De beschikbaarheid van grondstoffen neemt drastisch af en daarom wordt het steeds belangrijker om duurzame
keuzes te maken. We kunnen onze natuurlijke bronnen niet eindeloos blijven uitputten.
Dicota, leverancier van notebooktassen, maakt gebruik van gerecycled PET-flesmateriaal om een duurzaam

portfolio te leveren. Schakel over naar gerecycled PET tassen en toon door middel van een bedrijfslogo op de
tas, dat je ook je steentje bijdraagt aan een schonere, sociale en duurzame wereld

Laten we de toekomst verantwoord doorgeven

Op weg naar een volledig Circulaire Economie per 2050

Duurzaamheid en Sociaal ondernemerschap zijn vandaag de dag essentiële pijlers
binnen de strategische doelstellingen van bedrijven. Men wenst serieus invulling te
geven aan verantwoord ondernemerschap en de omgeving hiervan deelgenoot te
laten zijn. Voorbeeld leveren doet voorbeeld volgen en stimuleert de omgeving ook
haar bijdrage te leveren

Dicota, leverancier van premium IT-bag solutions, is zich bewust van haar sociale en
ecologische verantwoordelijkheid en kiest ervoor zich vast te leggen aan de
voorwaarden om verantwoord te produceren. Doelstelling is om eind 022 volledig
recycled PETfles portfolio te leveren en bij te dragen aan de Circulaire doelstelling
van 2050. Dicota is klaar voor de toekomst en biedt bedrijven een duurzaam, sociaal
en verantwoordt portfolio.

Sociaal Ondernemerschap = Maatschappelijke Meerwaarde
Steeds meer ondernemers zien het behalen van zoveel mogelijk winst niet meer als (enige) drijfveer voor het succes van
hun onderneming. Maatschappelijke betrokkenheid is een pijler om te excelleren in de huidige en toekomstige economie.
Dicota, sinds 1995 Amfori gecertificeerd, selecteert haar toeleveranciers op
sociale kernwaarden waar mens en milieu centraal staan.
The right for freedom of association and
the law for collective bargaining

Ethical Business Behavior

Decent working hours

Fair remuneration
No Child Labour
Occupational health and safety
Special protection for young workers

No precarious employment
Protection of the environment
bonded labour
No Discrimination

Ontwikkel uw Sociale Bedrijfs-DNA

Hergebruik van materialen

Dicota ECO Scale en Select portfolio zijn gefabriceerd van Recycled PETmaterialen. Met deze keuze ontzien we de belasting van natuurlijke
grondstoffen.
Het Proces:

De Recycled-PET-flessen worden verpulverd tot bruikbare vlokken. Deze vlokken
worden vervolgens tot garen gesponnen en later verwerkt in weefsel – de
ecologisch verantwoorde basis voor onze Dicota ECO Scale en Select
notebooktassen .

Multi ECO Select & Scale Portfolio
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High Quality Recycled PET-flestassen
TopLoaders en Frontloaders
12-14,1” / 14-15.6” / 15-17.3”
BackPack & Trolley
Uniform logo past op 45 tassen
Bedrijfslogo op de tas

Kwaliteit / Toewijding/ Duurzaam

Lifetime warranty
Door aan onszelf hoge Eisen op te leggen uitsluitend gebruik te maken van de
hoogste kwaliteitsmaterialen durven wij levenslange garantie af te geven.
Dicota staat inmiddels bijna 30 jaar voor deze kernwaarde en vormt de basis
van het vertrouwen van vele klanten in Europa.
Ook wordt er zorgvuldig omgegaan met restafval, wat zoveel mogelijk wordt
hergebruikt. Gebruik van lijmen, textiel-coatings, maar ook verpakkingsmaterialen met toxische stoffen worden vermeden.

We volgen strikt de REACH richtlijnen en passen deze toe sinds 2011. Dicota
onderwerpt zich aan onafhankelijk onderzoek en controles om deze kernwaarde
te borgen.

Redenen om voor Dicota ECO te kiezen

Past binnen het commitment van duurzaam ondernemerschap
Ondersteunt Sociaal Ondernemerschap
Past binnen de Circulaire doelstelling 2050
Bedrijfslogo al vanaf 1 stuks mogelijk
Logo is uitwisselbaar op 45 ECO tassen dus maximale flexibiliteit
ECO tas met hoge marketingwaarde

bel om uw eerste logo gratis te ontvangen
www.dicota.com
John.Berendsen@dicota.com
Mobiel: +31651967191

