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KESTÄVYYTTÄ & DESIGNIA

Me uskomme kestävään kehitykseen. Miljoonia tonneja 
jätettä heitetään pois vuosittain. Meidän on edelleen vaikea
ymmärtää miksi uudet tuotteet silti vieläkin tehdään uusista
raakamateriaaleista, koska kierrätysmateriaalejakin voitaisiin
käyttää. ECOPOTS esimerkiksi käyttää kierrätettyjä materi- 
aaleja, sekä kivipölyä valmistaakseen tuotteensa. Mutta ei
siinä vielä kaikki. Meidän filosofiamme mukaan kestävä kehi-
tys on muutakin kuin kierrätettävien materiaalien käyttöä. Se
on myös designia ja sitä, että tuotteet eivät vain ole vankkoja,
pakkasenkestäviä ja murtumattomia. Tuotteiden on oltava
myös ajattomia ja designiltaan kauniita. Värien on oltava kau-
niita ja aikaansa sopivia. Kauniita tänään, huomenna ja
kymmenen vuoden päästä. Me uskomme, että kaikkeista
kestävimpiä tuotteita ovat ne mitä sinä et halua. Tai ehkä
haluat mutta sinun on vaihdettava ne joka vuosi.



DESIGNI

Elegantti. Yksinkertainen. Fiksu. Ajaton. Sanat jotka kuvaavat
filosofiaamme. Haluamme, että ruukkumme sopivat kasveille
ja istutuksille loistavasti luoden täydellisen ruukun ja kasvin
yhdistelmän.



VIIMEISTELY & EKOLOGISUUS

Kaikki ECOPOTS ruukut ovat viimeistelty käsityönä, joka tekee
jokaisesta ruukusta uniikin. Huolimatta siitä, että ruukut on
valmistettu muovista ulkonäöltään ne näyttävät kiveltä tai
sementistä valmistetuilta. Kierrätetetystä muovista valmistettu
ruukku on ennen kaikkea ekologinen, mutta materiaali tekee
ruukuista myös kevyitä ja kestäviä. Tämä tekee ECOPOTSEISTA
uniikin ruukun verrattuna kaikkiin muihin ruukkuihin. Ajaton
designi yhdistettynä kestävyyteen ja ekologisuuteen.



INNOVAATIO

ECOPOTS on uuden ajan belgialainen kukkaruukku.
Oman aikansa lapsi. Mitä ikinä olet odottanut nykyaikaiselta
kukkaruukulta ECOPOTSISSA on se kaikki. Yhdistelmä kevyttä
kierrätettävää materiaalia yhdistettynä luonnolliseen
ulkonäköön ja ajattomaan designiin. Helppo käyttää ja pitkä
yli 10-vuoden elinikä. Ja kuten tietysti nimi ECOPOTS kertoo
ruukut on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.
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AJATTOMAT VÄRIMME*

valkoharmaa harmaa siniharmaa tummanharmaa terra cotta

*värivalikoima saattaa vaihdella maakohtaisesti

taupe



Joka toinen sekuntti 160.000 uutta muovipussia valmistetaan.
Näistä pusseista tulee usein jätettä jo yhden käyttökerran
jälkeen. Joka vuosi käytämme yli 80.000.000 tonnia muovia,
josta vain 10% kierrätetään. Huolimatta tästä uusien tuottei-
den valmistukseen silti käytetään pääosin uutta raakamateri-
aalia. Me emme ymmärrä tätä. Siksi ECOPOTS käyttää
kierrätettyä muovia ruukkujensa valmistamiseen. Yli 65%
ruukuistamme sisältää kierrätettävää muovia. Se on pieni
askel maailman mittakaavassa, mutta suunta on oikea.



kierrätettyä muovia
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