
Cup2Paper 
De wegwerpbeker die je 
zo vaak mogelijk gebruikt.



Echt recyclebare bekers

Haal alles uit uw wegwerpbeker 
Cup2Paper is een echt recyclebare wegwerpbeker, die gewoon 
bij het oud papier en karton kan. En dat werkt heel eenvoudig. 
Wij leveren de bekers én halen ze samen met het andere oud 
papier weer bij jullie op. 

Een apart inzamelabonnement is dus niet nodig. Bovendien 
heeft Cup2Paper geen invloed op de smaak. Elk kopje smaakt 
even goed als de vorige. Elk bekertje kun je 6 keer gebruiken. Zo 
verminderen we samen de hoeveelheidheid afval. Nog een rondje dus! 

Meer informatie of meteen aanvragen? 
Kijk op prezero.nl/cup2paper

Een goede bak koffie of thee. Een must voor elke werknemer. Maar al die bekers leveren ook 
een boel afval op. De meeste bekers worden namelijk niet gerecycled, maar gaan bij het restafval. 
En dat is zonde, want het kan anders.

De voordelen van Cup2Paper

Optimale communicatie
Breng de beker onder de aandacht bij uw collega’s en zet afval 
scheiden op de agenda in de organisatie.

Handige inzamelbox
Verzamel de lege bekers eenvoudig in de handige inzamelbox.  
Box vol? Haal de binnendoos eruit en gooi ‘m bij het oud papier.

Eigen bedrukking
Wilt u bekers met uw eigen logo? Of een ander ontwerp in uw 
eigen huisstijl? Dat kan natuurlijk ook.  

Tot 6 keer te gebruiken
Onze bekers zijn tot 6 keer te gebruiken, zonder invloed op 
de smaak van uw koffie of thee. Dat stimuleert hergebruik en 
voorkomt onnodig afval.

Verschillende maten
Cup2Paper is er in 3 formaten: 180, 210 en 240ml. De 
bijpassende roerstaafjes zijn natuurlijk ook recyclebaar.

Gemaakt van gerecycled papier
De Cup2Paper-beker is ook deels gemaakt van  
gerecycled papier.



De recycling van koffiebekers

Meer informatie of meteen aanvragen? 
Kijk op prezero.nl/cup2paper

De kringloop van Cup2Paper

Van koffiebeker naar krant
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1. Laatste rondje gehad? Gooi je beker leeg weg in de speciale inzamelbox.

2.  Box vol? De binnendoos kan gewoon in de papiercontainer. 

 Wij halen alles op en brengen het naar de sorteerinstallatie.

3. Het papier wordt verder gesorteerd.

4. We brengen het materiaal naar de papierfabriek.

5. Het materiaal wordt losgeslagen en opgelost in een grote pulper.

6. De pulp wordt gewassen en gereinigd.

7. Hiervan worden nieuwe producten gemaakt, zoals karton, papier en toiletpapier.


