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Att görA ett miljö- 
riktigt vAl är inte lätt. 
De flesta miljömaterial går att vända och vrida på, och  
i slutändan är argumentationen sällan hållbar. 

Kretsloppskassen är en relativt enkel ekvation. Plast som 
används flera gånger sparar på miljön och våra fossila bränslen. 
Det är inte svårare än så. 

Kretsloppskassen består till 80% av återvunnen plast insamlad 
i Sverige. Detta innebär att koldioxidutsläppen vid tillverkning 
reduceras med 80%.

vi frågAde 30 konsumenter hur de  
skulle ställA sig till Att betAlA 5 kr för en plAstpåse. 

Debatten kring plastpåsen 
kommer inte att undgå någon 
konsument i framtiden. 
Den kommer garanterat ha en effekt på förbrukningen, men inte utrota plastpåsen helt. Debatten kommer göra konsumen-
ten medveten om plastpåsens påverkan på miljön på ett helt nytt sätt. 

Ligg steget före genom att erbjuda kunden ett hållbarare val. Det motiverar kunden att betala för sin påse, och förmedlar ett 
positivt intryck av din butik.  

-80%
CO2

2/10 6/10

Traditionell plastpåse

Bara 2 av 10 konsumenter kunde tänka sig att betala fem 
kronor för en plastpåse.

Om plastpåsen var miljövänlig kunde 6 av 10 tänka sig 
att betala fem kronor för plastpåsen. 

Plastpåse av återvunnen plast



dessA  
4 moment  
ingår:

 
1. Använd plast som varit 
ute på marknaden samlas in i 
Sverige

2. Den insamlade plasten 
tvättas i vanligt vatten och 
smälts ner till ny plast

3. Nya påsar tillverkas av 
80% returplast och endast 
20% ny råvara. Trycket görs 
med vattenbaserad färg.

4. Kretsloppskassen  
levereras ut på  
marknaden.

•	 Plasten finns redan i samhället,  
endast 20% ny råvara behövs.

•	 Tillverkad i Sverige

•	 Trycket består av vattenbaserade 
färger

•	 Kvaliteten på påsen är testad och 
garanterad av Innventia

•	 Som kund får du årligen ett cer-
tifikat med den mängden sparad 
CO2 din butik har bidragit med

1. 2.

3.4.

miljökAssen i korthet
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kontakta oss 
Ring 031-707 20 00

mejla oss på
kontakt@tingstad.se

besök oss på 
www.tingstad.se

Vi hjälper dig!
Vår kundtjänst är öppen måndag till fredag kl 8.00 
till 16.30. Vi hjälper dig gärna med frågor rörande 
ditt köp, leverans, fakturor mm. 
Vår webbutik är öppen dygnet runt och besök gärna 
hemsidan för aktuella öppettider i våra yrkesbutiker 
i Göteborg och Jönköping.

de säger: ”hälften  
av alla plastpåsar  

ska bort”. 

vi säger: ”låt den andra 
hälften vara påsar som 
på riktigt gör skillnad för 
miljön.”

©
 T

in
gs

ta
d 

20
16


