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re+new
Office products

NOVUS B 216
re+new perforator / perforator

Sterk op kantoor – milieuvriendelijk geproduceerd.

Strong in the office – environmentally friendly production.

NOVUS B 2
re+new nietmachine / stapler

NOVUS B 4
re+new nietmachine / stapler

NOVUS B 230
re+new perforator / perforator
NOVUS B 4 FC
re+new nietmachine / stapler

•

Duurzaam door hoog aandeel
gerecyclede kunststoffen
• Stijlvol „All Black Design“
• 	 Gemaakt voor langdurig gebruik

•	Sustainable with a high proportion of
•
•

recycled plastics
Stylish all-black design
Made for long-term use
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German
Engineering
by Novus

ondersteunt het werk van
One Earth - One Ocean e. V.
tegen plastic in de wereldzeeën.
Novus re+new supports the work of
One Earth – One Ocean e.V. to reduce plastic
in the world’s oceans.

Een schenking die
het verschil maakt!
De organisatie One Earth - One Ocean e. V. (OCCE) zet zich in om
al het plastic afval uit de de wereldzeeën te krijgen . OEOO onderzoekt en ontwikkelt praktische oplossingen en draagt bij aan het
bewustzijn van dit probleem. Het OEOO concept van „maritiem
zwerfvuil opruimen“ heeft de missie om schepen de zee op te sturen
om plastic afval dat gerecycled kan worden uit de zee te halen en
te recyclen. Bij elke aankoop van een Novus re+new product wordt
een bedrag van tot 1,00 EURO gedoneerd aan OEOO om hen te
helpen bij de financiering van de educatieve bewustmakingsprojecten gekoppeld aan het onderwerp van maritiem plastic afval. Deze
projecten zijn ontworpen voor basisscholen in Duitsland. Voor meer
informatie bezoek: novus.de/renew
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A donation that makes
a difference!
The organisation One Earth – One Ocean e.V. (OEOO) commits
itself to eliminate plastic waste in the world’s oceans. OEOO
explores and develops workable solutions and raises awareness of
the problem. The OEOO concept of ‘maritime litter cleanup’ has the
mission of sending out ships in order to collect plastic waste that
can be recycled. With every purchase of a Novus re+new product,
an amount of up to €1.00 is donated to OEOO to help them fund
awareness-raising educational projects linked to the topic of maritime plastic waste. The projectare designed for primary schools in
Germany. For more information visit: novus.de/renew

Meer verantwoordelijkheid,
minder plastic.
Plastic is een handig en voordelig materiaal, maar als afval
heeft het niks te zoeken in het milieu en in onze zeeën en
oceanen. Als een bedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft, zullen wij meer en meer producten met een groot
deel aan gerecycled afval ontwikkelen. Met de Novus re+new
serie zetten we hierin weer een volgende stap.

More responsibility,
less plastic.
Plastic is a useful and beneficial material, but it has no place
as waste in the environment and our oceans. As a company
with high sustainability expectations, we are developing
more and more products with a large proportion of recycled
waste materials. The Novus re+new range is a futher step.

De re+new kringloop

„Van iets ouds iets nieuws maken!“ Volgens dit motto gebruikt
Novus gerecycled plastic voor de vervaardiging van nieuwe
nietmachines en perforators. Deze zijn zo ontworpen dat ze ook
zonder problemen weer gerecycled kunnen worden. Optimale
duurzaamheid!

The re+new cycle
‘Turning old into new!’ In line with this principle, Novus uses recycled plastic to manufacture new staplers and perforators. They
are designed in such a way that they can once
again be easily recycled. Sustainability
at its best!

Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34–38
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