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This flyer is printed

on PLM BIO.

Interested?Interested?
Contact one of our 
account managers 
to see which 
options with PLM 
BIO are available 
for you. 

Designstar has developed Plant Label Material (PLM) 
for various applications. Each with unique features, 
focussing on sustainability!



IK BEN EEN
Wonder

Deze pot bevat een eigen ecosysteem. 

Dit ecosysteem voorziet zichzelf van 

water, de pot kan dus gesloten blijven. 

Het aanwezige vocht in het terrarium 

condenseert tegen het glas en loopt 

daarna via het glas naar beneden op de 

aarde. Zo geven de planten zichzelf water. 

Zet de pot op een lichte plek maar niet in 

de felle zon. Zo geniet je het langst van je 

eigen ecosysteem!

LET OP: Voor het beste resultaat laat je de pot dus gesloten!

PLANT IN WECKPOT

ECOSYSTEEM IN EEN POT
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investing in

we do together
 sustainability 

PLM BIOPLM BIO

Discover everything
about our exclusive
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Finest!
Creating
Nature’s

Finest!

PLM BIOPLM BIO

PLM BIO is very suitable for 
pot covers and labels and POS 
material (eg EC / CC carts).

ApplicationApplication

PLM BIO is developed 
for environmentally 
conscious clients 
who want to use 
biodegradable products. 
PLM BIO is specially 
designed for the 
horticulture sector and 
exclusively available at 
Designstar. The material 
is fully biodegradable 
and FSC certified.
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BenefitsBenefits  

• Biodegradable
• Ecologically responsible
• FSC certified
• Recyclable (Paper)
• Natural look
• Various weights (gram)
• Moisture-resistant
• Dutch product

The material is 100% biodegradable  
and meets the NEN 13432 standard.


