
	   Sõnastused  

Siin on mõned tekstid teie reklaamseinale, veebilehele või 
sotsiaalmeediasse. 

Meie, taimsed, ühekordsed nõud on valmistatud: 

TAASTUVATEST, VÄHEMA SÜSINIKUSISALDUSEGA, 
TAASKASUTATAVATEST VÕI TAASTATUD 
MATERJALIDEST. 

Kasuta:  Mõned näited:  

• Taimepõhine • Valmistatud 
taimedest • Taastuv 

• Meie topsid ja kaaned on valmistatud taimedest ��� 

• Kasutame ainult  ���taastuvatest materjalidest ��� 
valmistatud ühekordseid nõusid 

• Palun ärge risustage  

Vegware tooted ei ole loodud 
looduses lagunema ning jäätmed 
kahjustavad meie keskkonda ja 
elusloodust 

• Palun ära risusta - pane see prügikasti ��� 

• Palun ära risusta – pane see üldjäätmetesse ��� 

Ainult, kui oled võimeline 
komposteerima:  

• Komposteeritav  

• Meie ühekordsed tooted on komposteeritavad. 
Visake need TOIDUJÄÄTMETE JA 
KOMPOSTEERITAVATE PAKENDITE 
prügikasti. ��� 

• Komposteerime Vegware'I tooteid. Pange see meie 
TOIDUJÄÄTMETE JA 
KOMPOSTEERITAVATE PAKENDITE 
prügikasti. See komposteeritakse vähem kui 12 
nädala jooksul, et toita mulda ja aidata taimedel 
kasvada. ��� 

• Me KOMPOSTEERIME – kasutage meie 
TOIDUJÄÄTMETE prügikasti. ��� 

Ainult kui oled kogumispunkt:  • Oleme osa kohalike kohvikute võrgustikust, mida 
nimetatakse komposteerimise punktideks. 



• Kompostimis punkt  Aktsepteerime klientide poolt toodud kasutatud 
Vegware'i tooteid, isegi kui see oli soetatud 
mujalt. ��� 

• Komposteerime Vegware'i pakendeid kompostimis 
punktide meeskonnaliikmena - sõltumatud 
ettevõtted, kes on ühinenud jäätmete 
vähendamiseks. Leidke meid aknakleebiste ja 
kohvikusiseste plakatite järgi! ��� 

• Nüüd saate osta meilt kohvi kaasa ja visata  
kohvitops ära mõnes teises kompostimis 
punktis. Ja vastupidi. Ühiselt saame tagada, et 
meie komposteeritavad topsid, karbid ja 
söögiriistad oleksid kompostitud.   

	  
Ära kasuta:   

• Lagunev. See on väga lai ja üsna segane mõiste. Seda aetakse sageli segamini 
oksolagunevaga, nii et parem on seda vältida. Oksolagunev plast on tavaline plastik 
koos lisandiga, mis lagundab selle väikesteks plasthelvesteks. See ei sobi plasti 
ümbertöötlemiseks ega kompostimiseks ning tõenäoliselt on tulemuseks lihtsalt 
lagunemine ja mulla ning merede reostamine väikeste plastkildudega.  Seetõttu 
kaalub EL oksolaguneva plasti keelustamist. ��� 

• Biolagunev. See termin on segadusse ajav, kui jätta mainimata ajakulu või tingimused 
millegi konkreetse biolagundamiseks. Puit biolagunev, kuid palkmaja võib näha mitu 
põlvkonda. Komposteeritav tähendab, et see võib biolaguneda vähem kui 12 nädala 
jooksul tööstusliku kompostimise tingimustes. Kõik Vegware'i pakendid on 
kompostitavad. ��� 

• Kergestisüttiv. Jah, paljud inimesed ütlevad seda ekslikult. ��� 

	  
Vajad abi lause ehitusel? Siin on mõned valikud:  
• Kasutame Vegware'I pakendeid. Meie taimepõhised toitlustuses kasutatavad ühekordsed 

nõud on valmistatud taastuvatest, madala süsinikusisaldusega, taaskasutatavatest või 
taastatud materjalidest. ��� 

• Meie taimepõhised toitlustuses kasutatavad ühekordsed nõud on valmistatud taastuvatest, 
madala süsinikusisaldusega, taaskasutatavatest või taastatud materjalidest ning neid 
saab vajadusel komposteerida toidujäätmetega. ��� 



• Meie auhinnatud ühekordsed nõud on valmistanud Vegware, taimsetele 
komposteeritavatele toiduainete pakenditele spetsialiseerunud, ülemaailmne 
spetsialist. Vegware'i taimepõhised toitlustuses kasutatavad ühekordsed nõud on 
valmistatud taastuvatest, madala süsinikusisaldusega, taaskasutatavatest või taastatud 
materjalidest ning neid saab vajadusel tööstuslikult komposteerida toidujäätmetega. ��� 

Vegware on tootmispõhine ja visiooniline kaubamärk, ülemaailmne spetsialist taimepõhises 
komposteeritavas toiduainete pakendite tootmises. Vegware'i taimepõhised toitlustuses 
kasutatavad ühekordsed nõud on valmistatud taastuvatest, madala süsinikusisaldusega, 
taaskasutatavatest või taastatud materjalidest ning neid saab vajadusel komposteerida 
toidujäätmetega.	  


