
Wszystko zaczyna się na zakupach...

Używaj wielokrotnie,
a potem kompostuj !



BioBag International jest największym na świecie producentem certyfikowanych, 
biodegradowalnych i kompostowalnych toreb i folii. Do ich produkcji wykorzystuje 
naturalne tworzywo Mater-Bi.

W wielu krajach na świecie, w tym także w Polsce, dąży się do ograniczenia produkcji 
i korzystania z plastikowych, jednorazowych reklamówek na zakupy. Torby BioBag 
mogą w tych działaniach znacząco pomóc.

Torby BioBag, dzięki temu, że mogą być używane wielokrotnie, także jako worki 
na odpady organiczne, oraz że ulegają pełnej biodegradacji, wpisują się w naturalny 
obieg materii w środowisku.

Aby ograniczyć ilość powstających odpadów, torby są produkowane w dowolnym, 
dopasowanym do Państwa potrzeb rozmiarze i kształcie.

Torby BioBag są najlepszą alternatywą dla toreb papierowych.

Na naszych torbach można także zarabiać. Klienci na całym świecie gotowi są ponosić 
niewielkie koszty, aby chronić planetę. Wybierając torby BioBag zużywają także mniej 
darmowych, jednorazowych reklamówek.

Możliwość dowolnego nadruku z wykorzystaniem do 8 kolorów, czyni torby BioBag 
nie tylko estetycznymi, ale również użytecznymi w promocji i reklamie. 
Wykorzystane do nadruku farby są neutralne dla środowiska i ulegają 100% 
biodegradacji. 

 Znaczenie wykorzystania surowców odnawialnych i ochrony przyrody będzie 
rosło. Nasz produkt wychodzi tym tendencjom naprzeciw.

Torby BioBag 
są w 100% 
biodegradowalne 
i kompostowalne

Rozkład tworzywa Mater-Bi 
w okresie 45 dni 
w warunkach zbliżonych 
do naturalnych. 

Laboratorium Badawcze Novamont, Włochy

Zgodnie z Ustawą z dnia 11.05.2001 o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 
torby biodegradowalne oznaczone powyższym symbolem 
nie figurują w Grupach Produktowych zawartych w Załaczniku 
nr 1 do Ustawy, przez co są zwolnione z opłaty produktowej.

Torby BioBag 
ulegają 100% 
biodegradacji 
w ciągu 45 dni!

A - początek testu
próbka materiału

B - po 10 dniach
utrata wagi 32.1%

C - po 20 dniach
utrata wagi 55.7%

D - po 30 dniach
utrata wagi 69%

E - po 40 dniach
utrata wagi 90%



Research Composto, Szwajcaria

Dzięki wykorzystaniu przy produkcji naturalnych składników, 
produkty BioBag znacząco przyczyniają się do ograniczenia efektu cieplarninego.

Potencjał tworzenia efektu 
cieplarnianego (GWP)

(w MJ na 1000 torebek)(w kg CO2 przy produkcji 1000 torebek)
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Wykorzystanie energii 
przy produkcji

BioBag Market 
45 µm

Nadruk dwustronny: 
1/2/3 kolory.

Standardowe wymiary: 
330 x 400+30 mm
400 x 400+30 mm
450 x 400+30 mm

BioBag Market 
24 µm

Nadruk dwustronny: 
1/2/3 kolory.

Standardowe wymiary: 
200 x 260+30 mm
250 x 310+30 mm

BioBag T-Shirt 
20/24 µm 

Nadruk dwustronny: 
1/2/3 kolory.

Standardowe wymiary: 
250+100 x 450 mm
250+160 x 500 mm
290+160 x 500 mm
290+160 x 580 mm

BioBag Shopping 
45 µm

Nadruk dwustronny: 
1/2/3/4 kolory.

Standardowe wymiary: 
330 x 430 mm
400 x 430 mm
450 x 430 mm

BioBag Bag4Life 
50 µm

Nadruk dwustronny: 
1/2/3/4 kolory.

Standardowe wymiary: 
360 x 400 mm
450 x 400+50 mm
420 x 470+70 mm 



Produkty BioBag posiadają certyfikaty zgodności z europejską normą EN-13432 i amerykańską 
ASTM D6400 dla produktów w pełni biodegradowalnych i kompostowalnych, Certyfikat CEN 
oznaczający, iż tusze i farby nie zawierają metali oraz certyfikat Debio, dopuszczający 
Bio-Bagi do stosowania w gospodarstwach ekologicznych.

...a kończy w Twoim ogrodzie.

www.biobag.pl
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