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Milieuvriendelijke Cards



Verschillende soorten milieuvriendelijke kaarten

Afhankelijk van de eisen die u aan uw kaarten stelt en het doel waarvoor u ze wilt 
gebruiken, adviseren wij u over het juiste materiaal:

Natuurlijke materialen:
▪ Suikerriet
▪ Grasvezel
▪ Hout
▪ Karton FSC

Kunststof:
▪ BIO PVC
▪ rPET-G
▪ Gerecycled PVC
▪ Polysterol
▪ NextCore

Waarin verschillen milieuvriendelijke kaarten van "normale" plastic kaarten?
Het dragermateriaal bevat duurzame grondstoffen zoals karton, hout of milieuvriendelijk plastic, die al 
gerecycled of afbreekbaar zijn. Afhankelijk van de eisen en materiaalkeuze zijn veredelingen mogelijk, 
waarmee gedeeltelijke accentueringen kunnen worden gerealiseerd. U kunt kiezen uit glanzende 
spotlakken, folies, structuurlakken en andere personalisatie-opties..



Suikerriet
▪ Bestaat voor 100% uit suikerriet

▪ Gemaakt van resterende ingrediënten van suikerriet, waaruit sap 
wordt gewonnen

▪ Geproduceerd zonder chemisch bleekmiddel

▪ Milieuvriendelijker dan papierpulp

▪ Goed te bedrukken, pas het ontwerp er op aan (dekwit)

▪ De natuurlijke kleur en uitstraling van het materiaal blijven 
behouden

▪ Materiaal heeft een ECO-look

Welke soorten ECO-kaarten zijn er?  Suikerriet



Grasvezel
▪ Vermindering van CO2-uitstoot

▪ Waterbesparing van 99,9% - slechts 2 liter water per ton 
hooi in plaats van 6000 liter per ton houtpulp

▪ Bij de vervaardiging van de grasvezel worden geen 
chemicaliën gebruikt

▪ Maak een duidelijk ECO - statement voor uw merk

▪ Drukinkten hebben een sterker effect op het materiaal

▪ Denk goed na over het ontwerp (dekwit?)

Welke soorten ECO-kaarten zijn er? Grasvezel



Grasvezel



Welke soorten ECO-kaarten zijn er? Hout

Hout
▪ Berkenhout uit duurzame bosbouw (FSC-gecertificeerd)

▪ Geschikt voor DOD (Drop On Demand) personalisatie

▪ Goed te bedrukken, gevoel en optiek blijven intact

▪ Maakt een duidelijk ECO-statement voor uw merk

▪ Hogere prijscategorie, wordt daarom vaak gebruikt voor b.v. 
VIP-kaarten

▪ Langere Levensduur in vergelijking met de andere niet-plastic 
ECO-opties

▪ Stem de vormgeving af op het materiaal zodat de houten 
ondergrond optimaal wordt benut



Hout



FSC Karton + Ingenium Draft

▪ Materiaal is gecertificeerd FSC

▪ Verschillende grams gewichten beschikbaar

▪ FSC-logo kan worden weergegeven

▪ Kan voorzien worden van glans lak

▪ Er zijn verschillende veredelingen mogelijk

▪ Integratie van magneetstrips mogelijk

▪ 100% biologisch afbreekbaar en composteerbaar

▪ Ingenium Draft is een speciaal karton gemaakt van FSC-gecertificeerde 
pulp met hoge stijfheid, scheurvastheid en alledaagse geschiktheid, 
relatief lange levensduur, materiaal heeft een hoge witheid

Welke soorten ECO-kaarten zijn er?     Karton



Karton



Welke soorten ECO-kaarten zijn er?     Bio PVC & rPETG

Bio PVC 

▪ Door toevoeging van een additief wordt het PVC 
afbreekbaar

▪ Visueel en gevoelsmatig niet te onderscheiden van 
standaard PVC

▪ Veredelingsmogelijkheden gelijk aan standaard PVC

▪ Lange levensduur van 36 tot 38 maanden

▪ Prijsvriendelijk

▪ PETG is "PET" gemodificeerd met glycol "G“

▪ rPETG is gemaakt van tot 90% gerecycled PETG

(Gerecycled polyethyleentereftalaat glycol)

▪ Dezelfde eigenschappen als PVC

▪ Bij recycling komen geen schadelijke stoffen vrij

▪ Het gebruik van het SPI # 1 PETE-recyclinglogo is toegestaan. Het logo is 
bekend bij consumenten, dus het wordt door klanten het best herkend 
als een plastic alternatief

rPETG



Bio PVC



▪ PVC-vrij basismateriaal

▪ Lichter en economisch goedkoper dan de PVC-kaart

▪ Bevat minder toevoegingen dan PVC

NextCore

▪ Gemaakt van ca. 50% duurzaam materiaal

▪ Duurzaam dankzij de toevoeging van samengesteld materiaal

▪ Verscheidenheid aan PVC-vezels die met elkaar zijn verbonden door 
een organische polymeermatrix

▪ Bevat pulpvezels en natuurlijk anorganisch materiaal

Polysterol 

Recycled PVC

▪ Gemaakt van 100% gerecycled PVC

▪ na gebruik volledig recyclebaar (tot 8 keer zonder kwaliteitsverlies)

▪ Elke kilo vervangt precies dezelfde hoeveelheid PVC die al op de 
markt is

Welke soorten ECO-kaarten zijn er?     Kunststof



Polysterol



Alle kaarten kunnen worden geprint met DOD (Drop on Demand 600 dpi). 
Namen, barcodes, waardebonnummers en vele andere opties zoals 
magneetstrips of chips

Personalisatie 



Suikerriet Grasvezel Hout FSC 
Karton

Ingenium 
Draft

Bio PVC Polysterol NextCore rPETG Recycled
PVC

Biologisch 
afbreekbaar

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee

Recyclebaar Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Composteerbaar Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee

Brandbaar Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Ja Nein

Kleurverzadiging Middel Middel Goed Heel goed Heel goed Heel goed Heel goed Heel goed Heel goed Heel goed

Lamineren - - Mogelijk Mogelijk Mogelijk Mogelijk - Mogelijk Mogelijk Mogelijk

Stijfheid ++ ++ +++++ +++ +++(+) +++++ +++++ +++++ +++++ +++++

Prijs ++ ++ +++++ + ++ +++ +++ +++ ++++ ++++

Kaarten vergelijken 
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