
Met liefde voor de planeet!

Duurzame
 Disposables



Deze brochure is geprint op landbouwafval.

In de jaren ‘50 van de vorige eeuw zijn we ooit klein begonnen. Met passie en 

ambitie zijn we nu een innovatieve verpakkingsspecialist geworden.

Al meer dan 20 jaar ligt onze focus op groen en respectvol omgaan met de 

planeet. In Europa zijn we koploper in composteerbare verpakkingen, op 

basis van hernieuwbare grondstoffen. 

Wie met ons werkt, merkt dat besparen niet minder is, maar juist meer. Werken 

met Moonen, is werken met het groenste bedrijf van Nederland, winnaar van 

de 3e Lean & Green Star in duurzame logistiek.  We leggen onze lat steeds 

hoger, samen met jou. 

Spreek je ambitie uit en laat ons samen besparen. Op de natuur en op je factuur.

voorwoord
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to-go assortiment

In deze brochure is een selectie van ons duurzaam bio-assortiment weerge-

geven. Het To Go assortiment richt zich op cateraars en evenementen die 

stappen willen zetten om hun milieu impact te verkleinen.

Plasticvervuiling is namelijk één van de grootste milieuproblemen en heeft de 

afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Verandering is noodzakelijk, 

want als de huidige productietrends aanhouden zit er in 2050 meer plastic 

dan vis in de oceaan. Daarom introduceert de EU een verbod op Single Use 

Plastics (SUP). De nieuwe wetgeving gaat in per 2021. 

Steeds meer organisatoren zetten nu al stappen in de juiste duurzame richt-

ing. Met dit To Go assortiment zit je hoe dan ook goed, zowel aan de voorkant 

van de keten (hernieuwbare grondstoffen) als de achterkant (afvalverwerking/

composteerbaarheid). Bereid je nu voor!

De artikelen in deze brochure zijn te bestellen via onze webshop

www.moonendirect.com of via jouw contactpersoon. 

Heb je vragen? We helpen graag! 

NL +31 (0)495 581760

BE +32 (0)11 433398 

(ma t/m vr  08.00 - 17.00 uur)

info@moonenpackaging.com

inhoudsopgave

algemeen
 to-go assortiment 5

 grondstoffen 6

proDucten 

 vellen en zakken 8

 afvalzakken 9

 etiketten 9

 snackbakken 10

 amuseschaaltjes 11

 bakken / aangehecht deksel 12

 kokosnoten 13

 palmblad schalen 14

 bakken / losse deksel 15

 borden 18

 bekers 20

 rietjes 24

 bestek 26

 toebehoren 28

4 5



grondstoffen

 (C)PLA (Poly Lactic Acid)

PLA is een alternatief voor plastic op basis van maiszetmeel. 

Het materiaal is biologisch afbreekbaar op een natuurlijk en 

veilige manier. Indien het PLA product hittebestendig (tot 

85°C) dient te zijn wordt er talk toegevoegd, dan spreken 

we over CPLA.

Eigenschappen

• Glashelder

• Sterk

• Composteerbaar

 Suikerriet (Bagasse)

Papier en karton van de pulp van suikerrietresten wordt 

bagasse genoemd. Deze resten zijn overgebleven na de 

oogst en de vezels hiervan zijn zeer geschikt om papier en 

karton van te maken door een hoge concentratie cellulose 

(meer dan hout). 

Eigenschappen

• Sterk

• Oven- en magnetronbestendig (tot 100°C)

• Composteerbaar

 Palmblad/kokosnoot

Van gedroogde palmbladeren of kokosnoten kunnen scha-

len gemaakt worden. Beide materialen zijn een afvalstroom 

maar krijgen op deze manier een nieuw leven. De schalen 

hebben een authentieke en natuurlijke uitstraling.

Eigenschappen

• Olie en waterbestendig

• Diepvries, oven en magnetronbestendig

 (-25°C ~ +220°C)

• Composteerbaar

 Kraft

Een papiersoort die bekend staat om zijn sterkte en hoge 

scheurweerstand is kraft. Kraftpapier en vouwkarton is 

herkenbaar aan zijn specifieke donkerbruine kleur. Onze 

kraft materialen hebben een FSC-keurmerk zodat er ver-

antwoord wordt omgegaan met bosbeheer.

Eigenschappen

• Sterk 

• Voorzien van PLA bio-coating

• Composteerbaar / recyclebaar

 rPET

Recyled PET materiaal wordt rPET genoemd. Minstens 

50% van dit materiaal wordt gemaakt van consumenten-

afval zoals statiegeldflessen. rPet is een vorm van circulaire 

economie: een product wordt grondstof voor een nieuw 

product zonder dat het verbrand wordt.

Eigenschappen

• Glashelder

• Hittebestendig tot 70C

• Recyclebaar

 Hout

Voor onze houten disposables is berkenhout gebruikt, licht 

in gewicht en in kleur. Dit hout is tevens makkelijk vorm-

baar wat het zeer geschikt maakt als bestek of schaaltje. 

De houten disposables hebben een FSC keurmerk zodat 

er verantwoord wordt omgegaan met bosbeheer.

Eigenschappen

• olie- en vochtbestendig

• Diepvries, oven en magnetronbestendig

 (-25°C ~ +100°C)

• Composteerbaar

 Paperwise 

Bladeren en stengels (landbouwafval) die overblijven na 

de oogst van bijvoorbeeld rijst, graan, maïs of suikerriet, zijn 

de grondstof voor Paperwise papier en vouwkarton.

Paperwise disposables hebben een licht naturel uiterlijk.

Eigenschappen

• Olie- en vochtbestendig

• Natuurlijke uitstraling

• Composteerbaar / recyclebaar

 Bamboe

De snelst groeiende plantensoort ter wereld is bamboe. De 

stevige stengels zijn een ideale grondstof voor disposables. 

De plant groeit na de oogst weer snel terug en de produc-

ten die ervan gemaakt worden zijn 100% composteerbaar.

Eigenschappen

• Olie- en vochtbestendig

• Diepvries, oven en magnetronbestendig

 (-20°C ~ +200°C)

• Composteerbaar  

 Suiker

De duurzaamste oplossing is als er na gebruik geen afval 

achterblijft. In het assortiment hebben we rietjes die vervol-

gens opgegeten kunnen worden. Ze zijn nog lekker zoet 

ook. De ideale combinatie met bijvoorbeeld een limonade.

Eigenschappen

• Eetbaar

• Lost niet op 

• Vervormt niet tot - 40°C.
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∅ 35 mm
groen-wit

etiKetten hart ‘Vegan’

Rol à 500 stuks 543065

∅ 35 mm
groen-wit

etiKetten hart ‘Veggie’

Rol à 500 stuks 543064

∅ 35 mm
groen-wit

etiKetten hart ‘bio’

Rol à 500 stuks 543066

330 x 400 mm
45 grams

eDelpaK Vel

Doos à 10 kg 388030

160 x 50 x 380 mm
40 grams

zaK paperwise

Doos à 1000 stuks 247450

600 x 940 mm
17 my
kiemplant / Stack-it

bio afValzaK - 50 l

Doos à 14 rollen, 32 zakken per rol  150400

580 / 290 x 1400 mm
14 my

bio afValzaK - 240 l

Doos à 30 rollen, 10 zakken per rol  150406

410 x 540 mm
18 my
met kiemplant logo’s

bio afValzaK - 20 l

Doos à 30 rollen, 25 zakken per rol  150405

440 / 220 x 1300 mm
14 my

bio afValzaK - 140 l

Doos à 42 rollen, 10 zakken per rol  150407
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150 x 80 x 30 mm

snacKbaKje - a5

Doos à 800 stuks 441195

150 x 80 x 35 mm
315 grams
met biocoating

snacKbaK

Doos à 500 stuks 441192

205 x 120 x 35 mm

snacKbaKje - a14 + a20

Doos à 600 stuks 441197

Doos à 30 rollen, 10 zakken per rol  150406

frietzaK
270 mm 
300 grams
met sauscupje

Doos à 500 stuks 220748

200 x 70 x 33 mm

snacKbaKje - a16

Doos à 800 stuks 441196

110 / 70 x 80 / 60mm
255 grams

snacKcup

Doos à 1000 stuks 442101sn
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90 x 70 x 20 mm

bio amuse schaal - 50 ml

Doos à 480 stuks 442103

260 x 110 x 20 mm

bio amuseschaal - 180 ml

Doos à 320 stuks  442117

180 x 110 x 20 mm

bio amuse schaal - 60ml

Doos à 480 stuks  442112

90 x 50 x 30 mm 

bio amuse schaal - 30ml

Doos à 480 stuks 442104

180 x 100 x 70 mm

bio amuse schaal - 450 ml

Doos à 280 stuks 442115

30 x 85 mm
FSC

puntzaKje small

Doos à 100 stuks  442140

80 x 45 mm
FSC

serVeerbootje small

Doos à 100 stuks  442145

115 x 70 mm
FSC

serVeerbootje meDium

Doos à 100 stuks  442146

45 x 130 mm
FSC

Doos à 100 stuks  442141

puntzaKje meDium
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235 x 195 x 75 mm

bio menubaK 1 VaKs

Doos à 250 stuks 442543

219 x 203 x 47 - 78 mm

bio menubaK 3 VaKs

Doos à 250 stuks 453149

218 x 207 x 40 - 64 mm

bio menubaK 1 VaKs

Doos à 250 stuks 453147

126 x 126 x 72 mm
transparant

bio saladeschaal - 360 ml

Doos à 360 stuks 456415

120 x 120 x 68 mm

bio hamburgerbaK

Doos à 500 stuks 442502

108 x 89 x 70 mm

bio hamburgerbaK

Doos à 250 stuks 442102

251 x 162 x 63 mm

bio menubaK 2 VaKs

Doos à 400 stuks 441116

236 x 231 x 81 mm

bio menubaK 3 VaKs

Doos à 100 stuks 441113

∅ 195 mm
hoogte 60 mm
18 oz
transparant

bio salaDeschaal - 540 ml

Doos à 150 stuks  456416

135 x 135 x 78 mm

bio hamburgerbaK

Doos à 500 stuks 442503
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78 x 135 mm
115 mm diep

coco bowl oVaal

Pak à 10 stuks 448701

∅ 80 mm
130 mm diep

coco bowl ronD

Pak à 10 stuks 448702
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hoogte 20 mm
∅ 214mm
transparant
t.b.v. artikelnr. 441115

DeKsel

Doos à 150 stuks 443811

hoogte 51 mm
∅ 190 mm
 

bio schaal - 620 ml

Doos à 300 stuks 448706

hoogte 20 mm
∅ 195 mm
transparant 
t.b.v. artikelnr. 448706

DeKsel

Doos à 300 stuks 443812

hoogte 62 mm
∅ 209 mm
 

bio schaal - 1000 ml

Doos à 300 stuks 441115

220 x 160 x 35 mm 

bio menubaK

Doos à 300 stuks 441114

160 x 220 mm
transparant
t.b.v. artikelnr. 441114

DeKsel

Doos à 300 stuks 456430

171 x 171 x 66 mm

bio schaal - 1000 ml

Doos à 300 stuks 448707

175 x 175 x 17 mm
transparant
t.b.v. artikelnr. 448707

DeKsel

Doos à 300 stuks 456429

190 x 190 x  70 mm
transparant
t.b.v. artikelnr. 456419

DeKsel

Doos à 300 stuks 456420

190 x 190 x 70 mm
met hoge rug

bio baK - 750 ml

Doos à 300 stuks 456419
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160 x 240 mm

bio palmblaD schaal rechthoeK

Doos à 100 stuks 449301

160 x 160 mm
vierkant

bio palmblaD schaal small

Doos à 100 stuks 449310

170 x 170 mm
vierkant

bio palmblaD schaal meDium

Doos à 100 stuks 449300

240 x 240 mm
vierkant

bio palmblaD schaal large

Doos à 100 stuks 449302
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transparant
t.b.v. artikelnr. 456426

DeKsel

Doos à 300 stuks 456431 

230 x 230 x 40 mm
500 / 200 / 200 ml

bio menubaK 3 VaKs

Doos à 300 stuks 456426

170 x 230 mm
transparant
t.b.v. artikelnr. 456424 & 456425

DeKsel

Doos à 300 stuks 456427

230 x 160 x 30 mm

bio schaal - 600 ml

Doos à 300 stuks 456424 

230 x 160 x 50 mm
550 + 250 ml

bio menubaK 2 VaKs

Doos à 300 stuks 456425

rond
t.b.v. artikelnr. 445304

DeKsel

Doos à 2000 stuks 445305

2 oz
∅ 62 mm 
rond 60 ml 

sauscup

Doos à 2000 stuks 445304

130 x 130 x 50 mm

bio schaal - 375 ml

Doos à 500 stuks 456421

130 x 130 x 50 mm
transparant
 t.b.v. artikelnr. 456421 & 456422

DeKsel

Doos à 500 stuks 456423

130 x 130 x 60 mm

bio schaal - 500 ml

Doos à 500 stuks 456422

230 x 230 x 30 mm
achthoekig

bio schaal - 830 ml

Doos à 300 stuks 456417

230 x 230 x 30 mm
transparant

DeKsel achthoeKig

Doos à 100 stuks 456418

∅ 194 mm 
hoogte 65 mm
Let op: geen deksel beschikbaar

bio schaal - 1200 ml

Doos à 160 stuks 448705

ba
K

K
en

 /
 l

o
ss

e 
D

eK
se

l

16 17



160 x 160 mm
15 mm diep

bio borD VierKant small

Doos à 500 stuks 449104

200 x 200 mm
15 mm diep

bio borD VierKant meDium

Doos à 500 stuks 449105

80 x 80 mm
9 mm diep

bio borD waVe small

Doos à 500 stuks 449110

211 x 204
66 mm diep

bio soepKom - 600ml

Doos à 200 stuks 449164

∅ 155 mm
54 mm diep
18 oz

bio soepborD - 500 ml

Doos à 600 stuks 453141

150 x 150 mm
9 mm diep

bio borD waVe meDium

Doos à 500 stuks 449160

∅ 152 mm
45 mm diep
12 oz

bio soepKom - 340 ml

Doos à 1000 stuks 453140
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200 x 152 x 16 mm

bio-snacK borD rechthoeKig

Doos à 500 stuks  449103bo
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∅ 222 mm
19 mm diep

bio borD meDium

Doos à 500 stuks 453112

∅ 262 mm
21 mm diep

bio borD large

Doos à 500 stuks 453116

270 x 90 mm

suiKerrietborD

Doos à 400 stuks 453154

∅ 180 mm
18 mm diep

bio borD small

Doos à 500 stuks 453150
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16 oz 
excl. deksel

soepbeKer 500 ml

Doos à 500 stuks 450518

t.b.v. artikelnr. 450518

DeKsel soepbeKer

Doos à 500 stuks 450519

8 oz
250 grams 
onbedrukt

DrinKbeKer 200 / 280 ml

Doos à 1000 stuks 450010

6 oz 
210 grams 
onbedrukt

automaatbeKer 140 / 200 ml

Doos à 2500 stuks 450011

12 oz
250 grams 
onbedrukt

DrinKbeKer 325 / 425 ml

Doos à 1000 stuks 450009

 6 oz
210 grams
natural print

automaatbeKer 150 / 190 ml

Doos à 2500 stuks 450003
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8 oz
250 grams 
natural print

DrinKbeKer 200 / 280 ml

Doos à 1000 stuks 450001

7 oz
210 grams 
natural print

DrinKbeKer 160 / 220 ml

Doos à 2400 stuks 450000

7 oz 
210 grams 
natural print

DrinKbeKer 180 / 200 ml

Doos à 1000 stuks 450004

12 oz
250 grams
natural print

DrinKbeKer 325 / 425 ml

Doos à 1000 stuks 450005
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96 x 75mm
transparant

bio Dessert cup 250 ml

Doos à 1200 stuks 449540

∅45 mm
45 mm diep
transparant

bio-borrelglas 30 ml

Doos à 3000 stuks 449527

96 x 32 mm
transparant
t.b.v. artikelnr. 449540

bio DeKsel stapelbaar

Doos à 1200 stuks 449542

∅ 96 mm
transparant

bio beKer 300 ml

Doos à 1200 stuks 449543

∅ 96 mm 
ondiep
transparant
t.b.v. artikelnr. 449540

bio insert

Doos à 1000 stuks 449541

16 oz
transparant

bio beKer 385 / 480 ml

Doos à 1000 stuks  449502

transparant
t.b.v. artikelnr. 449500

bio DeKsel met x-slot

Doos à 2500 stuks 449523

10 oz
transparant
t.b.v. artikelnr. 449523

bio beKer 200 / 250 ml

Doos à 1000 stuks  449500

12 oz
transparant
t.b.v. artikelnr. 449521 + 449522

bio beKer 320 / 400 ml

Doos à 1000 stuks  449501

bol zonder gat
transparant
t.b.v. artikelnr. 449501

bio DeKsel bol

Doos à 1000 stuks  449521

transparant
t.b.v. artikelnr. 449501

bio DeKsel met x-slot

Doos à 1000 stuks  449522
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250 mm
∅ 8 mm 
zwart

bio rietjes

Pak à 250 stuks 457104

240 mm
∅ 5mm
zwart

bio buigrietje

Pak à 250 stuks 457109

210 mm
∅ 6 mm
transparant

bio rietjes

Pak à 250 stuks 457138

200 mm
∅ 6 mm

rietjes papier Kraft

Zak à 200 stuks 457119

230 mm
∅ 6 mm
transparant

bio rietjes

Pak à 250 stuks, verpakt per stuk 457139

150 mm
∅ 8 mm
kort
zwart

rietjes papier fsc

Zak à 200 stuks 457127

200 mm
∅ 6 mm
bamboe look

rietjes papier fsc

Zak à 200 stuks 457124

240 mm
∅ 8 mm
zwart

rietjes papier fsc

Zak à 100 stuks 457126

230 mm
∅ 6 mm
gestreept assorti

rietjes papier fsc

Zak à 100 stuks 457125

187 mm
∅ 8 mm
aardbei smaak

rietjes eetbaar

Doos à 200 stuks, verpakt per stuk 457123

200 mm
∅ 6 mm
zwart

rietjes papier fsc

Zak à 200 stuks 457128

180 mm
∅ 10 mm

rietjes bamboe

Pak à 25 stuks 457107ri
et
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170 mm 
hittebestendig tot 85°C 

bio VorK wit

Doos à 1000 stuks 457112

70 mm
hittebestendig tot 85°C 

bio mes wit

Doos à 1000 stuks 457122

165 mm
hittebestendig tot 90°C 

bio lepel wit

Doos à 1000 stuks 457132

130 mm 
hittebestendig tot 90°C 

bio Koffielepel wit

Doos à 1000 stuks 457136

165 mm

mes zwart

Doos à 1000 stuks 457075

165 mm

VorK zwart

Doos à 1000 stuks 457076

165 mm

lepel zwart

Doos à 1000 stuks 457077

128 mm

Koffielepel zwart

Doos à 1000 stuks 457078

220 x 62 mm
wit

bio besteKpochette + serVet

Doos à 420 stuks 456428
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95 mm
assorti

bio ijslepels

Doos à 200 stuks 457140

85 mm
2-tands

frietVorK hout

Doos à 2000 stuks 457575

165 mm

VorK hout

Doos à 100 stuks 457578

165 mm

mes hout

Doos à 100 stuks 457579

165 mm

lepel hout

Doos à 100 stuks 457572

170 mm
hittebestendig tot 85°C

mes bamboe

Doos à 50 stuks 457134

170 mm
 hittebestendig tot 85°C

lepel bamboe

Doos à 50 stuks 457133

170 mm
hittebestendig tot 85°C

VorK bamboe

Doos à 50 stuks 457137
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130 mm
hittebestendig tot 90°C

bio roerstaafje  - wit

Doos à 3000 stuks 457106

130 mm
hittebestendig tot 90°C

bio roerstaafje - zwart

Doos à 3000 stuks 457108

300 x 320 mm
1-laags

bio serVet cellulose

Doos à 7200 stuks 610203

180 mm
∅ 2,5 mm

satestoKje bamboe

Pak à 200 stuks 457573

140 mm

roerstaafje hout

Pak à 1000 stuks 457043to
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100 mm

KnooppriKKer bamboe

Doos à 250 stuks 457566

120 mm

priKKer met Vlag bamboe

Doos à 250 stuks 457584

180 mm

priKKer met Vlag bamboe

Doos à 250 stuks 457576

60 mm

cocKtailpriKKer

Doos 5 pakken à 1000 stuks 457570

140 mm

roerstaafjes bamboe

Doos à 1000 stuks 457129
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