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Duurzame DSPLY
Beperk uw CO2 voetafdruk in samenwerking met HB RTS

Optimale presentatie 
 Optimale presentatie met meerdere branding mogelijkheden 

- Mogelijkheid om écht het product laten zien door de zijkanten open te laten
- De mogelijkheid om het product van alle kanten te pakken

 Een stabiel display; het zakt niet door en scheurt niet met minder 
 productbeschadiging als gevolg

 Lege schappen in de display kunnen op de winkelvloer worden vervangen of verwijderd

Jaarlijks gaan duizenden kartonnen displays naar de retailer. Na 
enkele maanden in gebruik te zijn geweest, zijn deze displays afval dat 
gerecycled moet worden. Dat recyclen kan slechts een beperkt aantal 
keer. Wij zeggen daarom: recyclen is goed, maar hergebruik is beter!

De POS displays van HB RTS zijn vervaardigd uit stevig kunststof dat 
jaren meegaat en op verschillende manieren van branding voorzien kan 
worden. De schappen van de display zijn inklapbaar voor een efficiënte 
retourstroom. Aan het einde van de levensduur kan het materiaal alsnog 
gerecycled worden. HB RTS denkt vooruit. Doe met ons mee!

Duurzaamheid 
 Met het gebruik van de HB RTS POS display is minder karton nodig, 

 waardoor er minder afval is en de CO2 voetafdruk wordt beperkt: 
 - Het kunststof zorgt voor stabiliteit waardoor het gebruikt karton dunner kan zijn 
 - Zijkanten kunnen eventueel open blijven

 Circulair gebruik in een poolingsysteem in plaats van eenmalig gebruik
 Het materiaal kan aan het einde van zijn langere levensduur worden gerecycled
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ONE-TOUCH HANDLIN
G

Easy pooling, easy handling 
 Gemakkelijk opbouwen en hanteren
 Te combineren met alle soorten gestandaardiseerde, herbruikbare dolly’s en kwartpallets
 Standaardformaat voor meer efficiëntie in de logistieke stroom
 Eenvoudig inklappen en stapelen van de lagen, voor een efficiënte retour en opslag
 HB RTS beheert de pool en zorgt voor de administratie, schoonmaak en reparatie

 “De hoeveelheid hout, karton en papier die we tegenwoordig gebruiken is gigantisch. Elke dag 
wordt er zo’n 800 km2 bos gekapt, dat is meer dan 33 km2 per uur… Wij willen ons er graag voor 
inzetten om een meer duurzame wereld na te laten aan onze kinderen. Denkt uw bedrijf ook na 
over een duurzame toekomst? Dan vertellen wij u graag meer over de mogelijkheden die wij zien!
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