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Ničesar ne zavržemo! 
Vse izkoristimo! ™  



 

Preserve je vodilni proizvajalec izdelkov širše porabe, “stylish” 100% 
recikliranih izdelkov  za gospodinjstvo, ki temelji na trajnostnem razvoju .  
Preserve predeluje jogurtove lončke v ščetke za zobe, zabojnike za vodo in kuhinjske pripomočke. 
Z inovacijami v recikliranem materialu in trajnostnem razvoju, Preserve omogoča različne 
ustvarjalne rešitve, kako oblikovati opremo v kuhinji, na mizi ali kopalnici, od 1996, uporabno in 
bolj prijetno. Spodbujamo individualne napore vsakega posameznika pri recikliranju  in  skozi 
oblikovan “Gimme 5” program ki PET plastiko spreminja v nove Preserve izdelke.  

 

 

 

 

 

 

Preserve spodbuja miselnost ljudi, da se vsakodnevno odločajo za ohranjanje  našega planeta 
in čistejše okolje  z zmanjšanjem odpadne embalaže ter omogoča kreativne rešitve za 
ugodnejše in odgovornejše življenje,  brez kompromisov. 

  

Spoznajte Preserve™ 
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Naše prednosti: 
 

 Inovacije in oblikovanje 
 Enostavna oblika je učinkovita in uporabna 

 Inovativnost zagotavlja “korak pred” v razredu 
enakih ali podobnih izdelkov . 

 Prijateljstvo in odgovornost do okolja  
 Materiali in oblika sta v funkciji zaščite narave  

 Marketinška zgodba 
 Vsakodnevni izdelek je narejen iz vsakodnevnih 

materialov 

 Predstavitev izdelka skozi njegovo zgodbo 

 Preserve izdelki so “EKO friendly” 

 Lider kategorije 
 Najbolj prodajana ščetka za zobe, britvice in 

kuhinjski pripomočki v EKO kanalu 



The Preserve™ pristop 

Proizvodnja v ZDA zagotavlja visok 
standard kvalitete ter široko bazo 
surovin, ki jih je mogoče reciklirati. Na ta 
način prispevamo k ohranitvi eko 
sistema.  

Vsi Preserve izdelki so narejeni za 
pomivanje v pomivalnih strojih,  ustvarjeni 
za dolgotrajno uporabo in prijetnega 
izgleda. 

Preserve izdelki so BPA-free, Melamine-free in 
narejeni iz 100% reciklirane plastike. Z uporabo 
materialov za reciklažo varčujemo z energijo, 
varujemo naravne vire.  

Ne testiramo na živalih! Konec ! Vse plastične izdelke je mogoče reciklirati. 
Lahko skozi  “Gimme 5” program (samo 
ZDA) ali na mestih  kjer plastiko lahko 
ločujemo (ekološki otoki). 

Pričakovati več od naših izdelkov, ki jih uporabljamo vsak dan, je naše trdno prepričanje. Izdelek 
mora biti popolnoma uporaben, a istočasno nas mora navdihniti. Vsak od nas si zasluži izdelek, ki 
nam bo pomagal, da živimo bolj zdravo in minimiziramo vpliv na že onesnaženo okolje. Zato smo 
si vzeli čas za prizadevanja v razvoj izdelka, ki bo zadovoljil vaše potrebe inuitivno in s stilom. 
Nikakor ne pomislimo, da bi uporabili material, ki je potencialno tveganje za naše zdravje. Naši 
izdelki so narejeni iz izključno PET in PP plastike, ki jo je mogoče reciklirati večkrat. Naše embalaže 
so enostavne in malih dimenzij, s čimer omejujemo izpust ogljika v ozračje, odvečne embalaže ter 
emisije plinov proizvodnje in transporta. Zahtevamo, isto kot  Vi !  



Preserve™- vhod v nove segmente izdelkov 

Osebna higiena  Posoda  Kuhinja  



Preserve™ plastika 

Z izbiro Preserve plastike prispevate k zmanjšanju izpustov emisije plinov v ozračje, 

oblikovanju “učinka tople grede”, porabi pitne vode in energije.    

Preserve plastika vs Nova plastika 



  Osebna nega 



Preserve™ ščetkica za zobe 

Design 

 Revolucionarni izdelek s sistemom recikliranja 

 Anatomska oblika izboljša učinek ščetkanja  

 Stylish, privlačne žive barve 

 Dostopna v soft, ultra-soft in medium ščetinah 

Diferenciacija 

 100% reciklirana plastika držala 

 Reciklaža skozi “mail-back” program 

Embalaža 

 “Travel Case” embalaža nudi večkratno uporabo 
škatlice  



Preserve™ Toothbrush – za potovanje 

Poudarek na 
zgodbi o 
jogurtovem 
lončku 

Embalaža za 
večkratno uporabo 
( zračne luknjice za 
sušenje ščetke)  

Dostopno v: 
• Medium 
• Soft 
• Ultra soft 

Narejeno v ZDA 



  1 prodajana otroška ščetka v spec. prodajnih kanalih: 40% tržni delež  

Preserve™ Jr. ščetka za zobe 

 Ergonomsko oblikovan ročaj  spodbuja 
otroke k ščetkanju zob  

 Embalaža z informacijami o ogroženih živalih 
v divjini,  naredi otrokom ščetkanje 
zanimivejše in izobraževalno  

 8% od prodaje v ZDA se donira za “National 
Wildlife Federation” 



Preserve™ Jr. ščetka za zobe 



1 prodajana britvica u ZDA (spec. prodajna mreža) 

Performanse 

 Trojna britvica omogoča glatko britje z mazivom, milom 
in titanom obloženim britvicam 

Design 

 Revolucionarna, plastika v enem kosu omogoča 
recikliranje (vsa druga držala na tržišču so večslojna, 
narejena iz nereciklirane plastike)  

 Različna paleta živih barv   

Prijatelj okolja 

 100% reciklirana plastika v držalu  

 Embalaža je večkrat uporabna – zagotavlja dodatno 
kvaliteto izdelka  

 Embalaža je narejena iz 100%  recikliranega PET-a  

Preserve™ britvica 



Preserve™ britvica 



Preserve ™ zobotrebci 
 Z naravno aromo:   

 Meta  

 Cimet 

 Naravne antibakterijske sestavine 

 Narejeno iz lesa, naravno gojenih gozdov . 

 Embalaža je narejena iz 100% reciklirane in  PET, PP plastike 



Preserve™ čistilec jezika 

 Edinstvena rebra  za temeljito čiščenje 

 Osveži dah, uničuje bakterije 10 krat bolj učinkovito 
kot ščetke za zobe  

 100% reciklirana plastika 

 

  



Hvala za pozornost 

Royal-s  d.o.o. Ljubljana 


