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STÁČECÍ STOJAN NA DOMA
Pro ty, kteří to mají daleko do kamenných obchodů  
a tím pádem i ke stáčecím stojanům a jsou odkázáni 
na zasílání produktů přes e-shop, máme skvělou 
vychytávku: stáčecí stojan, který si postavíte doma na 
pračku nebo do regálu a můžete si stáčet sami. Stojan 
se hodí na uložení naše 5-litrové krabice, ve kterých 
dodáváme tekuté výrobky v tenkých plastových pytlích. 
Toto řešení sice není zcela bezodpadové, ale je zatím 
tím nejlepším, co vám můžeme nabídnout pro domácí  

užívání (pokud si tedy 
nebudete chtít domů 
postavit rovnou dře-

věného 
krasavce 
s kanystry ☺).  
Stojan je z kartonu 
a je dimenzovaný na šířku pračky. 

MĚSÍČNÍK PŘÍZNIVCŮ ZELENÉ ZEMĚ  

Plastové obaly, do kterých balíme naše výrobky, trápí 
vás i nás a jsme vám vděční, že nám o tom píšete. Díky 
vašim reakcím máme jistotu, že se můžeme pustit i do 
odvážnějších řešení, jiných, než na která jsme byli dosud 
zvyklí. Recyklace plastových obalů řešením problému 
s plastovými obaly není. Jedinou cestou, jak vystoupit 
mimo rámec tohoto zdánlivě neřešitelného problému, 
je vzniku obalů v co největší míře předcházet. 

P ř e d s t a v u j e m e 
vám proto naše nové 
STÁČECÍ STOJANY, 
krasavce ze smrkového dřeva, 
ve kterých jsou uloženy kanystry se stáčecími kohouty. 

Stojany nejsou řešením, které by přineslo někomu více 
komfortu. Musíme je vyrobit (a nejsou levné) a dostat je  
k obchodníkům, poté bude třeba od obchodníků průbě-
žně svážet prázdné kanystry, vymývat je, znovu plnit 
a zase dostat do obchodu. Pro obchodníky znamenají 
stojany na rozdíl od produktů v lahvích spoustu ne-
standardních postupů a starostí navíc. A po vás, našich 
zákaznících, budou vyžadovat nosit si prázdné lahve, 
produkty si do nich natočit a označit. Bonusem pro vás 
bude nižší cena, než u výrobků balených do lahví. 

I když to ale není snadné, víte, co nás na tom opravdu 
nejvíc baví? Je to vědomí, že všichni víme, proč to 
takto, na první pohled složitě, chceme dělat. Víme, 
že tím zabráníme vzniku plastového odpadu, kterým 
zamořujeme naši planetu a víme, že to stejné chcete  
i vy. Děkujeme vám ☺ 

Vážení a milí příznivci Zelené Země, do nového roku přejeme vám i sobě, abychom si 
byli i nadále navzájem inspirací v tom, jak žít stále více v souladu s naší planetou 
i sami se sebou. Jsme to jen my sami, kdo je zodpovědný za to, jaký svět si 
vytvoříme. Nehledejme tedy to, co od světa chceme. Nalaďme se na něj  

a dělejme to, co chce svět od nás. 

Vaše TIERRA VERDE Novinky
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Nas ǐ partner ̌i

BIKA - PRVNÍ VLAŠTOVKA 
Z PLASTOVÉHO SÁČKU DO 
PAPÍRU
Od prosince již balíme 1kg sáčkové balení BIKY místo 
do plastu do papírových obalů. Ostatní budou brzy 
následovat :) 

GAIA PADS S BAMBUSEM 
A BIOBAVLNOU
Barevný fleece, vyrobený z polyesteru, jsme nahradili 
měkoučkým a hebkým úpletem z biobavlny a bambusu 
tuzemské výroby. Méně barviček, ale mnohem lepší 
pocit po všech stránkách :) 

ECONEA - ESHOP 
PRO KAŽDODENNÍ HRDINY
Gratulujeme skokanovi roku 2016 :-) a děkujeme za 
super spolupráci.
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