
StrawTraderz. Een verantwoordelijke vervanging voor
single-use plastic rietjes en de perfecte oplossing voor een
betere toekomst!

#replaceplasticwithnature

"I'm the straw that stirs the
drinks"

www.StrawTraderz.com



"It's only one straw, said 8 billion people"

Wist je dat er jaarlijks meer dan 8 miljoen ton plastic in de oceaan terecht komt? En er wordt
voorspeld dat er in 2050 meer plastic dan vis in de zee zal zijn! Eng toch? We willen niet dat deze
voorspelling werkelijkheid wordt, en daarom zijn we hier met een natuurlijk alternatief voor single-
use plastic rietjes: StrawTraderz!



RED DE WERELD, HET IS TIJD VOOR STRAWTRADERZ RIETJES
Zeg vaarwel tegen wereldwijd afval en zeg hallo tegen je nieuwe milieuvriendelijke rietje. 100%
afvalvrij en veel beter voor het milieu dan alle plastic, metalen of papieren rietjes die je eerder
hebt gebruikt.

SCHOON EN COMPACT
Ben je ooit in een chique bar geweest en heb je gemerkt dat je drankje eigenlijk beter smaakte
alleen vanwege de esthetiek en het gevoel van de drankjes? Dit is wat het gebruik van een
milieuvriendelijk rietje doet met je cocktails of drankje.

BIOLOGISCH RIETJES 
Gooi deze rietjes zonder schuldgevoel weg. In tegenstelling tot de meeste andere rietjes zijn ze
composteerbaar en zorgen ze voor voedsel voor de planten en bomen.

100% AFVALVRIJ EN ECOLOGISCH VERANTWOORDELIJK
Onze planeet is belangrijk, daarom zijn onze rietjes gemaakt van 100% biologisch afbreekbaar
materiaal en niets anders. Onze producten worden geoogst en geproduceerd in ecologisch schone
regio's en we gebruiken alleen milieuvriendelijke materialen om de rietjes te wassen, schoon te
maken, te drogen en voor te bereiden.

Onze natuurlijke rietjes



Product Specificatie

Tarwe Rietjes

Lange rietje 19 cm
Korte rietje 14cm

Diameter 3-7mm

www.StrawTraderz.com



Product Specificatie

Riet Rietjes

Extra lange rietje 25cm
Lange rietje 20 cm
Korte rietje 14cm

Groot
12-14mm

Medium
9-11mm

Klein 
5-8mm



Bamboe Rietjes

Product Specificatie

Lange rietjes 22cm
Korte rietjes 14cm

Groot 
10-11mm

Klein 
4-5mm





Stuur ons een mail naar:  
Info@strawtraderz.com

Je kan ons ook bellen via:
+31 72 203 80 37

Of kom gezellig op bezoek:
Fluorietweg 23-D, 1812RR, Alkmaar
The Netherlands
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Join our Strawsomeness!

Contact ons


