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NYHED
Vores nye og delvist organiske bøjler er produceret i Europa af genbrugsplast og græs.

Den nye produktionsmetode sparer op til 75% plast i forhold til konventionelle 
plastbøjler og har derfor en mærkbar positiv effekt på bøjlernes miljøbelastning.
 
Da bøjlerne produceres i Europa, hvor der er rigeligt med enggræs, der er et både bæredygtigt 
og unikt råmateriale, reduceres både miljøbelastningen til råvarer og Co2-forbruget til transport, 
transport af bøjlerne er reduceret mest muligt.
 
Bøjlerne har en struktur, hvor græsfrø kan anes, men ligner ellers mest en plastikbøjle.
Vores organiske græsbøjler har en holdbarhed som en god plastbøjle.
Krog og andre metaldele er i mat krom.
 

Konfektionsbøjle, 42 cm. 
Flad. Med hak. 11 mm. 
Varenr.: 97190-59 
Pakket m. 50 stk. 
Stk. pris.                                                       
 
8,85

Jakke bøjle,44 cm. 
Vinklet. Med hak. 12 mm.
Varenr.: 97440-59 
Pakket m. 50 stk. 
Stk. pris.  
 
12,85

Buksebøjle, 36 cm.
Med 2 metalklemmer
Varenr.: 97210-59 
Pakket m. 50 stk. 
Stk. pris.  
 
22,85

Det miljøvenlige alternativ....

Konfektionsbøjle,42 cm. 
Flad. Med hak. 12 mm.
Varenr.: 97950-59 
Pakket m. 50 stk. 
Stk. pris.  

10,85

Denne serie af bøjler er et spændende nyt alternativ til dig der gerne vil passe på miljøet 
og sende et signal til dine kunder om miljøbevidsthed og ansvarlighed.



          

Prisgaranti: Hvis du før eller inden 8 dage efter købet finder den samme vare til en bedre pris og kan dokumentere dette, vil vi godtgøre forskellen med det samme.   
Alle priser er ekskl. moms. Se www.supersellers.dk for handelsbetingelser. Forbehold for prisændringer, udsolgte varer samt trykfejl i kataloget.
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HURTIGT - LET - BILLIGT

Vores webshop og email er åben 24/7. 
Showroom og telefon er i hverdage: 
Mandag-torsdag: kl. 07.45-16.00. Fredag: 07.45-14.00. 

 Vidtskue Vej 12, DK-7100 Vejle

 75 71 15 99

@  info@supersellers.dk

 www.supersellers.dk

Mellem: 22 x 11 x H26 cm.
Varenr.: 30061-59

109,-

Lille: 18 x 8 x H22 cm.
Varenr.: 30060-59

99,-

natur - 40 % genbrugspapir
Med kraftigt, fladt håndtag
Pakket m. 100 stk. Pakkepriser Stor: 25 x 14 x H30 cm.

Varenr.: 30062-59

129,-

Denne serie af papirposer er et spændende nyt alternativ til dig der gerne vil passe 
på miljøet og sende et signal til dine kunder om miljøbevidsthed og ansvarlighed. 
Denne serie af papirposer er lavet af 40% genbrugspapir. 

Det miljøvenlige alternativ....

NYHED

majs - 100 % biologisk neDbryDelig
Med kraftigt, fladt håndtag
Bærepose lavet af majsstivelse . Posen er 100 % nedbrydelig. 
Cremefarvet. Pakke m/ 500 stk.

Stor: 40 x 10 x H45 cm.
Varenr.: 11744-81

930,-
NYHED

Stykpris

1,86

Denne bærepose er et nyt alternativ til dig der gerne vil passe på miljøet og sende  
et signal til dine kunder om miljøbevidsthed og ansvarlighed. 

Det miljøvenlige alternativ....

Vi arbejder hele tiden med at finde mere miljøvenlige alternativer. 
Følg med på www. supersellers.dk


