
  

LEDES DINAMÓS LÁMPA 
Olyan zseblámpa, amihez nem kell elem, mivel a belső 
akkumulátort egy kézi erővel mozgatható dinamó tölti fel, a 
fényt pedig LED-ek szolgáltatják. A hagyományos zseblám-
páknál használt elemek lemerülés után veszélyes hulladék-
ként speciális kezelést igényelnek, mivel az emberi egész-
ségre  ártalmas anyagokat (pl. kadmium, higany, ólom, 
nikkel) tartalmaznak és súlyosan károsítják az élővilágot: 
egyetlen elem 1 m3 élővizet képes elszennyezni! A dinamós 
zseblámpában nem kell elemet cserélni, ha lemerült, 
egyszerűen csak „fel kell pumpálni”. A LED-es fényforrások 
energiafelhasználása minimális, a hagyományos megoldá-
soknak csak 8-10%-a, emellett élettartamuk is hosszabb.  

PAPÍR- ÉS VÁSZONSZATYOR 
A papírtáska alapanyaga a nátronpapír (klasszikus barna 
csomagolópapír), melyet visszagyűjtött papírhulladékból 
készítenek, s előállításakor a hagyományos papírhoz képest 
75%-os víz- és több mint 50%-os energia-megtakarítást 
érhetünk el. Ezen felül a gyártási folyamat során nincs 
szükség adalékanyagokra, mészkőre, kénre és klórra sem. 
Hátránya azonban, hogy nem annyira strapabíró, mint egy 
vászonszatyor, vagyis hamar a kukába kerül. 
A vászonszatyrot akár évekig is használhatjuk, és eközben 
nem szennyezzük környezetünket. 
Rendszeresítsen a táskájába egy újrahasználható 
vászontáskát, és ne kérjen az ingyenes papír, vagy 
nejlonzacskókból sem vásárláskor!  

 

  

BÉLYEGZŐK 
környezettudatosabban 
 

„A Colop Green Line bélyegzői jó példát mutatnak arra, 
hogy az élet számos területén alkalmazhatók 
környezetkímélő helyettesítő megoldások.  
Ebben az esetben a termék műanyag háza 80%-ban 
újrahasznosított műanyagból készül, illetve a termék 
életútja végén a gyártó visszaveszi és szétszereli, majd 
ismét újrahasznosítja. Ráadásul az ára megegyezik a 
nem környezetbarát változatéval. Így a termék 
környezetterhelése összességében sokkal kisebb, mint 
a hagyományos termékeké." 

BIOPIN 
festékek, lazúrok, lenolajok 
 
A BIOPIN cég közel 90 éves tapasztalata alapján 
kizárólag természetes anyagokból készíti termékeit. 
2003 májusában a BIOPIN termékcsalád minden 
tagja kiváló ökológiai minősítést kapott, amely 
jórészt annak is köszönhető, hogy - a "környezet-
barát" termékekkel szemben - semmilyen szinteti-
kus anyagot nem tartalmaz. 

 

  

VÍZTAKARÉKOSSÁG 
Víztakarékos vízelzáró STOP & GO 
Stop & Go elven működő készülék, mely automatikusan 
engedi és állítja meg a víz folyását a vízcsapnál. 
Egyszerűen a régi, gazdaságtalan szűrő helyére 
csavarható. 
Légkeveréses vízcsapfej 
A kifolyó vízhez levegőt kever, ezáltal sokkal kevesebb 
vízzel elérhető ugyanolyan erősségű vízsugár. Akár 50 
% vizet megtakaríthat. Univerzális csatlakozóval külső 
és belső menetes csapokhoz is csatlakoztatható.  
 

KOMPAKT FÉNYCSŐ  
70-80%-kal kevesebb villamos energiát használ fel, mint a 
hagyományos izzó, így ugyanakkora megvilágítási szintet 
biztosítva, azaz a komfortérzet csökkenése nélkül lehet energiát 
megtakarítani.  A hagyományos izzók esetében megfigyelhetjük, 
hogy világítás közben hamar felforrósodnak. Ennek oka, hogy a 
bennük található izzószálak valóban izzanak, ezért az elektromos 
áram egy részét ezek a hagyományos izzók felesleges hővé 
alakítják. A kompakt fénycsövek üzemhőmérséklete ugyanakkor 
lényegesen alacsonyabb, a felhasznált energia jóval nagyobb része 
fordítódik világításra - a kompakt fénycsövekre hosszú, akár 15 000 
órás élettartam jellemző, szemben a hagyományos izzók 1 000 
órás élettartamával, így ritkábban szükséges cserélni őket.  
 

 
 


