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Voor de wereld 
van morgen!

Van productie en reclamemidde-

len tot en met productpresentatie; 

met EcoLine draagt edding de 

milieugedachte consequent uit. 

Milieubewuste gebruikers worden 

ook op langere termijn overtuigd 

door individuele, op de doelgroep 

afgestemde promotieactiviteiten.

Ook op de POS wordt de 

productserie EcoLine met 

optimaal respect voor de 

natuur gepresenteerd. En 

wel via milieuvriendelijke 

displays van MDF, die heel 

lang meegaan en gemakkelijk 

en fl exibel navulbaar zijn.

Alle EcoLine verkoop-

verpakkingen, zoals sets en blisters, 

bestaan volledig uit karton.

Groen, en nog eens groen.

Vanaf nu zijn alle 

EcoLine-producten 

verkrijgbaar in sets 

van vier.

100% bewezen edding kwaliteit

NIEUW!4-delige marker-sets voor fl ipovers 

Volledig 
kartonnen 

verpakkingen
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Voor de wereld van morgen!

100% 
bewezen  

edding 

kwaliteit

NIEUW!

Duurzaam ondernemen is bij edding altijd al een vast onderdeel van 
de bedrijfsstrategie geweest. Dit blijkt onder andere uit de productie 
met maximale besparing op middelen, het gebruik van gerecycled 
papier en het gebruik van elektriciteit die opgewekt wordt door middel 
van zonnepanelen.
Met de EcoLine-serie zet edding haar milieubeleid op productniveau 
voort. Zo bestaan de kunststof onderdelen van de permanent- en board-
markers, en nu ook van de flipchartmarkers voor minstens 90% uit 
gerecycled materiaal. De doppen en houders van de highlighters zijn 
voor minstens 70% gemaakt van hernieuwbare grondstof. www.ecoline.edding.com09044 ed EcoLine Range-AZ A4.indd   1
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*Bron: Nielsen, wereldwijde online-enquête, KW 1 2011

edding 24 highlighter

 Minstens 70% van de dop en barrel bestaat uit hernieuwbare grondstoff en

 Ideaal voor het markeren en highlighten van teksten 

 Inkt op waterbasis 

 Beitelvormige punt met een schrijfbreedte van circa 2 tot 5 mm 

 Verkrijgbaar in de fl uorescerende kleuren geel, roze, blauw, groen en oranje 

 Navulbaar via de edding HTK 25 refi ll-service

Dop en schacht voor minstens 

70%** gemaakt  van - ruim 

beschikbare - hernieuwbare 

grondstoff en

Mondstuk minstens voor 97% 

van gerecycled materiaal

Filtervezels van 

gerecycled materiaal

U heeft het zelf in de hand;  
duurzaam denken, milieubewust werken.

Vermindering van afval; 

het product is navulbaar

Milieuvriendelijke highlights

Groen tot en met de punt.
edding kijkt niet pas sinds gisteren naar de wereld van morgen. Al vanaf de oprichting van het bedrijf 

wordt een duurzaam en maatschappelijk verantwoord bedrijfsbeleid gevoerd. Met EcoLine voert edding 

haar betrokkenheid ook in de producten door.

Wist u dat 83% van alle gebruikers betrokkenheid bij het milieu verwacht van bedrijven?* Ondernemingen 

zijn dan ook steeds meer verplicht om zich in te spannen voor het milieu. Maak een duidelijk statement; met 

de markers uit de EcoLine van edding voldoet u ook in het dagelijkse kantoorleven aan die eis. De produc-

ten van het EcoLine-pakket, waarvan de doppen en schachten overwegend bestaan uit hernieuwbare grond-

stoff en of gerecyclede materialen, staan garant voor:

 de zekerheid dat u een ecologisch verantwoord product gebruikt 

 een bijdrage levert aan een permanent verbeteringproces 

 de juiste markers voor alle gebruiksdoeleinden 

 100% bewezen edding kwaliteit

 

**Vanaf medio 2013: verhoging naar 90%

edding 31/32 fl ipchart marker

 Minstens 90% van het gebruikte plastic is van gerecycled materiaal

  Ideaal voor het beschrijven en markeren van fl ipoverpapier, presentatiepapier en -kaarten 

  Inkt in opvallend glanzende kleuren; drukt niet door op de volgende bladen 

  Houdbaarheid zonder dop: kan tot zes weken lang open worden bewaard

  Navulbaar via de edding FTK 25 refi ll-service

edding 21/22 permanent marker

 Minstens 96% van het gebruikte plastic is van gerecycled materiaal 

  Ideaal voor het beschrijven, markeren en kenmerken van bijna alle oppervlakken 

  Veeg- en watervaste inkt - permanent, lichtbestendig en snel drogend 

  Navulbaar via de edding MTK 25 en T25 refi ll-service

edding 28/29 whiteboard marker

 Minstens 90% van het gebruikte plastic is van gerecycled materiaal 

 Ideaal voor het schrijven en markeren op whiteboards 

 Kan bij vrijwel alle gesloten oppervlakken droog worden weggeveegd 

 Houdbaarheid zonder dop: kan enkele dagen open worden bewaard

 Navulbaar via de edding BTK 25 en BT30 refi ll-service

 Filtervezels van gerecycled materiaal 

 Vervangende punten verkrijgbaar 

 Vermindering van afval dankzij 
 navulmogelijkheid 

 Gebruik van papieren etiketten

Verdere milieuvoordelen van de permanent-, 
whiteboard- en fl ipchartmarkers:

Alle permanent-, whiteboard- en fl ipchartmarkers 

zijn leverbaar in onderstaande uitvoeringen:

~ 1,5 - 3 mm ~ 1 - 5 mm

Vanaf medio 2013: ver-hoging naar 90%


