
Bio hundeposer
For den miljøbevisste hundeeier

• BioBag tilbyr bærekraftige og miljøvennlige produkter

• BioBag-produkter kan komposteres sammen med matavfall 
og annet organisk materiale

• BioBag-produkter vender tilbake til naturen, et viktig bidrag  
for å redusere drivhuseffekten
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BioBag komposterbare hundeposer

Komposterbare hundeposer på rull eller blokk

Det naturlige alternativet til 
tradisjonelle hunde-poser av plast

BioBag komposterbare hundeposer er like 
naturlig, som hundens etterlatenskaper og 
nedbrytes innen 10 til 45 dager, avhengig 
av hvor og hvordan posen komposteres. 
Til sammenligning tar det mer enn 100 år 
før tradisjonell plast brytes ned.

Vi synes det er underlig at en bevisst 
hundeeier skal samle opp hundelort (som 
er fullt komposterbar) i en plastpose som 
vil bestå i mer enn 100 år!

Den logiske løsningen for ansvarlige og 
miljøbevisste hundeeiere og lokalsamfunn 
er komposterbare BioBag hundeposer.

Dispensere produseres på bestilling
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BioBag Hundeposer på rull 
(detaljhandel)
Art. nr. : 186451
Str.: 220 x 320 mm
40 poser per enhet/ 15 enheter per kartong
133 kartonger pr. pall / 1995 enheter pr. pall

BioBag Hundeposer på blokk 
(detaljhandel)
Art. nr.: 187280
Str.: 200 x 320 mm
50 poser per enhet / 12 enheter per kartong
126 kartonger pr. pall / 1512 enheter pr. pall

BioBag Hundeposer på blokk 
for dispensere (bulk)
Art. nr.: 186005
Str.: 200 x 320 mm
50 poser per blokk/ 50 blokker per kartong
60 kartonger pr. pall / 150.000 poser pr. pall

Sertifi sering
Sertifi sert komposterbar i henhold til den 
europeiske standarden EN 13432 og den 
amerikanske standarden ASTM D6400.

Kast ikke hundeposene i naturen Hundeposene på blokk passer i dispenseren


