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KLS Pure Prints bæredygtige rejse her

Cradle to Cradle certificeringen sikrer, at tryksagerne ikke indeholder nogen former
for skadelig kemi og tungmetaller. Der må kun benyttes indholdsstoffer, som kan
indgå i naturens eget sunde kredsløb, så produktet kan indgå i den biologiske
cyklus efter brug, så der ikke produceres affald.
KLS PurePrint skal også være CO2-neutral og anvende 100 % vedvarende energi.
Derudover skal processpildevandet være så rent som drikkevand. Ikke mindst skal
KLS PurePrint dokumentere social ansvarlighed.

Som medlem af Erhvervsbyen får vi en attraktiv pris på det bæredygtige tryk.
I Erhvervsbyens webshop hos KLS PurePrint får vi i november 2019 en ekstraordinær rabat på 20%.
Herefter får vi en generel rabat på 10%.
Rabatten gælder for alle tryksager, men ikke kopipapir.
Gå ind på

www.shop.kls.dk
I skal blot benytte rabatkoden ”Erhvervsbyen”

Det er er også muligt at få lavet større tryksager el. emballage
– kontakt da Nordisk Salgschef, Jakob Thomasen på 2263 0364 eller jt@kls.dk
Læs mere om den spændende historie bag KLS Pure Prints bæredygtige rejse her klspureprint.dk.
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