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HET DILEMMA
Wereldwijd hebben 3,6 miljard
mensen geen toegang tot veilig
sanitair. Dit is 45% van de
wereldbevolking, die geen gebruik
kan maken van een schoon toilet of
voorzieningen om de handen te
wassen. Door slechte hygiëne lopen
zij grote gezondheidsrisico's. Het
gaat onder meer om het oplopen
van besmettelijke ziekten en
uitdroging door diarree. Helaas is
dit voor velen zelfs fataal. In
ontwikkelingslanden is buikloop
zelfs de derde belangrijkste
doodsoorzaak met 767 sterfgevallen
per dag. Jaarlijks sterven 525.000
kinderen onder vijf jaar hieraan.

Dagelijks worden er 270.000 bomen
gekapt voor de productie van
toiletpapier. Omgerekend zorgt dit
voor 10% van de ontbossing
wereldwijd, terwijl slechts 30% van
de wereldbevolking hier gebruik
van maakt. Daarnaast behoort de
papierproductie in de top drie van
CO₂-uitstoters, waterverbruikers en
-vervuilers. Voor een A4-vel is
bijvoorbeeld al vijf liter water nodig.
De gemiddelde Nederlander
verbruikt 80kg papier per jaar.
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WAAROM
THE GOOD
ROLL?
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Maak op een simpele manier een
grote impact en ervaar kwaliteit
op maat

Al onze materialen zijn duurzaam, vrij van chloor,
kleur- en geurstoffen en 100% boomvriendelijk.

KWALITEIT OP MAAT
Wij bieden snelle service en hoogwaardige
producten.
Onze producten zorgen voor creatieve en
visueel sterke media assets.
Personalisatie is mogelijk (onder voorbehoud
van minimale afname).
Uw persoonlijke impact is concreet te zien.
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De helft van onze winst gaat naar de bouw van
schone en veilige toiletten in ontwikkelingslanden,
waarmee vele levens worden verbeterd.
Wij zetten ons in voor betere educatie op het
gebied van hygiëne en seksuele gezondheid en
bieden schoolmeisjes herbruikbaar damesverband
aan.
In onze vier sociale werkplaatsen, bieden wij meer
dan 100 mensen werk op maat aan, die een
afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt.
Wij
creëren
eerlijke
baankansen
in
ontwikkelingslanden, zoals bij de bouw en het
onderhoud van toiletten en onze opkomende
bamboefabriek.

TOILETPAPIER
Jumbo rollen
Voor grotere sanitaire ruimtes zijn de
tweelaags Jumbo rollen ideaal. Zowel
verkrijgbaar in Mini van 180 meter als in Maxi
van 380 meter.

Compactrollen
Nog strakker opgerolde tweelaagse toiletrollen
van 100 meter voor een grotere capaciteit.

Doprollen
Met een hogere bezoekersfrequentie kunnen
onze tweelaagse rollen van 100 meter met dop
een uitkomst bieden voor dispensers met een
kliksysteem. Het vervangen van de rol gaat
hierdoor extra soepel.

Coreless rollen
Een eenlaagse toiletrol zonder koker, bestaande uit
1400 vellen. Deze gaat gemiddeld vijf keer langer
mee dan traditionele rollen en is zeer geschikt voor
het verminderen van de afvalstroom.

Bulk Pack
Losse vellen tweelaags toiletpapier, die per
stuk uit de dispenser komen. Hierdoor is dit
een duurzame keuze en het navullen gaat
moeiteloos.
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TOILETPAPIER
Traditionele rollen
Er zijn genoeg keuzemogelijkheden, zoals onze twee- en drielaagse toiletrollen van
gerecycled papier of van extra zachte bamboevezels. Alle rollen kunnen met of zonder
wikkel worden besteld. Zelfs gepersonaliseerde wikkels zijn mogelijk, neem hiervoor
contact met ons op.

Gerecycled papier

Bamboe papier

De tweelaagse rollen bevatten 400 vellen
en de drielaagse rollen 250 vellen. Beiden
zijn verkrijgbaar per 24, 48 of 96 stuks per
doos.

Deze tweelaagse rollen bevatten 400
vellen en zijn verkrijgbaar per doos van 24
stuks.

The Cheerful Choice

Panda Edition

The Wrapless Choice

Naked Panda Edition
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HYGIENEPRODUCTEN
Poetspapier
Onze eenlaagse rollen poetspapier zijn uitstekend te gebruiken voor de schoonmaak
van diverse oppervlakten. Deze zachte doch stevige rollen kunnen door een trekhuls
ook van binnenuit worden gebruikt en hebben een groot absorptievermogen.
Mini van 120 meter

Midi van 300 meter

Handdoekpapier

Handzeep

Kwalitatief hoogwaardig tweelaags
handdoekpapier, verkrijgbaar in Z-fold
(25x23 cm) , M-fold (21x32 cm) en C-fold
(23x33 cm).

Een grootverpakking Eco Label
handzeep, perfect om
zeepdispensers bij te vullen.
Verkrijgbaar als 4x5 Liter.
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DISPENSERS
Deze hoogwaardige zwarte dispensers hebben een strakke uitstraling, waardoor ze
geschikt zijn voor elke soort sanitaire ruimte. Door het gladde oppervlak zijn de
dispensers eenvoudig te reinigen en geven ze een moderne uitstraling.

Handdoekpapier (Z-fold)

h: 295 mm
b: 290 mm
d: 145 mm

Jumbo Maxi

h: 325 mm
b: 280 mm
d: 145 mm

Poetspapier Midi

h: 325 mm
b: 250 mm
d: 230 mm

Jumbo Mini

h: 232 mm
b: 338 mm
d: 123 mm

Handzeep

h: 255 mm
b: 120 mm
d: 115 mm
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Toiletrol Gewoon Duo

h: 193,5 mm
b: 345 mm
d: 156 mm

DISPENSERS
Deze luxe dispensers zijn gemaakt met een roestvrij stalen voorkant, waardoor ze
elegant ogen en zeer sterk zijn. Aan de zijkant bevinden zich kijkvensters, zodat de
inhoud makkelijk kan worden bijgehouden. De dispensers zijn zowel blanco als met
zwarte bestickering van The Good Roll verkrijgbaar.

Handdoekpapier (Z-fold)

Jumbo Mini

h: 325 mm
b: 325 mm
d: 150 mm

Bulk Pack

h: 350 mm
b: 260 mm
d: 140 mm

Prullenbak

h: 310 mm
b: 180 mm
d: 125 mm
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Handzeep

h: 665 mm
b: 400 mm
d: 125 mm

h: 255 mm
b: 130 mm
d: 120 mm

DISPENSERS
Al deze dispensers zijn biologisch afbreekbaar door middel van Master Bio technologie.
Normaal kan het wel 1000 jaren duren voordat plastic wordt afgebroken, maar de
afbreekbaarheid van het materiaal ABS wordt door deze techniek sterk versneld,
waardoor dit al tussen negen maanden en vijf jaar kan. Alle dispensers kunnen blanco,
in onderstaande kleuren of met gepersonaliseerde bestickering worden besteld.

Handdoekpapier (Z-fold)

Jumbo Maxi

h: 380 mm
b: 325 mm
d: 135 mm

Poetspapier Midi
h: 370 mm
b: 245 mm
d: 220 mm
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h: 415 mm b: 305 mm d: 155 mm

Jumbo Mini

h: 270 mm
b: 225 mm
d: 125 mm

Handzeep

Toiletrol

h: 177 mm
b: 255 mm
d: 167 mm

Hygiënezakjes
h: 265 mm
b: 125 mm
d: 126 mm

h: 295 mm
b: 135 mm
d: 65 mm

PROMOTIEMATERIAAL
Persoonlijke impactmeter
Deze real-time online impactmeter laat op basis van bestellingen concreet zien
hoeveel er is bijgedragen aan het besparen van bomen, bouwen van toiletten en
verbeteren van levens. Dit kan bijvoorbeeld worden gecommuniceerd op de website,
sociale media, duurzaamheidsrapporten of jaarverslagen.

The Good Roll tegels
In sanitaire ruimtes laat deze tegel zien dat er wordt bijgedragen aan een duurzamere
wereld en onze sociale missie om veilige toiletten te bouwen voor degene die hier
geen toegang tot hebben. Onze promotietegels zijn gemaakt van Forex, een duurzaam
materiaal dat tegen verschillende soorten weersomstandigheden bestendig is. Deze
zijn verkrijgbaar in de varianten zwart, wit of geel-roze (10x10 cm of 15x15 cm).

QR-stickers
Deze stickers met QR-code kunnen gescand worden om naar
onze Toilet Fun pagina te gaan voor wat humor en vermaak
aan toiletgasten. Met het formaat van 4x4 cm, kunnen de
stickers uitstekend worden gebruikt voor het verzegelen van
een toiletrol.
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WE HEBBEN OOK NOG...
Keukenpapier
Deze tweelaagse keukenrollen bevatten 50 sterke vellen en zijn zowel met als zonder
wikkel verkrijgbaar.
Cheerful Kitchen Choice

The Happy Tissue
Deze zachte tissues zijn verpakt in
een vrolijk doosje. Verkrijgbaar per 20
doosjes in vijf verschillende designs
met elk 60 tissues.
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Wrapless Kitchen Choice

MAAK IMPACT

1141 bomen
gered*

203 toiletten
gebouwd*
12615 levens
gered*

*07-12-2021, zie onze website voor
de meest up to date gegevens.
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