
V nabídce najdete: Prací gely, Univerzální čistič na 
omyvatelné povrchy,  Pomerančový odmašťovač, 
WC čistič, BIKU - jedlou sodu, PUER - bělicí prášek, 
Odstraňovač vodního kamene - kyselinu citronovou, 

Prací prášek na bílé prádlo a pleny a mnoho 
dalšího (každý prodejce si sestavuje nabídku 

individuálně).

Mapu stáčíren najdete na www.tierraverde.cz.

Produkty pro bezobalový prodej dodáváme ve vratných kanystrech a kbelících, které jsou určené 
k opakovanému plnění. Obchodníci nám je posílají zpátky, takže jeden kanystr poslouží klidně  
i stokrát. Bez vracení kanystrů by stáčení nemělo smysl, protože spotřeba plastu by zůstala stejná, 
jako při prodeji v jednotlivých 
lahvích. Nově na kanystry 
a kbelíky lepíme etikety, 
které upozorňují na to, co 
je smyslem bezobalového 
prodeje. 

Oblékli jsme stojany do kartonového kabátku v novém designu, v některých stáčírnách už jsou k vidění. 

STÁČÍRNY EKODROGERIE V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU 
ROSTOU JAKO HOUBY PO DEŠTI, BLÍŽÍME SE K 90!

ZKRÁŠLENÉ STÁČECÍ STOJANY 

NAPLNĚNÍ KANYSTRU
KAŽDÉ DALŠÍ = MINUS 1250 G PLASTU

JAK ZAJIŠťUJEME, ABY BYLY NAŠE STÁČÍRNY SKUTEČNĚ ZERO WASTE?

Plastový odpad znamená vážný celosvětový problém a pouhé recyklování nestačí. Téměř dvě třetiny plastového odpadu “vyprodukovaného” v Evropě až do začátku roku 2018 končily na zpracování v Číně. Poté, co tato země výrazně omezila dovoz této komodity, si stále více uvědomujeme, kolik plastového odpadu produkujeme a jak nás zahlcuje a dusí. Jeho zpracování přímo v Evropě je nákladné a hrozí, že bude stále častěji končit ve spalovnách. Jedinou udržitelnou cestou je produkovat plastového odpadu co nejméně a jsme rádi, že můžeme nabídnout jedno z řešení, jak tuto situaci zvládnout.

Ve stáčírnách si můžete naši ekodrogerii YELLOW & BLUE 
natočit a přesypat do vlastních nádob.
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Náš sortiment potřeb pro bezplastovou domácnost pro vás neustále rozšiřujeme, 
nyní v našem e-shopu můžete objednávat univerzální a užitečné pomocníky - 
kartáče z kokosových vláken, které jsou ideální na čistění ovoce, zeleniny, lahví, 
na mytí nádobí a skvěle si poradí i s připálenými hrnci a pánvemi. 

v úterý 25. září od 13:00 do 18:00 
CO CHYSTÁME: 
✹  Komentované prohlídky firmy, včetně výroby. 
✹  Setkání a diskuze se zakladatelkou Natašou Foltánovou a majiteli společnosti.
✹  Seznámení se s příběhem a filozofií firmy, zajímavosti o ekologii a třídění odpadů. 
✹  Ekologický kvíz pro malé i velké.
✹  Občerstvení pro strávníky všeho druhu.

Sledujte událost na našem FB, program upřesníme.
V našem show roomu budete mít možnost prohlédnout si celý sortiment  
a nakoupit bez obalu.
  BUDE NÁM POTĚŠENÍM! 

Adresa:  
Vintrovna 3F, POPŮVKY, 664 41. Okraj Brna u D1, směr Praha.  
(parkování zajištěno v areálu a blízkém okolí)

V červnu byla otevřena krásná prodejna Tierra Verde přímo v centru Sofie. Děkujeme kolegyním Vihře a Ireně za velké nadšení, úsilí a milou spolupráci. Přejeme ať se dílo daří :)

Prodejní a výstavní stánek  na Bylinkových slavnostech,Přednáška Nataši Fotlánové na téma  Bezodpadová a ekologická domácnost. 2.  září 2018, areál Sonnentoru v Čejkovicích,  www.sonnentor.com
Alchymie ekopraní -  
přednáška Nataši Foltánové, 4. ZÁŘÍ 2018 V 18 HOD., BEZOBALOVÝ OBCHOD VE ZLÍNĚ, www.bezobaluzlin.cz

Naše už třetí OSLAVA HOJNOSTI se opět vydař
ila. Strávili jsme krásný půlden s našimi rodinami a nejbližšími na Brněnské 

přehradě. Setkáním vyjadřujeme vděčnost za to, že můžeme dělat práci, která nás baví a dává nám smysl, že při tom můžeme být 

s lidmi, které máme rádi a kteří nás inspirují, a že naši zákazníci naši práci oceňují. 

Užili jsme si atmosféru společného bubnování v nádherné a silné energii  

a poté jsme vypluli na plavbu parníkem po Brněnské přehradě.  

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NAŠÍ PRODEJNY V BULHARSKU

OSLAVA HOJNOSTI 

NOVINKY V NAŠEM ESHOPU 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

TIERRA VERDE s.r.o.  |  www.tierraverde.cz  |  www.tierraverde.sk  |  e-mail: info@tierraverde.cz
tel.: +420 511 119 820  |     tierraverde.s.r.o  |  Newsletter v PDF: newsletter.tierraverde.cz

Akce
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