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Gama ECOLOGIQUEGama ECOLOGIQUE

Start somewhere. Começa a ajudar o planeta como possas. Com os nossos produtos da marcaStart somewhere. Começa a ajudar o planeta como possas. Com os nossos produtos da marca

Ecologique by Ancor. Colocámos todo o nosso empenho para tornar estes produtos amigos doEcologique by Ancor. Colocámos todo o nosso empenho para tornar estes produtos amigos do

planeta. Todos os materiais são selecionados cuidadosamente para reduzir a sua pegada deplaneta. Todos os materiais são selecionados cuidadosamente para reduzir a sua pegada de

carbono, serem reciclados ou recicláveis e contribuírem de forma positiva para uma economiacarbono, serem reciclados ou recicláveis e contribuírem de forma positiva para uma economia

circular e para o reaproveitamento de recursos. Assim, todas as tintas aqui utilizadas são à base decircular e para o reaproveitamento de recursos. Assim, todas as tintas aqui utilizadas são à base de

água. Os cartões e papéis são ou reciclados ou recicláveis, sendo o mais próximo do natural queágua. Os cartões e papéis são ou reciclados ou recicláveis, sendo o mais próximo do natural que

possível e provenientes de �orestas sustentáveis cuidadosamente selecionadas. Faz a diferença.possível e provenientes de �orestas sustentáveis cuidadosamente selecionadas. Faz a diferença.

Start somewhere.Start somewhere.

Gama SUPER LIGHTGama SUPER LIGHT

Desenvolvemos e fabricamos uma nova forma de ser light. Cadernos e produtos de papelaria queDesenvolvemos e fabricamos uma nova forma de ser light. Cadernos e produtos de papelaria que

pesam menos 30% que o mesmo caderno, se fabricado com componentes normais. Investigamos epesam menos 30% que o mesmo caderno, se fabricado com componentes normais. Investigamos e

desenvolvemos os papéis e componentes especiais, de forma a que conseguíssemos ter a mesmadesenvolvemos os papéis e componentes especiais, de forma a que conseguíssemos ter a mesma

funcionalidade, mas com muito menos peso! A saúde dos utilizadores agradece!  funcionalidade, mas com muito menos peso! A saúde dos utilizadores agradece!  

Gama SMOOTHGama SMOOTH

Desenvolvemos e fabricámos uma gama nova em que o toque é tudo. Tintas e acabamentosDesenvolvemos e fabricámos uma gama nova em que o toque é tudo. Tintas e acabamentos

especiais nas capas promovem um toque suave no manuseamento dos nossos cadernos eespeciais nas capas promovem um toque suave no manuseamento dos nossos cadernos e

produtos de arquivo. Toque e sinta a diferença!produtos de arquivo. Toque e sinta a diferença!
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