
Køb mere bæredygtigt ind!

Orbis 
Naturlige nyheder



Plandent – hele vejen rundt
Klare fordele for alle klinikker
Uanset din kliniks størrelse kan det betale 
sig at være kunde hos Plandent. Jo 
mere af din forretning, du samler hos os, 
desto flere fordele får du. Vores fagligt 
uddannede medarbejdere står altid klar 
med kompetent rådgivning. 
 
Forbrugsvarer leveret hurtigt
På plandent.dk finder du mere end 
17.000 dentale forbrugsvarer – og vi 
sørger for hurtig og sikker levering. Vores 
callcenter hjælper dig med et smil, hvis 
du har spørgsmål eller mangler en vare i 
sortimentet.
 
Prismatch – din prisgaranti
Husk, at vi scanner alle tilbud fra danske 
dentaldepoter på forbrugsvarer og 
småudstyr og automatisk matcher prisen.
 
Styr på lageret med PlanOrder
Spar tid, fordi I får struktur på lageret og 
enkel automatisk varebestilling. Undgå 
desuden unødigt varespild. PlanOrder kan 
bruges på både mindre og store klinikker.
 
Udstyr til hele klinikken
Få engageret rådgivning om 
kvalitetsudstyr hos Plandent – units, 
røntgen og 3D, CAD/CAM, autoklaver, 
sugemotorer, kompressorer samt hånd- 
og vinkelstykker. 
 
DentalSuite – dit kliniksystem
Saml patientjournaler, aftaler, økonomi 
og statistik i ét og samme system. 
Kombinér journalsystemet med 
talestyring, sms-service, sikker adgang til 
Sundhedsdatanettet, velkomstterminal, 
online booking og meget mere.
 
Serviceaftaler, der passer dig
Få en stabil drift med en Plandent 
serviceaftale med leverandørernes 
anbefalede servicekit. Vælg mellem 3 
typer serviceaftaler (standard, udvidet 
eller komplet) og få netop den aftale, der 
passer til din klinik.
 
Ny viden og netværk
Dygtiggør dig fagligt, organisatorisk 
samt personligt og forbered klinikken på 
fremtiden. Vælg mellem teoretiske og 
hands-on kurser eller tag med kollegerne 
på en Plandent kursusrejse.
 
Indretning ud fra dine ønsker
Kom til os med dine klinikdrømme. Vi lytter 
til dine ønsker og behov, når vi kommer 
med forslag til indretning, men sørger 
selvfølgelig for, at drømmene fungerer i 
praksis.
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Hos Plandent har Nina Thulstrup og 
Kristoffer Lindhardt Larsen, to studerende 
fra Aalborg Universitet og medlemmer af 
Projekt Bæredygtig Tandklinik, brugt det 
sidste år på at besvare dette spørgsmål. 
De har indsamlet oplysninger om de 
nye mere bæredygtige produkter og 
sammenlignet dem med de traditionelle 
produkter. Processen har været vanskelig, 
bl.a. fordi de informationer, som har 
været tilgængelig for de forskellige 
produkter, i bedste fald har været 
svære at sammenligne og i værste fald, 
mangelfulde. Der er dog alligevel kommet 
et par overraskende resultater frem.

Pap, plast, bioplast eller glas?
Nina og Kristoffer undersøgte bl.a., 
om det er bedst for miljøet at bruge 
papkrus, plastbæger, bioplastbæger 
eller et almindeligt glas i kopfylderen 
på unitten. Det viste sig, at papbægeret 
er det mest bæredygtige valg, også 
sammenlignet med rigtige glas. Her gør 
dentalopvaskemaskinen forskellen, da 
den bruger mere vand, kører ved højere 
temperaturer og ofte tager længere 
tid end en almindelig opvaskemaskine.  
Alt dette ender med at gøre glasset til 
et mere miljøbelastende valg end det 
bæredygtige papkrus.

Her kan du gøre en forskel
Selv om meget affald på klinikken er 
risiko affald, eller kan bære smitte og 
derfor skal sendes til forbrændingen, 
kan affald som fx tomme plastdunke, 
papkasser, papir, glas m.m. sendes til 
genanvendelse.

Ifølge vores beregninger bliver der årligt 
brugt 66 tons patientservietter i Danmark. 
De er lavet af papir (træfibre), som ofte 
er bleget med kemikalier. Sørg for, at 
patientservietterne er produceret 
fra ansvarligt skovbrug og drop 
det klinisk afblegede hvide 
look. Funktionen er nemlig den 
samme.  
 
Antager vi, at alle Danmarks 
tandlæger bruger engangskopper 
lavet af polystyren til mundskyld 
ved hver behandling, vil der ifølge 
vores beregninger blive brugt 43 
tons engangskopper. Ved at bruge 
genanvendt plast sparer vi miljøet for 
den ressourcekrævende proces med 
at fremstille nyt plast fra olie, som er 
en råvare der ikke er fornybar. Det 
estimeres, at verdens olieressourcer 
er opbrugt indenfor få årtier. 

Så uanset om vi vil eller ej, så skal vi 
til at vænne os til at bruge alternative 
engangsprodukter lavet af fx bioplast, 
genbrugsplast eller pap.
 
Og til sidst, samler du dine varer i 
én bestillingsordre, bruger vi færre 
ressourcer til indpakning og levering.

Hvordan får du en mere bæredygtig tandpleje?

Vi fortsætter med at søge svar

Tandlægeforeningen, Aalborg Universitet, Tandlæge 
Susanne Ekelund samt Plandent har under Projekt 
Bæredygtig Tandklinik besluttet at jagte flere svar på, 
hvordan tandplejen kan arbejde mere bæredygtigt. 
Nina og Kristoffer fortsætter hos Plandent med det 
formål at finde løsninger på flere af de problemstillinger, 
vi møder på tandklinikken.

!
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Orbis komposterbare papbægre
Miljøvenlige og komposterbare papirbægre 
med PLA-belægning. PLA er fremstillet af 
professionelt majsstivelse og er nedbrydelig.
OBS: kan kun komposteres i komposterings-
anlæg.

Orbis Green drikkebæger, 20,6 cl, papir, 500 stk.
Varenr. 32066
Normalpris 440,-

Orbis 
Naturlige nyheder
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Orbis bambustandbørste  
med farvede børstehår
Lavet i bambus med anatomisk greb og et lille 
børstehoved. Ligger enkeltvis pakket i kasse med 
4 assorterede farver: hvid, lysegrøn, lilla og sort. 
Mediumbløde børstehår i nylon.

Orbis bambus tandbørste, voksen, 20 stk. ass.
Varenr. 32067
Normalpris 525,-

Orbis bio flosser med nylontandtråd
Dobbelt tandtråd på greb lavet af miljøvenligt  
biologisk nedbrydelig PLA plast. Grebet er vinklet  
45 grader, har dobbelt nylontråd og tandstikker i 
modsatte ende. 

Orbis green Floss Picks tandtråd, std. hvid, 50 stk. 
Varenr. 33306
Normalpris 320,-
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Patientservietter med bagside af biofilm
Bio-servietterne består af 1-lags papir og er fremstillet af 
skandinavisk FSC-certificeret træ. Papirmassen er oxygenbleget 
og 100% klorfri. Bagsiden består af 1-lags komposterbar og 
bionedbrydelig film. Patientservietterne er pakket i poser af 
komposterbar og bionedbrydelig bioplast.

Finess Bio patientserviet, 
39 x 44 cm, hvid, 900 stk.
Varenr. 30403
Normalpris 996,-

Finess Bio patientforklæde,  
37 x 76 cm, hvid plast, 600 stk.
Varenr. 30561
Normalpris 1.519,-
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Hygoformic og HygoVac Bio sug
Hygoformic krølsug og Hygovac sug og adaptorer i 
bioplast. Bioplasten er udvundet af sukkerrør, der gæres og 
destilleres til bioethanol. Denne bioethanol omdannes til 
bioplast (grøn PE), som formes til sug. 

HygoFormic Bio spiralsug, t/voksne, limegrøn, 100 stk.
Varenr. 31366 
Normalpris 120,-

Hygoformic Bio sugeadapter, S100Bio, hvid, 100 stk.
Varenr. 30535
Normalpris 69,-

HygoVac Bio sug, hvid, kort,  
skråt/s-skåret, 1.000 stk.
Varenr. 29521 
Normalpris 383,-

HygoVac Bio sug, hvid,  
skråt/s-skåret, 1.000 stk.
Varenr. 29517 
Normalpris 520,-

HygoVac Bio sug, lime, kort,  
skråt/s-skåret, 1.000 stk.
Varenr. 29523
Normalpris 383,-

HygoVac Bio sug, lime,  
skråt/s-skåret, 1.000 stk.
Varenr. 29519
Normalpris 520,-

Grøn PE er en fossilfri, 
biobaseret polyethylen lavet 
af sukkerrør. Ulig konventionel 
PE, der fremstilles af fossile 
råmaterialer, som udvindes af olie 
og naturgas, er sukkerrør en 100% 
fornybar ressource.
Kilde: https://orsing.se/exego.aspx?p_id=351

!
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Bio cup af bambusfibre
Fremstillet i bambus, som 
er et miljøvenligt ikke-giftigt 
materiale og en fuldstændig 
bæredygtig og fornybar 
ressource. Obs!  
Er på indersiden coated med 
en tynd PE-film, som ikke 
stammer fra en fornybar 
ressource.

Orsing Bio cup, 21 cl, bambus, 
1.000 stk.
Varenr. 30536
Normalpris 1.049,-

Bambus absorberer 
mere CO2 og produ
cerer mere ilt end et træ. 
Forskning i Japan har vist, 
at bambus kan absorbere 
op til 12 tons kuldioxid 
pr. hektar pr. år. Det giver 
bambus en livsvigtig rolle i 
at redde vores atmosfære1.
1 Isagi, Y., Kawahara*, T., Kamo*, K. et al.  
Plant Ecology (1997) 130: 41. 
http://doi.org/10.1023/A:1009711814070

!
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Bio drikkebægre
Miljøvenlige engangsdrikkebægre. Vælg mellem bioplast, pap og bambus. 

Bioplast drikkebægre
Fremstillet i bioplast (C-PLA) af majsplanter.
Tåler temperaturer op til 85˚C.

Bio drikkebæger, CPLA plast, 18 cl, hvid, 3.000 stk.
Varenr. 30396
Normalpris 3.494,-

BioWare pap drikkebægre
Fremstillet i bionedbrydeligt 100% PEFC 
certificeret pap. For at sikre, at de er tætte, er 
indersiden beklædt med en tynd bioplast-film. 

Både pap og film er bionedbrydelige  
og komposterbare, og filmen er produceret  
af majsplanter. Drikkebægrene kan bruges  
til både kolde og varme drikke (op til 85˚C).

Bio drikkebæger, bio-coated pap, 2.000 stk.
Varenr. 30395
Normalpris 2.002,-

Catersource Bio  
drikkebæger
100% bionedbrydeligt 
papbæger med indre 
belægning af PLA.

Bioplast dækker her over 
begreberne PLA (Polylactic 
Acid) og C-PLA (modificeret  
Polylactic Acid), som 
fremstilles af stivelse fra 
afgrøder som fx majs og 
sukkerroer. Anvendes i  
stedet for traditionel plast  
og kan komposteres efter  
EUstandarden EN13432. 

!

Catersource Bio drikkebæger,  
25cl, brun, 1000 stk.
Varenr. 31185
Normalpris 1.599,-
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     v

95% af CO2-udledningen 
fra produktionen af 
TePe GOOD produkter 
bliver recirkuleret i løbet 
af produkternes livscyklus. 
De anvendte planter 
optager nemlig CO2 i deres 
vækstfase, og der anvendes 
kun vedvarende energi til 
produktionen.
Kilde: https://www.tepe.com/uk/ 
about-tepe/sustainability/good/

TePe GOOD™ tandbørster 
lavet af sukkerrør
Børstehårene er fremstillet af ricinusolie, og skaftet er fremstillet  
af sukkerrør. Op til 95% af CO2-udledningen fra produktionen  
neutraliseres af CO2-optaget i løbet af sukkerrørsplantens livscyklus.

TePe GOOD tandbørster i blisterpakke, 14 stk.
Vælg mellem regular soft, compact soft og mini x-soft
Normalpris 299,-

TePe GOOD tandbørster i cellopak, 25 stk.
Vælg mellem regular soft, compact soft og mini x-soft
Normalpris 536,-

TePe GOOD tungeskraber, 14 stk. Blister
Varenr. 31291
Normalpris 500,-

!
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     v

Brug de to 
produkter i 
kombination 
hver uge og 
hold dit sugesystem 
effektivt rent.


Beskyt miljøet med  
bionedbrydelig sugerens
Hvorfor bruge desinfektion i afløbet, når det er mere effektivt at fjerne belægninger 
i sugesystemet med et rensemiddel? Når rensemidlet samtidig er biologisk 
nedbrydeligt, holder du suget rent og lugtfrit uden at skade miljøet.

AlprojetD bruges mandag, tirsdag og  
onsdag. Midlet er basisk og er derfor godt til at 
opløse biofilm – dog ikke effektivt mod kalk.

AlproJet sugerens, D, doseringsflaske, blå, 1 liter
Varenr. 60359
Normalpris 227,-

AlproJet sugerens, D, dunk, blå, 10 liter
Varenr. 79453
Normalpris 1.070,-

AlproJetW bruges torsdag og fredag.  
Midlet er surt og opløser effektivt kalk,  
rester af profylaksepulver samt blodkoagel.

AlproJet sugerens, W, doseringsflaske, gul, 1 liter
Varenr. 60362 
Normalpris 227,-

AlproJet sugerens, W, dunk, gul, 5 liter
Varenr. 79455
Normalpris 659,-

AlproJet
En biologisk nedbrydelig tokomponent-sugerens, som effektivt 
fjerner både blodkoagel, kalk og biofilm i sugesystemet.
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Humble Brush
– tandbørster i bambus til børn og voksne
Grebet af fremstillet af 100% biologisk nedbrydelig og bæredygtigt dyrket bambus. 
Børsterne er fremstillet af nylon og skal fjernes inden kompostering.
Bambus er et materiale, der holder bedst, når det opbevares tørt. Derfor anbefales  
det, at tandbørsten opbevares i en åben tandbørsteholder eller et andet tørt sted. 

Humble tandbørste, barn, ultra-soft
Vælg blå, gule, hvide eller lilla børstehår.
Normalpris pr. stk. 32,-

Humble tandbørste,  
voksen, medium eller soft
Vælg mellem blå, gule, hvide,  
lilla eller sorte børstehår.
Normalpris pr. stk. 32,-

OBS! Bambus er et 
materiale, der holder 
bedst, når det opbevares 
tørt. Derfor anbefales det,  
at tandbørsten opbevares i  
en åben tandbørsteholder  
eller et andet tørt sted. 

!

Humble  
interdentalbørste, 6 stk.
Vælg str. 0, 1, 2, 3, 4 eller 5.
Normalpris pr. pakke 34,-
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Humble tandbørsteetui i bambus 
Vælg voksen- eller børnetandbørste.
Voksen, varenr. 30477
Barn, varenr. 30478
Normalpris 53,-

Humble bambusholder 
til tandbørste
Varenr. 30479
Normalpris 41,-

Tilbehør til Humble tandbørster
– Fremstillet af 100% biologisk nedbrydelig  
og bæredygtigt dyrket bambus.

Humble tandpasta
– 6 varianter
Mindre emballage og naturlige ingredienser – uden farve,  
konservering, mikroplast og SLS. Voksentandpastaen indeholder  
1450 ppm F – børnevarianten med jordbærsmag 500 ppm F.

Humble tandpasta, 75 ml
Normalpris 32,-

Jordbær,  
varenr. 30465

Kokos og salt, 
varenr. 30467

Kanel,  
varenr. 30466

Kul, sort,  
varenr. 30464

Ingefær,  
varenr. 30537

Mint,  
varenr. 30463
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Humble tyggegummi
Humble tyggegummi er 100% biologisk nedbrydelig og 
består kun af naturlige ingredienser. Sødet med Xylitol  
og uden kunstige smagsstoffer og konserveringsstoffer.

Humble tyggegummi, 10 stk.
Vælg mellem frisk mint, lemon,  
tropisk frugt og saltlakrids
Normalpris 16,-

Tandtråd i bæredygtig papemballage
Tandtråden er coated med voks og xylitol og har smag af 
enten kanel, citron eller mint. Xylitol menes at have en gavnlig 
effekt på caries. Tandtråden ligger i en papdispenser for at 
undgå brug af plastemballage. 

Humble Floss tandtråd, 50 m 
Vælg mellem kanel, citron og mint 
Normalpris 32,-
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Humble Floss picks af 
majsstivelse og PLA
Tandtrådsbøjle med tandstikker lavet i en 
blanding af majsstivelse og bioplast (PLA). 
Indeholder ikke PFAS (poly- og perfluorstoffer) 
eller BPA (bisphenol A). Grebet er vinklet 45 ,̊  
har dobbelt tandtråd og tandstikker i modsatte 
ende. Fås som naturfarvet og i en sort 
udgave med aktivt kul, hvor også tandtråden 
er imprægneret med aktivt kul. Da grebet 
indeholder mindre plast, kan det være mere 
skrøbeligt end almindelige plastgreb. 

Humble Bio Floss Picks tandtråd, 50 stk. 
Normalpris 32,-
Sort varenr. 30476
Natur varenr. 30475

Opvaskebørste af bambus
Opvaskebørsten er fremstillet af 100% biologisk 
nedbrydelig og bæredygtigt dyrket bambus. 
Børstehårene er lavet af nylon-6 fra DuPont og  
er uden indhold af BPA (Bisphenol-A). 

Humble vatpind, dobbeltendet,  
9,5 cm, 100 stk.
Varenr. 30883
Normalpris 22,-

Humble opvaskebørste
Normalpris 37,-

Humble tandbørste af  
bioplast – lavet af majsstivelse
Tandbørste med håndtag lavet af 100% biologisk nedbrydelig 
og bæredygtigt dyrket majs. Børstehårene er af nylon. 
Den er lavet til brug i 3 mdr. som en almindelig tandbørste. 
Indpakningen er af genbrugsmaterialer og kan smides ud 
med det organiske affald.

Humble tandbørste,  
voksen, bioplast, soft, 1 stk.
Varenr. 31081
Normalpris 10,-
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TrollByte Kimera GC  
røntgenholder i bioplast
Røntgenholdere i bioplast (GC = Green Carbon)  
fra Troll Dental med 40% lavere miljøpåvirkning end 
røntgenholdere af fossil plast. Lige så holdbare som  
de originale Kimera røntgenholdere. De fås til alle  
typer sensorer og fosforplader. Vi lagerfører foreløbig 
TrollByte Kimera GC til fosforplader str. 1 og 2 og til  
Planmeca Prosensor samt Prosensor HD.

Søg på TrollByte i vores webshop og se  
de forskellige varianter!

TrollByte Kimera GC har en 
40% lavere klimapåvirkning 
i forhold til det tilsvarende 
oliebaserede produkt.

Kilde: Procesanalyse 2017 fra RISE Research 
Institutes of Sweden AB

!

Proteseskål med låg i bioplast
Klar bioplastskål med låg. Fremstillet i PLA bioplast  
af planterester fra fødevareproduktion,  
som kan komposteres ifølge EU-standard  
EN13432. Rummer 350 ml.

Proteseskål bio-plast, klar, 12,1 x 5,3 cm, 50 stk. 
Varenr. 30697
Normalpris 103,-

Proteseskål bio-plast, klart låg, Ø 12,1 cm, 50 stk.
Varenr. 30698
Normalpris 58,-
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Jordan Green Clean Caries Protection 
tandpasta til både børn og voksne
Tandpasta med 1450 ppm Fluor og 10% Xylitol. 
Xylitol er et naturligt sødestof fra planter og træer, 
som bl.a. reducerer plak og syre samt forebygger 
karies. Xylitol øger spytproduktionen, som yderligere 
reducerer syreangreb. Generelt giver Xylitol en bedre 
beskyttelse mod karies end fluor alene. Tandpastaerne 
er Svanemærkede og veganske og indeholder 98% 
naturlige ingredienser. Plasttuberne er lavet af op til 50% 
genanvendt plastik. 

Jordan tandpasta,  
Green Clean, junior, 15x75 ml
Varenr. 32651
Normalpris 345,-

Jordan tandpasta,  
Green Clean, voksen, 15x75 ml
Varenr. 32650
Normalpris 545,-

Jordan Green Clean – bæredygtighed uden at gå på kompromis
Jordan Green Clean er en serie af mundplejeprodukter fremstillet med genanvendelsen i 
højsædet. Fødevarebeholdere som yoghurtbægre er genanvendt til skafter på tandbørster 
og flossere samt som del af plasten i tandpastatuberne. Emballagen er lavet af genanvendte 
papirfibre fra papirbaserede produkter, og etiketten på emballagen er lavet af FSC-certificeret 
papir fra ansvarligt forvaltede skove.

Jordan Green Clean tandbørster
Tandbørste med ergonomisk skaft fremstillet af 100% 
genanvendt plast. Børstehårene er 100% biobaseret 
nylon fra ricinusolie planter. Tandbørsten fås til voksne 
med både soft og medium børster i fire forskellige farver 
samt til junior 5-10 år, i tre forskellige farver.

Jordan tandbørste,  
Green Clean, kids, 12 stk.
Varenr. 32648
Normalpris 285,-

Jordan tandbørste,  
Green Clean, voksen, M, 12 stk.
Varenr. 32639
Normalpris 285,-

Jordan tandbørste,  
Green Clean, voksen, Soft, 12 stk.
Varenr. 32649
Normalpris 285,-

Jordan Green Clean  
Dental Floss
Vegansk tandtråd, som sidder på 
en kerne af 100% genanvendt FDA-
godkendt plastik og er pakket i en 
emballage af 100% genanvendt pap. 
Papemballagen fungerer samtidig som 
dispenser.

Jordan tandtråd, Green Clean, 12x30 m
Varenr. 32662
Normalpris 349,-

Jordan Green Clean  
Dental Sticks
Trekantede tandstikkere af nordisk FSC-
certificeret birk. Træfibrene sørger for en let 
skrubbeeffekt og rengøring. Tandstikkerne 
er pakket i en papbeholder af 100% 
genanvendt pap, som samtidig fungerer 
som dispenser.

Jordan tandstikker, Green Clean, 12x100 stk.
Varenr. 32657
Normalpris 349,-

Jordan Green Clean Flosser
Flosser med et godt greb og tandtrådshoveder, 
der nemt udskiftes med en refill efter behov. Greb 
og hoved er fremstillet af 100% genanvendt plast, 
mens selve tråden er vegansk.

Jordan Flosser, Green Clean, 12x6 stk.
Varenr. 32663
Normalpris 349,-
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Bionedbrydelige affaldsposer 
Affaldsposer i PLA bioplast af planterester fra 
fødevareproduktion, som kan komposteres hjemme 
ifølge EU-standard EN13432. Tykkelse: 17 my.  
Fås i 2 størrelser: 35 liter og 80 liter. 

Bio affaldspose, 60 x 74 cm, 35 liter, 40 stk.
Varenr. 31364
Normalpris 149,-

Bio affaldspose, 82 x 105 cm, 80 liter, 20 stk.
Varenr. 30701
Normalpris 119,-

Bæredygtige affaldssække
Sække fremstillet af minimum 96% regenerat. Regenerat 
er plast, som er genanvendt eller blevet til overs fra anden 
plastproduktion. Det kan være kantafskær eller fejltrykt 
plast, men kan også være plast, der tidligere har været brugt 
til emballage. Råvarerne kommer fra Danmark samt de 
omkringliggende lande. 

Affaldssæk, regenerat, 70 x 110 cm, 45my/sort, 20 ruller à 10 stk. 
Varenr. 30702, normalpris 287,-
Affaldssæk, regenerat, 70 x 110 cm, 55my/sort lux, 20 ruller à 10 stk.
Varenr. 30703, normalpris 356,-
Affaldssæk, regenerat, 70 x 110 cm, 55my/klar, 20 ruller à 10 stk. 
Varenr. 30704, normalpris 391,-
Affaldssæk, regenerat, 70 x 110 cm, 65my/hvid lux, 10 ruller à 10 stk.
Varenr. 30705, normalpris 248,-
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Genbrug! Papir og 
dispensere produceret 
af drikkekartoner
ECONATURAL produkterne produceres af drikkekartoner. 
Kartonernes pap genbruges til håndklæder og toiletpapir,  
mens aluminium-plastdelen fra kartonernes inderside omdannes 
til dispensere.

ECONATURAL toiletpapir 400, 2-lags,  
30 ruller x 44 m, 9,6 x 11 cm
Varenr. 30714
Normalpris 173,-

ECONATURAL  
Hånd klædeark,  
dispenser, sort
Varenr. 30713
Normalpris 436,-

ECONATURAL  
Håndklæde rulle 450, 2-lags, 
6 ruller x 112,6 m, 20 x 25 cm
Varenr. 30709
Normalpris 198,-

ECONATURAL Håndklædeark, 2-lags, 20 x 24 cm 
15 x 200 stk. Z-foldet ark
Varenr. 30708
Normalpris 259,-

ECONATURAL Håndklæderulle 70, 2-lags,  
12 ruller x 70 m, 22,8 x 37 cm
Varenr. 30710
Normalpris 301,-

Der genanvendes 
18.639 drikkekartoner 
til at fremstille en 
palle håndklædeark 
(990 pakker zfoldet 
håndklædeark). Denne 
genanvendelsesproces 
giver en besparelse på  
syv træer og 487 kg  
CO2udledning.

!
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YouTube LinkedinFacebook

Telefon: 43 66 44 44
plandent@plandent.dk

www.plandent.dk

Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer.  
Gengivelse af artikler og  billeder fra Plandents trykte materiale 
og website er kun tilladt efter aftale med Plandent.

Køb mere bæredygtigt 
ind på klinikken!

Nu kan du nemt se, hvordan  
I køber mere bæredygtigt ind  
hos Plandent. 

Det kan være svært at 
navigere rundt i de forskellige 
miljømærkninger, så vi har gjort 
det nemt for jer at træffe mere 
bære dygtige valg. Vi har i denne 
avis samlet en del af vores 
grønnere produkter, og når et 
produkt i Plandents sortiment  
er et grønt alternativ, markerer 
vi det fremover med dette træ. 


