
Bestel uw producten via Van der Windt, 

Halma Packaging, Paardekooper 

Verpakkingen of Olsthoorn Verpakkingen.  

Direct online bestellen? Ga dan naar  

www.paardekooper.nl
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Er zijn veel verschillende eco-certificaten elk met zijn eigen vereisten.  

100%eco overstijgt echter alle minimale milieuvereisten en draagt op 

die manier bij aan een duurzamere wereld. Onderstaande tabel brengt 

dit goed in beeld:

Meer dan de minimale vereisten

BENODIGDE GRONDSTOFFEN VOOR PRODUCTIE

Minimum aandeel recycled papier O O O
Minimum aandeel oud papier (gebruikt) O O O
Bewaking van de grondstofmaterialen O O
Energieverbruik productie O O O O O
Gecertifi ceerd gebruik duurzame energiebronnen O O
Onderhoud duurzame bossen (natuurlijke vezels) O O n.v.t. 100%

gerecycled 

WATERKWALITEIT

Verbod chloorverbindingen O O O O
Beperking vervuiling afvalwater O O O O
Waterverbruik O O O
Schending vergunning losing afvalwater O O
AFVAL VERMINDERING

Afvoeren van vast afval O O O
Gebruik van restafval O O
LUCHTKWALITEIT

Naleving regelgeving luchtuitstoot O O O
Vergunningen luchtuitstoot O O O
OVERIGE EISEN

Minimumeisen vierkante meters O O
Verpakkingseisen O O O
Geen pigmenten, verf en geursto�en O O O
Prestaties productnormen O O O

  
HET DUURZAAMSTE PAPIER TER WERELD



Dispensers van 100%eco hebben een 
besparende functie en bieden mogelijk-
heden om uw duurzame boodschap uit 
te dragen.

WIST U DAT... 

• Het produceren van ongebleekt 
gerecycled papier de uitstoot van 
broeikasgassen tot 30% vermindert 
ten opzichte van wit gerecycled 
papier? 

• De besparing bij 10.000 handdro-
gingen t.o.v. een katoenen hand-
doekrol ruim 78 kg co2 is?

Handdoeken van 100%eco zijn uniek en  
herkenbaar aan de beige kleur. 

De handdoeken zijn allemaal geproduceerd 
met 100% gerecyclede vezels waarvoor dus 

géén bomen zijn gekapt. Het papier is gepro-
duceerd met 100% windenergie en minimaal 

waterverbruik. Voor de productie worden geen 
chemicaliën gebruikt waardoor het papier 
composteerbaar is en zeer snel afbreekt.

Handzeep

Toilethygiëne

Toiletpapier

WAAROM ZOU ZACHT TOILETPAPIER WIT MOETEN ZIJN? 
 
Moka is 100% ongebleekt, gerecycled en comfortabel. Geproduceerd 
met 100% windenergie en voor de productie worden géén bomen 
gekapt. 
De meest milieuvriendelijke keuze op de markt is gemakkelijk her-
kenbaar aan de beige kleur. Cascades Moka papier is gemaakt van 
100% ongebleekte recyclede vezels. Door toevoeging van 20% golf-
karton en het uitsluiten van chemische bleekmiddelen, heeft 100%eco 
een nieuwe mijlpaal bereikt: vermindering van de milieubelasting met 
25% met behoud van de zachtheid.

Verfrissing

Handdoek

Tissue
- Zacht premium tissue gemaakt met be-

hulp van een unieke productie technologie.
- Gemaakt van 100% gerecycelde vezels, 

dus géén boom voor gekapt.
- Tijdens productieproces minder water-
verbruik dan het industriegemiddelde en 

productie met 100% windenergie.
- Kleurstof- en parfumvrij.

- Hypoallergeen.

Paardekooper Van der Windt Group is exclusief distributeur van 100%eco.
Beleef 100%eco op www.qleaniq.com 

Ons doel is een kleurrijk voetspoor op 
onze aarde achter te laten door het le-
veren van 100%eco-producten, 100% infor-
matie op een 100% betrouwbare manier.  
100%eco informeert over wat je koopt en 
zorgt ervoor dat de productclaims kloppen. 
 
100%eco is er trots op het meest com-
plete en ecologisch verantwoorde as-
sortiment van Cascades in de Benelux 
te brengen. 100%eco producten wor-
den per schip naar Europa vervoerd.  

Cascades de duurzaamste papierpro-
ducent ter wereld!
Cascades kiest al sinds 1964 voor een 
duurzaam productiemodel en is de 
meest duurzame papierproducent ter 
wereld. Het gehele assortiment wordt 
geproduceerd met 100% windenergie 
en er wordt voor de productie niet één 
boom gekapt.
Met uitgebreide, strenge en innovatieve 
productie-methodes is Cascades 
binnen de papierindustrie de meest 

vooruitstrevende partij in de aanpak 
van de klimaatverandering en met een 
omzet van 3,5 miljard euro één van de 
grootste papierproducenten ter wereld.
 
De markt wordt nog steeds gedomineerd 
door het gebruik van natuurlijke vezels 
van bomen. 
In supermarkten ligt het gebruik van 
natuurlijke vezels zelfs boven de 80%. 
Het maken van papier kost grote 
hoeveelheden grondstoffen, water en 
energie. 
De papierindustrie is de op drie na 
grootste veroorzaker van broeikasgassen 
en de grootste gebruiker van water. 
Gelukkig kunnen de meeste papier-
producten zoals kantoorpapier en 
golfkarton, vijf tot zeven keer gerecycled 
worden. Onze 100% gerecyclede 
producten worden hiervan gemaakt. 
Hierdoor redden we waardevolle vezels  
uit de afvalstroom en worden er niet 
onnodig bomen gekapt.

De 100%eco producten zijn gemaakt van  
100% gerecycled en chloorvrij gebleekt 
papier. Het produceren van gerecycled 
papier heeft ten opzichte van natuurlijke 
vezels van bomen een veel lagere impact 
op het milieu. Indien heel Nederland 
overstapt op 100%eco gerecycled 
toiletpapier dan is de jaarlijkse besparing: 
 
 
 

11,2 miljard liter water
is gelijk aan het jaarlijks verbruik van ruim 
84.000 huishoudens
 
401 miljoen kg CO2

is gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 58.316 
huishoudens of 134.000 auto’s.
 
3 miljoen bomen
is gelijk aan de oppervlakte van ruim 6.100 
voetbalvelden of heel Schiermonnikoog  
(41 km2)

100%eco 
100% betrouwbaar - 100% transparant 

Echt duurzaam produceren

Een compleet overzicht van 

100%eco producten voor uw 

branche vindt u op de 

website of in de e-shop 

www.paardekooper.nl.

Beleef 100%eco® op 
www.qleaniq.com

100%eco

Product Artikelnr. Eigenschappen Afmeting Verpakking

Handdoek ZZ Moka 680500 ongebleekt recycled 23 x 26 cm  DS 16 x 250 

Handdoek ZZ Moka 680507 ongebleekt recycled 23 x 26 cm  PK 4 x 250 

Handdoekrol Moka Tandem 680501 ongebleekt recycled 236 mtr x 19 cm  DS 6 x 1 rol 

Handdoekrol Moka Tandem 680506 ongebleekt recycled 236 mtr x 19 cm  PK 2 x 1 rol 

Handdoekrol Moka 1 Qleaniq Matic 680502 ongebleekt recycled 214 mtr x 20 cm  DS 6 x 1 rol 

Matic manueel Tandem Moka 509070 wit 32 x 39 x 25 cm  1 stuk 

Matic manueel Tandem Moka 509074 rvs / zwart 32 x 39 x 25 cm  1 stuk 

Matic tear&go Tandem Moka 509071 zwart 30 x 40 x 26 cm  1 stuk 

Handdoekdispenser ZZ Moka 509075 rvs / zwart 33 x 33 x 15 cm  1 stuk 

Product Artikelnr. Eigenschappen Afmeting Verpakking

Facial Tissue Moka 680505 2 laags ongebleekt recycled 19 x 21,7 cm  DS 30 x 100 stuks 

Facial Tissue Moka 680509 2 laags ongebleekt recycled 19 x 21,7 cm  2 x 100 stuks 

Servet bestekzak 100%eco 611200 ongebleekt recycled 39 x 31 cm (servet)  DS 500  

Servetten Moka ServOne 611201 ongebleekt recycled 33 x 22 cm  32 x 188 stuks 

Servetten Moka ServOne 611202 ongebleekt recycled 33 x 22 cm  2 x 188 stuks 

Servetdispenser tafel ServOne 509073 transparant 19 x 16 x 17 cm  4 stuks 

Product Artikelnr. Eigenschappen Afmeting Verpakking

Luchtverfrisser dispenser 509079 grijs 10 x 9 x 7 cm  1 stuk 

Luchtverfrisser eco pacific glacier 509080 continue 60 dagen  DS 6 x 1 

Product Artikelnr. Eigenschappen Afmeting Verpakking

Afvalbak 25 liter 509076 rvs / zwart 67 x 40 x 19 cm  1 stuk 

Product Artikelnr. Eigenschappen Afmeting Verpakking

Zeepdispenser schuim 509078 rvs / zwart 26 x 13 x 12 cm  1 stuk 

HydraSan Schuimzeep 509081 mild bacterieremmend 5000 ml  DS 2 x 1 

Product Artikelnr. Eigenschappen Afmeting Verpakking

Toiletpapier Moka 2 laags met wikkel 680503 2 laags ongebleekt recycled 38 mtr x 11 cm  DS 80 x 1 rol 

Toiletpapier Moka 2 laags met wikkel 680508 2 laags ongebleekt recycled 38 mtr x 11 cm  Pk 4 x 4 rol 

Toiletpapier Moka  XXL Tandem 680504 2 laags ongebleekt recycled 88 mtr x 10 cm  PK 24 x 1 rol 

Toiletpapier dispenser Tandem Moka 509072 wit 18 x 18 x 31 cm  1 stuk 

Toiletpapier dispenser Tandem Moka 509077 rvs 15 x 15 x 26 cm  1 stuk 

NIEUW!

De 100%eco producten zijn gemaakt van 
100% gerecycled en chloorvrij gebleekt 
papier. Het produceren van gerecycled 
papier heeft ten opzichte van natuurlijke 
vezels van bomen een veel lagere impact 
op het milieu. 
overstapt op 100%eco gerecycled 
toiletpapier dan is de jaarlijkse besparing:


