?

Do produkcji tradycyjnego polietylenu wykorzystuje się surowce pozyskane z paliw kopalnych - ropy i gazu ziemnego.
Polietylen I’m Green™ to plastik produkowany z etanolu trzcinowego - surowca odnawialnego. Polietylen I’m Green™
zachowuje te same właściwości oraz wszechstronność zastosowań jak ten produkowany z paliw kopalnych, włącznie
z odzyskiwalnością.

SZLACHETNY CYKL ODZYSKIWANIA SUROWCA ECO GREEN

Podczas fazy uprawy, trzcina
cukrowa pobiera dwutlenek
węgla z atmosfery

Trzcina cukrowa
przetwarzana jest
w etanol.

Etanol stanowi surowiec do
produkcji polietylenu
Green™

Wyłączny dystrybutor w Polsce - Tomaco-Intro sp. z o.o.
ul. Krasickiego 108, 97-500 Radomsko

Polietylen Green™
wykorzystywany jest
do produkcji okładek
CoLibrì Eco.

Okładki CoLibrì Eco
są w 100%
odzyskiwalne.

Przedstawiciel handlowy - Mirosław Bugała
Tel. 44 6821600 w.16, 695 625 678 | miroslaw.bugala@colibrisystem.pl
www.colibrisystem.pl

OCHRONA
Z NOWĄ TARCZĄ

2020: NARODZINY OKŁADEK COLIBRI ECO SHIELD
PIERWSZE NA ŚWIECIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU OKŁADKI Z WŁAŚCIWOŚCIAMI
OCHRONNYMI PRZED WIRUSAMI I BAKTERIAMI

OWOC BADAŃ NAUKOWYCH, 100% WŁOSKIEJ PRODUKCJI

CoLibri to nieustanne innowacje. Okładki ECO SHIELD wykorzystują, po raz pierwszy w naszej
linii produktów, unikalny składnik opracowany we współpracy z Uniwersystetem w Ferrarze.
CoLibri ECO SHIELD odpychają bakterie oraz wirusy w efektywnym procesie biodekontaminacji,
wytwarzając elektrostatyczną tarczę ochronną wokół książki, skutecznie ograniczając kontakt
okładki z mikroorganizmami.

GWARANCJA JAKOŚCI
MADE IN ITALY

EUROPEJSKIE CERTYFIKATY
GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

100% GWARANCJA NIETOKSYCZNOŚCI

Okładki CoLibri ECO SHIELD są całkowicie nietoksyczne, zapewniając brak jakiejkolwiek
reakcji z komórkami naszego ciała: ich tarcza jest mikroelektryczna, całkowicie nieodczuwalna
dla układu nerwowego, a jednocześnie zachowuje swoje protekcyjne właściwości przeciw
bakteriom i wirusom niezależnie od upływu czasu.

GWARANCJA NIETOKSYCZNOŚCI

PEWNOŚĆ OPARTA NA PODWÓJNEJ CERTYFIKACJI

CoLibri ECO SHIELD posiadają zdolność wytwarzania środowiska niesprzyjającego
przywieraniu, namnażaniu i rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów. Dzięki temu, są
też pierwszymi okładkami na świecie, których właściwości zostały potwierdzone
certyfikowanymi testami: ISO 22196 o ochronie przeciwbakteryjnej, oraz ISO 21702 o
ochronie przeciwwirusowej.
TESTY ISO POTWIERDZAJĄCE
OCHRONĘ PRZED WIRUSAMI
I BAKTERIAMI

OKŁADKI DEZYNFEKOWALNE
ALKOHOLEM ETYLOWYM

CHRONIĄ CZŁOWIEKA, CHRONIĄ ŚRODOWISKO

Okładki CoLibri ECO SHIELD są w 100% odzyskiwalne, zachowując wszystkie zalety sprzyjające
równowadze ekologicznej okładek ECO, oznaczonych marką I’m green™. Marka ta gwarantuje
stosowanie w produkcji okładek zielonego polietylenu (Green Polyethylene™ ). Wytworzenie
każdego kilograma tego surowca eliminuje 3 kilogramy CO2 z atmosfery.
OZNACZONE MARKĄ
I’M GREEN™

PRODUKOWANE Z
UŻYCIEM SUROWCÓW
ODNAWIALNYCH

W 100%
ODZYSKIWALNE

