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Ekologia to nie moda. 
To nasza misja i odpowiedzialność, którą chcemy inspirować do wspólnego działania.

Marka ECO NATURAL by YORK powstała z troski o to, na czym najbardziej nam zależy. 
Na życiu, przyszłości i sobie nawzajem. Na czystym powietrzu, zapierających dech 

w piersiach krajobrazach i bogactwie natury.

Proste i funkcjonalne produkty do utrzymania czystości powstają w poszanowaniu 
dla otaczającego nas świata. Do ich stworzenia wykorzystujemy materiały z recyklingu 

oraz surowce odnawialne – bambus i bawełnę. Przyjazne środowisku procesy produkcyjne 
dają nadzieję, że można funkcjonować w zgodzie z przyrodą, zamiast jej zagrażać. 

Linia obejmuje 24 łatwych w obsłudze artykułów do sprzątania. Zapewniają szybkie 
i bezproblemowe porządki pozbawione zbędnego wysiłku. Historia ich powstania pozwala 

na wykonywanie prac domowych bez wyrzekania się własnych przekonań. 

Produkty marki ECO NATURAL by YORK utrzymane zostały w naturalnej i stonowanej 
kolorystyce. Nowoczesny, stylowy design oparty o minimalizm zapewnia uniwersalność 

przy urządzaniu wnętrz. Jednocześnie przywodzi na myśl komfort, harmonię i równowagę. 
Ład zewnętrzny, czyli porządek w domu, ale także spokój ducha i bezpieczeństwo.

Koncepcję ekologicznych produktów do utrzymania czystości kierujemy do osób 
świadomych i dbających o środowisko naturalne. Chcemy edukować, inspirować

 i wspólnie czuwać nad przyszłością naszej planety. 

Przyświeca nam idea „troszczę się”. Troszczmy się razem.
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Miotła ECO

Miotła ECO z trzonkiem bambusowym 120 cm

Miotła ECO z trzonkiem wzmocnionym 120 cm

Trzonek bambusowy ECO 120 cm

Zmiotka z szufelką BAMBUS

Zmiotka z szufelką ECO

MOP płaski ECO

MOP płaski ECO - zapas

Szczotka do naczyń BAMBUS

Szczotka do szorowania BAMBUS

Szczotka do butelek 1 L BAMBUS 

Ściągaczka prysznicowa BAMBUS 

Zestaw WC ECO

Ściereczka BAMBUS 1 szt.

Ściereczki wielorazowe na rolce 30 szt. BAWEŁNA

Ściereczka z mikrofibry OCEANICZNA 1 szt.

Ścierka podłogowa BAMBUS 1 szt.

Pad szorstki ECO 3 szt.

Zmywak celulozowy ECO 2 szt.

Zmywak ECO 2 szt.

Bawełniana torba na zakupy ECO 1 szt.

Bawełniane woreczki ECO do owoców i warzyw 3 szt.

Worki na śmieci zawiązywane ECO 35 L / 15 szt.

Worki na śmieci zawiązywane ECO 60 L / 10 szt.
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Nr. kat. 050280 

Co ta miotła w sobie ma?

 ►  Miotła wykonana w 100% 
      z materiałów z recyklingu!

  ► Rozszczepione na końcach 
      włosie zgarnia więcej brudu, 
     pyłu lub kurzu. 

 ► Prosta, czarna, trwała 
      i skuteczna.

 ► Włoski gwint, pasujący 
     do większości trzonków 
   na rynku.  

Dzięki recyklingowi dajemy nowe życie przedmiotom i chronimy środowisko naturalne. W ten sposób 
zmniejszamy wykorzystanie złóż naturalnych oraz ograniczamy ilość odpadów.Czy wiesz że...?

33 x 7,5 x 12 cm

233 g330 x 75 x 120 mm

9 szt.
400 x 300 x 216 mm 2,54 kg

2,23 kg0,026 m³

Miotła ECOPET

r�sz�epione 

w łosie t
o wygody

 łosiep�

576 szt.
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Nr. kat. 052160 

Miotła ECO wykonana jest z 3 butelek PET 1,5L i 51 nakrętek! To jest właśnie prawdziwy recykling 
ograniczający ilość odpadów.Czy wiesz że...?

PET
Miotła ECO z trzonkiem 
bambusowym 120 cm

513 g330 x 75 x 1275 mm

20 szt.
1214 x 404 x 155 mm 11,6 kg

10,56 kg0,076 m³

440 szt.

33 x 7,5 x 127,5 cm

przyjem
ne sprzą

tanie 

przez ek
�a�atanie

Co ta miotła w sobie ma?

 ► Miotła wykonana w 100% 
      z materiałów z recyklingu.

  ► Rozszczepione na końcach 
      włosie zgarnia więcej brudu, 
     pyłu lub kurzu. 

 ► Bambusowy, wytrzymały 
trzonek o długości 120 cm.    

    ► Włoski gwint, pasujący 
     do większości kijów na rynku.

► Prosta, trwała i skuteczna.
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Nr. kat. 052030 

Ta miotła została wyprodukowana w całości z materiałów pochodzących z recyklingu. Stal może zostać 
poddana recyklingowi wielokrotnie. Recykling stali umożliwia zaoszczędzenie energii oraz rud żelaza! Czy wiesz że...?

33 x 7,5 x 127,5 cm

415 g330 x 75 x 1275 mm

20 szt.
1214 x 404 x 155 mm 9,9 kg

8,96 kg0,076 m³Miotła ECO z trzonkiem 
wzmocnionym 120 cmPET

440 szt.

ła we wz
mocnieniu

 

�ot

to porzą
dek w �

amgnieniu

Co ta miotła w sobie ma?

 ► Miotła wykonana w 100% 
     z materiałów z recyklingu.

  ► Rozszczepione na końcach 
      włosie zgarnia więcej brudu, 
     pyłu lub kurzu. 

 ► Stalowy, wzmocniony trzonek 
      o długości 120 cm.

 ► Zgrabny otwór ułatwiający 
    przechowywanie.  

► Prosta, trwała i skuteczna.
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Nr. kat. 091130 

Co ten trzonek w sobie ma?

 ► Trzonek wykonany w 100% 
      z bambusa.

 ► Nie przyjmuje wilgoci, 
      nie butwieje i nie wydziela 
      nieprzyjemnego zapachu.

 ► Optymalna długość 120 cm
      daje komfort użytkowania.

 ► Posiada włoski gwint.

 ► Sznurek konopny 
     umożliwiający zawieszenie.

Bambusowy trzonek idealnie pasuje do miotły ECO i razem tworzą niesamowity duet wykonany 
z materiałów przyjaznych środowisku naturalnemu.Czy wiesz że...?

120 x 2,1 cm

267 g1200 x 21 mm

10 szt.
1200 x 123 x 60 mm 2,91 kg

2,67 kg0,009 m³

Trzonek BAMBUS 120 cmecobiodegradable

100 %100%
bamboo

1620 szt.

trwałość
 trzonka

to nie m
rzonka!

gw
int w

łoski
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Nr. kat. 062140 

Co ten zestaw w sobie ma?

 ► Ekologiczne materiały, 
     nowoczesny design 
      oraz skuteczność w użyciu! 

 ► Dobrze wyprofilowana, 
     bambusowa zmiotka.

 ► Włosie z recyklingu (PET) – 
   gęsto nabite i rozszczepione     

      na końcach.

 ► Duża szufelka szczelnie 
  przylega do podłoża,     
  by skutecznie zbierać brud.    

Bambus nie jest drzewem tylko… trawą! Pochłania z atmosfery więcej CO² i generuje 
do 35% więcej tlenu, niż drzewa.Czy wiesz że...?

25 x 7 x 34 cm

230 g250 x 70 x 340 mm

8 szt.
545 x 380 x 180 mm 2,39 kg

1,86 kg0,037 m³

PET

Zmiotka z szufelką BAMBUS

320 szt.

z�otka z tr
awy

dla do�
ej spraw

y

hemp

twine
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Nr. kat. 062160 

Co ten zestaw w sobie ma?

 ► Wykonana w 100%
     z materiałów z recyklingu! 

 
► Prosty design oraz skuteczność.

 ► Gęsto nabite i rozszczepione 
     na końcach włosie zmiotki 
     z materiałów z recyklingu (PET).

 ► Szufelka szczelnie przylega 
   do podłoża.  

 Wygodne przechowywanie ►
   dzięki systemowi mocowania.  

Zmiotka jest wykonana z 1 plastikowej butelki 0,5L i 20 nakrętek! To świetny przykład przetworzenia 
i powtórnego wykorzystania surowców.Czy wiesz że...?

21,5 x 7 x 32 cm

128 g215 x 70 x 320 mm

24 szt.
400 x 300 x 328 mm 3,41 kg

3,07 kg0,039 m³

PET Zmiotka z szufelką ECO

960 szt.

but�ka 
z nakrę

tką 

za�eniona 
w z�otkę 

z szuf�
ką
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Nr. kat. 081670 

Co ten mop w sobie ma?

 ► Recykling, nowoczesny design 
      oraz skuteczność w użyciu!

 ► Zapas do MOPa z bawełny 
      recyklingowej, trzonek - ze stali,
      płytka z regranulatu.

 ► Duży rozmiar zapasu daje 
   szybszy efekt czystej podłogi.  

 ► Do użytku na sucho – zbieranie 
      kurzu lub na mokro – mycie
      powierzchni.

Do produkcji zapasu do mopa wykorzystana została bawełna pochodząca z pozostałości 
poprodukcyjnych. Recykling bawełny to oszczędność wody i mniejsze zużycie energii oraz barwników.Czy wiesz że...?

52 x 22 x 160 cm

547 g520 x 220 x 1600 mm

12 szt.
800 x 165 x 270 mm 7,52 kg

6,97 kg0,036 m³

łny mop 

z bawe

to właś
ciwy k

r�

Mop płaski ECO

80m2

long handle

3,5x

504 szt.
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Nr. kat. 081680 

Co ten zapas w sobie ma?

Aby wyprodukować 1 kg bawełny potrzebne jest aż 11 000 litrów wody? Dlatego w naszym zapasie 
mop wykorzystaliśmy bawełnę pochodzącą z pozostałości poprodukcyjnych.Czy wiesz że...?

52 x 22 cm

40 szt.
400 x 395 x 290 mm 6,6 kg

5,68 kg0,046 m³

Mop płaski ECO - zapas3,5x

80m2

170 x 270 x 40 mm

127 g520 x 220 mm

1440 szt.

Jest wyjątkowo miękki, gęsty, 
chłonny.

Duży rozmiar zapasu daje 
szybszy efekt czystej podłogi.

 Do użytku na sucho – zbieranie 
kurzu lub na mokro – mycie
powierzchni.

Łatwe i wygodne mocowanie 
zapasu.

�ękka i 
subt�n

a 

bawełn
a
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Nr. kat. 041130 

Co ta szczotka w sobie ma?

Niektóre odmiany bambusa rosną w tempie nawet do 4 cm na godzinę!Czy wiesz że...?

4,5 x 5,5 x 22 cm

70 g45 x 55 x 220 mm

18 szt.
390 x 240 x 88 mm 1,62 kg

1,40 kg0,008 m³

Szczotka do naczyń BAMBUS

non 
scratch

PET
3600 szt.

zawsze
 �ysto, 

świeżo 
i skute

�nie

Wygodna rączka bambusowa.

Włosie z recyklingu (PET).

Nie butwieje, nie wydziela 
nieprzyjemnego zapachu.

Szczotka jest wyposażona 
w skrobak do uciążliwych 
zabrudzeń!

Łagodna a jednocześnie 
skuteczna wobec zaschniętych 
i przypalonych resztek.

hemp

twine

skrobak
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Nr. kat. 040530 

Co ta szczotka w sobie ma?

Recykling pozwala na zmniejszenie wykorzystania paliw kopalnych oraz ograniczenie ilości odpadów.Czy wiesz że...?

6,5 x 13 x 9,5 cm

124 g65 x 130 x 95 mm

18 szt.
400 x 200 x 150 mm 2,50 kg

2,29 kg0,012 m³

Szczotka do szorowania BAMBUS

non 
scratch

PET
2592 szt.

ba�usowe 
szorow

anie 

to �udu us
uwanie

Wygodna rączka bambusowa.

Włosie z recyklingu (PET).

Nie butwieje, nie wydziela 
nieprzyjemnego zapachu.

Łagodna a jednocześnie 
skuteczna wobec zaschniętego 
brudu czy osadu.

Sznurek konopny 
umożliwiający zawieszenie.

hemp

twine
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Szczotka do butelek 1 L BAMBUS 
Nr. kat. 041200 

Czy wiesz że...? Włosie szczotki jest wykonane z PET, co gwarantuje delikatne i łagodne mycie ulubionych butelek.

PET

but�ki s
z�otkowani

e

to o �ystość d
banie

Co ta szczotka w sobie ma?

 Wygodną rączkę z bambusa.► 
 Jest łagodna dla powierzchni ►

     a jednocześnie skuteczna 
     w walce z brudem i osadem.  

Nie przyjmuje wilgoci ani nie ►
     butwieje.

► Zachowuje świeżość 
    nie wydzielając nieprzyjemnego   
    zapachu.  

36,5 x 7 x 6 cm

63 g365 x 70 x 60 mm

18 szt.
390 x 140 x 220 mm 1,49 kg

1,24 kg0,012 m³

2304 szt.

hemp

twine
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Ściągaczka prysznicowa BAMBUS
Nr. kat. 084340 

Czy wiesz że...?

Co ta ściągaczka  w sobie ma?

  Wygodną rączkę z bambusa.►

 Błyskawicznie usuwa nadmiar ►
     wody.

 Nie przyjmuje wilgoci ►
      ani nie butwieje.

 Zachowuje świeżość ►
    nie wydzielając nieprzyjemnego   

 zapachu.    

Ekologiczne materiały i nowoczesny design gwarantują skuteczność w użyciu.

PET

25,5 x 23 x 4,5 cm

70 g255 x 230 x 45 mm

24 szt.
360 x 305 x 120 mm 2,16 kg

1 ,85 kg0,013 m³

ściąga�
ka

do wody 
dla Twoj

ej

wygody

2688 szt.

hemp

twine
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Zestaw WC ECO
Nr. kat. 064090 

Do produkcji zestawu WC wykorzystano w 85% surowce pochodzące z przetworzonych odpadów. 
Powtórnie wykorzystując zużyte przedmioty zmniejszamy ilość śmieci.Czy wiesz że...?

Co ten zestaw w sobie ma?

  Bambusową rączkę, która jest ►
      bardzo wytrzymała, ale też nie 
      przyjmuje wilgoci.

 Włosie o optymalnej twardości, ►
    które skutecznie usunie   

 zabrudzenia.
     

 Pętelkę, która dotrze nawet ►
   do trudno dostępnych miejsc.   

► Ekologiczny design.

12,5 x 39,5 cm

229 g125 x 395 mm

8 kpl.
400 x 300 x 328 mm 2,23 kg

1,93 kg0,04 m³

ba�usowy tr
ik

porządek
 zrobi w �g

320 szt.
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Nr. kat. 027010 

Co ta ścierka w sobie ma?

Dzięki naturalnym właściwościom przeciwpasożytniczym uprawa bambusa nie wymaga stosowania 
szkodliwych dla środowiska pestycydów i nawozów sztucznych.Czy wiesz że...?

25 x 25 cm

250 x 50 x 18 mm 34 g

250 x 250 mm 540 g/m²

48 szt.
360 x 200 x 270 mm 2,60 kg

1,82 kg0,019 m³

Ściereczka BAMBUS 1 szt.

NAJLEPSZY PRODU
KT

wybór 
kons�

entów 

2020

always
 fresh  
    

3456 szt.

Idealna do higienicznego 
i ekologicznego mycia naczyń 
oraz przecierania blatów.

Skutecznie usuwa tłuszcz 
i inne zabrudzenia.
Świetnie się wypłukuje.

Dzięki bambusowym włóknom 
długo pozostaje czysta i świeża. 
Można ją prać w 60°C.
Sprawdza się bez detergentów.
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Nr. kat. 020410 

Co te ściereczki w sobie mają?

Bawełna nie uczula i jest materiałem przyjaznym dla osób o skłonnościach do alergii. Jest również 
wykorzystywana do produkcji waty, banknotów czy filtrów do kawy.Czy wiesz że...?

22,5 x 23 cm

230 x 80 x 80 mm 81 g

220 x 230 mm (+/- 5%) 45 g/m² (+/- 8%)

12 szt.
340 x 260 x 250 mm 1,55 kg

1,26 kg0,022 m³Ściereczki wielorazowe 
BAWEŁNA 30 szt.

720 szt.

biodegradable

100 %

osz�ędzani
e przez

 

wi��rotne u
żytkowa

nie

Rolka zawiera aż 30 mięciutkich 
i wytrzymałych ściereczek!
Są one z bawełny pochodzącej 
z pozostałości produkcyjnych 
i nie są bielone chlorem.
Aby użyć ponownie wystarczy 
wypłukać pod bieżącą ciepłą 
wodą i wysuszyć.
Są bardziej ekonomiczne, 
niż zwykłe ręczniki papierowe.
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Czy wiesz że...?

Ściereczka z mikrofibry 
OCEANICZNA 1 szt. 

Nr. kat. 026240 

Co ta ściereczka w sobie ma?

 Świetnie wchłania wilgoć. ►

 Można używać bez detergentów.►

 Skutecznie zbiera kurz, dobrze ►
     myje też lustra i inne szklane 
     powierzchnie.

 Można ją prać w temp. 40°C►

 Zawsze świeża i niezwykle ►
      wytrzymała.

Szacuje się, że na powierzchni oceanów unosi się około 100 milionów ton plastiku. Ta ściereczka zawiera 
aż 55% włókien wykonanych z plastiku wyłowionego z oceanu.

30 x 30 cm

190 x 160 x 12 mm 27 g

300 x 300 mm 300 g/m²

25 szt.
265 x 195 x 175 mm 1,15 kg

0,93 kg0,009 m³

4500 szt.

ściere�
ki

woń za�
ast

plastiku 
ton
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Nr. kat. 027000 

Co ta ścierka w sobie ma?

Idea EKO to nie tylko ekologiczny surowiec, ale również użytkowanie produktu bez konieczności 
stosowania detergentów.Czy wiesz że...?

50 x 50 cm

220 x 190 x 15 mm 55 g

500 x 500 mm 280 g/m²

48 szt.
450 x 340 x 245 mm 5,10 kg

4,08 kg0,037 m³

Ścierka podłogowa BAMBUS 1 szt.

always
 fresh  
    

1680 szt.

do�y paten
t na po

dłogę Bardzo chłonna i higieniczna 
dzięki włóknom bambusowym.

Doskonale się wypłukuje, 
wyżyma i szybko schnie.

Dłużej zachowuje świeżość.

Nie wymaga użycia detergentów.

Do mycia i polerowania 
wszystkich rodzajów podłóg.
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Pad szorstki ECO 3 szt.
Nr. kat. 032040 

Ten pad został wykonany z mieszanki naturalnych włókien pochodzących z agaw oraz włókien 
pochodzących z przetworzonych butelek PET.Czy wiesz że...?

Co ten pad w sobie ma?

  Ściereczka i zmywak - 2w1.►

 Doskonale usuwa trudne ►
     zabrudzenia z różnych 
     powierzchni.

 Czyści bez zarysowań ►
    - włókna agawy stają się 
     miękkie pod wpływem wody.

10 x 15 x 0,8 cm

135 x 100 x 24 mm 6,2 g (1 szt.)

150 x 100 x 8 mm (1 szt.) 420 g/m²

46 szt.
400 x 300 x 185 mm 1,52 kg

1,24 kg0,022 m³

sizalowy
 pad

na porz
ądki rad

3312 szt.
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Zmywak celulozowy 2 szt.
Nr. kat. 035540 

Co ten zmywak w sobie ma?

 Zawiera naturalne włókna ►
     celulozowe.

 Nie rysuje powierzchni ►
     ulubionych naczyń.

 Świetnie sobie radzi ►
     bez detergentów.

 Część szorująca zmywaka ►
      jest w 100% z materiałów 
     pochodzących z odzysku.

Celuloza to naturalne, biodegradowalne włókno pozyskiwane z drzew. Jest ona jednym z najczęściej 
spotykanych biopolimerów w przyrodzie! Czy wiesz że...?

10 x 7 x 2,8 cm

140 x 25 x 100 mm

12,4 g (1 szt.)100 x 70 x 28 mm (1 szt.)

28 szt.
400 x 147 x 210 mm 1,68 kg

1,43 kg0,012 m³

z c�ul�
y trik

porządek
 zrobi 

z �g

3584 szt.
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Nr. kat. 030200 

Co ten zmywak w sobie ma?

Strona szorująca zmywaka została wykonana z agawy i innych włókien naturalnych (łupiny orzecha) 
oraz włókien poliestrowych pochodzących z butelek PET.Czy wiesz że...?

10 x 7 x 2,5 cm

100 x 140 x 25 mm

6,5 g (1 szt.)100 x 70 x 25 mm (1 szt.)

28 kpl.
400 x 146 x 209 mm 0,73 kg

0,59 kg0,012 m³

Zmywak kuchenny ECO 2 szt.always
 fresh  
    

non 
scratch

less extra
foam

3584 szt.

liść ag
awy 

i nie m
a spra

wy!

Dedykowany do bardziej 
skutecznego mycia naczyń 
i kuchni.

Strona szorująca wykonana 
z włókien agawy sizalowej.

Skuteczny nawet dla resztek 
i zaschniętego brudu.

Dzięki trwałej fibrze dłużej 
zachowuje higieniczny wygląd.
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Czy wiesz że...? Do produkcji toreb została użyta w 100% bawełna, która nie zawiera chloru i barwników. Dodatkowym 
atutem jest możliwość zwinięcia i schowania torby w kieszonkę, co ułatwia jej przechowywanie.

Bawełniana torba na zakupy ECO
Nr. kat. 099060 

max
load

6 kg

Co ta torba w sobie ma?

  Jest w 100% z niebarwionej►
     i niechlorowanej bawełny! 
     

 Retro styl - sentymentalny ►
     powrót do przeszłości.

 Wygodne, długie uszy - 30 cm, ►
     dzięki którym założysz torbę 
     na ramię.

 Można prać ręcznie lub w pralce ►
     w temp. 40 st°C

40 x 35 cm
max 6 kg

400 x 350 mm

20 szt.
395 x 175 x 145 mm 1,76 kg

1,40 kg0,011 m³

2640 szt.

siate�kowy

zawrót g
łowy

160 x 75 x 30 mm

60 g
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Nr. kat. 099070 

Czy wiesz że...?

Co te woreczki w sobie mają?

 ► To doskonały zamiennik 
dla jednorazowych worków  
foliowych.

 Wygodne zamknięcie ►
   na sznurek.   
 Oczka, które zapewniają ►
  swobodny dopływ powietrza      
i pokazują zawartość. 

 Można prać ręcznie lub ►
w pralce w temp. 40°C

Bawełniane woreczki na owoce 
i warzywa ECO 3 szt.

wore�ek powie
 

Tobie, ile ow
oców 

i warzyw
 kryje 

w sobie

18  x 23 cm 
max 1 kg

25  x 30 cm 
max 2,5 kg

30  x 35 cm 
max 5 kg

180 x 230 mm / 250 x 300 mm / 300 x 250 mm

20 szt.
380 x 187 x 185 mm 2,14 kg

1,72 kg0,013 m³

2160 szt.

170 x 90 x 25 mm 65 g

Nasze woreczki są w 100% wykonane z wytrzymałej bawełny, która nie była chlorowana ani nie zawiera 
barwników, stąd też ich naturalny kolor. 25



Czy wiesz że...? Naszym workom żaden kosz niestraszny! Pasują jak ulał zarówno do tych o okrągłym 
jak i prostokątnym przekroju a dzięki zastosowaniu zgrzewu gwiaździstego perfekcyjnie wypełniają dno.

Nr. kat. 090050

Worki na śmieci zawiązywane ECO 
35 L, 15 szt.

Co te worki w sobie mają?

► Przede wszystkim wykonane 
      są z materiałów  w 100%

  pochodzących z recyklingu.    
 Pojemność 35L.►

 Wytrzymują duże ciężary, ►
      dzięki czemu nie rwą się.

 Łatwe i wygodne zawiązanie ►
     i wyrzucenie, dzięki zakończeniu 
     specjalną falą.

wave
top

50 x 60 cm

500 x 600 mm (1 szt.)

35 szt.
393 x 138 x 193 mm 6,06 kg

5,88 kg0,01 m³

4620 szt.

worki z 
tworzywa

co na n
owo oży

wa

104 x 200 mm 168 g

19,5   m 
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Nr. kat. 090060

Worki na śmieci zawiązywane ECO 
60 L, 10 szt.

60 x 70 cm

600 x 700 mm (1 szt.)

40 szt.
393 x 168 x 193 mm 6,92 kg

6,72 kg0,013 m³

4320 szt.

104 x 190 mm 168 g
wave

top

Czy wiesz że...? Nasze worki są wykonane z folii, która nadaje się do recyklingu. Dodatkowo posiadają zgrzew 
gwiaździsty, który idealnie wypełnia dno.

worki do
�e

z natury

Co te worki w sobie mają?

► Przede wszystkim wykonane 
      są z materiałów w 100%

  pochodzących z recyklingu.    
 Pojemność 60L.►

 Wytrzymują duże ciężary, ►
      dzięki czemu nie rwą się.

 Łatwe i wygodne zawiązanie ►
     i wyrzucenie, dzięki zakończeniu 
     specjalną falą.

21    m
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Specyfika działalności firmy York PL determinuje rodzaj tworzyw 

stosowanych do produkcji. W naszej ofercie znajduje się ponad 700 SKU, 

z których większość wykonana jest z różnego rodzaju tworzyw sztucznych. 

Z tego względu już od kilku lat York PL podejmuje działania mające na celu 

redukcję negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko. 

ek�ogia
 

w York

Termoizolacja produkcji - 
oszczędności 
w ogrzewaniu hal.

Znikome zużycie wody 
w procesie produkcji poprzez 
stosowanie obiegu zamkniętego.

Inteligentne 
oświetlenie
i świetliki.

Działamy zgodnie 
ze standardem ISO 
środowiskowym.

Bardzo niska emisja pyłów 
i gazów, brak uciążliwych 
zapachów.

Ogrzewanie budynków i wody 
ciepłem dostarczanym przez 
pracę maszyn produkcyjnych.

Segregacja odpadów oraz odpadów 
niebezpiecznych. Bezpieczna utylizacja 
i kodowanie już na etapie produkcji.

Elektroniczne 
bazy danych.

Ograniczenie hałasu w firmie oraz 
w środowisku poprzez założenie 
ekranów dźwiękochłonnych.

Bezpieczne zarządzanie 
substancjami chemicznymi 
stosowanymi w produkcji.

100% odpadów z PP i PET 
powstałych w procesie produkcji
zostaje ponownie przetworzone. 

Dostosowujemy formy wtryskowe 
do produkcji z wykorzystaniem 
tworzyw pochodzących z recyklingu. 

pr
od

uk
ty

 z
 F

S
C

pr
ac

ow
ni

cy

W 16.2 Miotły, szczotki, trzonki

P. 5.4 Papier do żywności

W 16.4 Wieszaki i klamerki

P. 6.1 Chusteczki i ręczniki
papierowe

P. 5.3 Papierowe torebki

N 5.7 Artykuły gospodarstwa 
domowego z bambusa 
i wyroby z wikliny 

Warsztaty ekologiczne

Babi targ - wymiana ubrań

Grupa na fb służąca wymianie 
informacji na temat ochrony 
środowiska oraz promująca 
ekologiczne postawy
konsumenckie

Dbamy o świadomość ekologiczną naszych 
pracowników poprzez edukację oraz zachęcanie
ich do czynnego udziału w organizowanych 
przez YORK PL inicjatywach proekologicznych.
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Recykling to ponowne wykorzystanie odpadów do wytworzenia nowych produktów. Korzystanie 

z surowców wtórnych stanowi ogromną szansę dla ochrony naszej planety – czyli dla nas wszystkich.

uprawa bambusa
nie wymaga stosowania

PESTYCYDÓW
i innych nawozów

sztucznych

AGAWA
sizalowa to trzecia

najważniejsza roślina
uprawiana
dla włókien

bambus pochłania
z atmosfery więcej

CO  i generuje do 35%
WIĘCEJ TLENU

niż drzewa

RECYKLING
BAWEŁNY

to oszczędność wody,
energii i barwników

stosowanych 
w procesie 
produkcji

RECYKLING
BAWEŁNY

to oszczędność wody,
energii i barwników

stosowanych 
w procesie 
produkcji

STAL
jest materiałem
podlegającym 
ponownemu 

przetworzeniu
w 100%!

recykling

Surowce odnawialne to takie, które mogą być uzupełnione w tym samym lub krótszym czasie, niż czas 

potrzebny na ich zużycie. Dzięki temu korzystając z nich, nie burzymy bogactwa świata przyrody! 

surowce odnawialne

czy wiesz, że...?
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stand Eco

Zero Waste

Zmiotka z szufelką BAMBUS

Ściągaczka prysznicowa BAMBUS

Bawełniana torba na zakupy ECO 1 szt.

Woreczek na warzywa i owoce ECO 3 szt.

Pad szorstki ECO 3 szt.

Zmywak celulozowy ECO 2 szt.

Ściereczka oceaniczna 1 szt.

Ścierka podłogowa BAMBUS 1 szt.

Ściereczka BAMBUS 1 szt.

Szczotka do butelek 1 L BAMBUS

Szczotka do naczyń BAMBUS.

Szczotka do szorowania BAMBUS 

Miotła ECO

MOP płaski ECO

Trzonek bambusowy 120 cm

062140

084340

099060

099070

032040

035540

026240

020410

027010

041120

041130

040530

050280

081670

091130

7 szt.

12 szt.

14 szt.

14 szt.

22 szt.

30 szt.

40 szt.

8 szt.

32 szt.

14 szt.

18 szt.

18 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.
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Zmiotka z szufelką BAMBUS

Ściągaczka prysznicowa BAMBUS

Bawełniana torba na zakupy ECO 1 szt.

Woreczek na warzywa i owoce ECO 3 szt.

Pad szorstki ECO 3 szt.

Zmywak celulozowy ECO 2 szt.

Ściereczka oceaniczna 1 szt.

Ściereczka BAMBUS 1 szt.

Szczotka do butelek 1 L BAMBUS 

Szczotka do naczyń BAMBUS 

MOP płaski ECO - zapas

Szczotka do szorowania BAMBUS 1 szt.

Worki na śmieci zawiązywane ECO 35 L / 15 szt.

Worki na śmieci zawiązywane ECO 60 L / 10 szt.

MOP płaski ECO 

Ściereczki wielorazowe BAWEŁNA 30 szt.

Miotła ECO z trzonkiem bambusowym

062140

084340

099060

099070

032040

035540

026240

027010

041200

041130

081680

040530

090050

090060

081670

020410

052160

6 szt.

12 szt.

14 szt.

14 szt.

22 szt.

30 szt.

40 szt.

16 szt.

14 szt.

18 szt.

12 szt.

18 szt.

34 szt.

34 szt.

6 szt.

4 szt.

5 szt.

stand Pr
o Eco
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