
 
 

 

Długopis ECOlutions

 

Bezpieczeństwo produktu 74%*

Główne cechy 
 74% MATERIAŁU POCHODZĄCEGO Z RECYKLINGU 

(*% CAŁKOWITEJ WAGI).
Długość pisania: 2 kilometry.
Końcówka o średniej grubości. 
Długopis z materiałów pochodzących z recyklingu 
i takiej samej jakości.
Zaprojektowany z ekologicznym zdrowym 
rozsądkiem BIC.
Lekki i długotrwały.
Przewidywany okres przydatności: 3 lata.
Dostępny w kolorze czarnym i niebieskim.

Wtryskiwanie składników do formy
(2 wtryski formujące).

Kontrola laboratoryjna
Jakość pisania (układanie, płynność,
długość pisania...), test na trwałość produktu.

Działania mechaniczne i odporność na złamania,
test na trwałość produktu.

Kontrola procesu 

 Jakość produktu

W pełni zautomatyzowany system formownia
i systematyczny proces kontroli jakości wymiarów
i aspektów wizualnych.
W pełni zautomatyzowany montaż wewnętrzny
i systematyczny proces kontroli jakości krytycznych 
funkcji.
Kontrola przedwysyłkowa przeprowadzana na każdej 
partii, w oparciu o standardy AQL.

Atrament sprawdzony przez zewnętrznych toksykologów 
(ASTM D-4236).
Zawartość metali ciężkich badana przez zewnętrzne 
laboratorium (EN71-3, ASTM F 963, 16 CFR 1303, 
91/338/EEC).
Skuwka zgodna z normą bezpieczeństwa (ISO 11540 / 
BS 7272-1). 
Korek z tyłu długopisu zgodny z normą bezpieczeństwa 
(BS 7272-2).

Korporacyjna polityka
odpowiedzialności społecznej

Kodeks postępowania grupy BIC oparty 
na konwencjach ILO.

Proces samooceny z opracowanym 
planem działania.

Środowisko 
74% materiału pochodzi z recyklingu w przeliczeniu na
całkowity ciężar (zgodnie z międzynarodową normą
ISO 14021 w zakresie ochrony środowiska).
Tworzywa sztuczne z recyklingu pochodzące z odpadów z innych
gałęzi przemysłu: Produkty uboczne z procesu produkcyjnego zgodnie
z międzynarodową normą ISO 14021 w zakresie ochrony środowiska.
Zastosowanie tworzyw sztucznych z recyklingu oznacza mniejsze zużycie ropy 
naftowej i zachowania naturalnych zasobów środowiska.
Produkt nie zawiera PVC.
Opakowania produktów zgodne z europejską dyrektywą (94/62/EC) dotyczącą 
opakowań i odpadów opakowaniowych.
NF jest oficjalnym francuskim oznaczeniem certyfikacji ekologicznej. Jest 
przyznawane produktom, które mają ograniczony wpływ na środowisko, 
jednocześnie oferują podobne działanie.

z recyklingu

Rozmiar końcówki
1,0mm 
Szerokość linii 
0,4mm

PP z tworzyw
sztucznych z recyklingu
formowana skuwka

PP z tworzyw
sztucznych
z recyklingu
wyciskana obudowa

PP z tworzyw
sztucznych z recyklingu
formowana zatyczka

PP z tworzyw
sztucznych z recyklingu

formowana część

Wkład RS
2,0km pisma


