
Nu kan du köpa GreenCovers duschskydd av förnyelsebar och 
komposterbar bioplast på Apoteket. 
Duschskyddet används för att skydda armar och ben som har 
gipsats eller av andra orsaker behöver skyddas mot vatten. 
Det är hygieniskt, lätt att använda och ger ett säkert skydd 
mot infektioner eftersom insidan är steril.

duschskyddet med smart 
funktion och miljö i fokus.

Kontakta Bjarne Högström (+46 705 37 08 65, bjarne@greencover.se) på GreenCover för 

teknisk information mm. För bildmaterial kontakta Lisa Engardt (engardt@hotmail.com).

komposterbar plast
Duschskyddet är tillverkad av förnyelse- och komposterbar 
plast, råvaran uppfyller DIN 13432 för kompostering. Eftersom 
materialet är starkt har vi möjlighet att göra påsen så tunn som 
0,025 mm och med anpassade storlekar minskar vi onödigt 
spill. Produkten och emballaget är tillverkat av FKUR BIOFLEX™ 
material som du med gott samvete kan slänga i din kompost 
insamling.

lokalt producerat
Duschskyddet är en svensk produkt som tillverkas i Norrköping. 
En jämförelse har gjorts av alternativa lösningar och det har 
visat sig att Greencover duschskydd är det mest miljövänliga 
alternativet. På vår hemsida kan du ladda ner en livscykelanalys 
av GreenCover duschskydd. 

enkelhet
Duschskyddet har en patenterad förslutning, det försluts 
enkelt med bara en hand utan att du behöver ta till extra 
tejp. Men för den som vill vara extra säker finns en 
dokumenterat hudvänlig tejp bifogad i förpackningen. 
Tejpen är försedd med ”finger lift” vilket gör den enkel att 
använda. Påsarna säljs om 10 st/rulle i anpassade storlekar.

Ryck av, trä på och förslut!

nyheter frÅn GreencoVer



När vi tillverkar våra produkter använder vi endast moderna, miljövänligare material. Exempelvis 
plaster från växtriket.
 Av cellulosa eller stärkelse från träd, majs eller sockerrör kan man idag producera plast som 
reducerar koldioxid-belastningen. Våra plaster är alltid av förnyelsebar 
råvara. Vissa kan komposteras eller användas i biogasprocesser och dessutom minskar det an-
vändningen av oljan.
 Det är vad vi kallar ett modernt material.

från plast till jord
Vi strävar efter att alla våra produkter ska vara förnyelsebara. Som en bonus är många bio-
material bionedbrytbara. Det möjliggör en annan avfallsväg än de växande sopbergen: kompos-
tering! Att en produkt är bionedbrytbar betyder att materialet övergår till biomassa (jord) när det 
utsätts för naturens bakterier, värme och fukt.

Återvunnet och nära
Alla materialet vi använder går att återvinna som hårdplast i den vanliga plaståtervinningen och 
producenterna återanvänder sitt eget spill. Genom att effektivisera tillverkningsprocesserna kan 
vi lägga många av våra produktioner i Sverige utan att slutprodukten blir mycket dyrare.
 Vi arbetar hela tiden mot att våra produkter i slutändan ska vara ett bättre alternativ för miljön 
och dig.
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