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Dopper steekt iconische, oceaanreddende
waterfles in een nieuw jasje
3 nieuwe actuele kleurcollecties, samen in actie voor afvalvrije
natuur

⏲

http://news.dopper.com/


Dinsdag 20 april –  Vanaf 3 juli 2021 verbiedt België de verkoop van verschillende

wegwerpplasticproducten*. Het verbod moet plasticvervuiling tegengaan door

zich te richten op een selectie van de top 10 plastic producten die het meest

worden aangetroffen op stranden in de EU. Drinkflesjes van wegwerpplastic –

waaronder wegwerpwaterflesjes – staan bovenaan de top 10**, maar worden niet

verboden. Sociale onderneming Dopper laat echter niets heel van het excuus voor

wegwerpwaterflessen met de lancering van 9 nieuwe kleuren van hun iconische

hervulbare waterfles: de Dopper Original. Tijd dus voor actie, nieuwe kleuren en

meer aandacht voor een duurzame oplossing.

Dopper Original: een 'trailblazer' sinds 2010
Sinds 2010 kozen al 1,7 miljoen mensen voor de iconische Dopper Original, de beste

herbruikbare waterfles ter wereld, voor de wereld. 1,7 miljoen mensen die bewijzen dat er

in België geen enkele reden is om water in plastic wegwerpflesjes te kopen. De fles

waarmee Dopper's missie 11 jaar geleden begon, de Original trailblazer, zet zijn strijd tegen

plasticvervuiling voort – in maar liefst 9 nieuwe kleuren. Verdeeld over 3 kleurencollecties, is

de iconische hervulbare drinkbus het perfecte alternatief voor iedereen die een duurzame keuze

wil maken.

Onbetwist duurzame koploper
Al sinds 2010 is de Dopper Original de onbetwiste duurzame koploper van de herbruikbare

waterflessen. Het is een fles die de sector op scherp zet, keer op keer op keer. Zo was het in 2014

de eerste herbruikbare waterfles ter wereld die Cradle to Cradle CertifiedTM Brons - en

inmiddels Silver - behaalde. Daarmee voldoet de Dopper Original aan ’s werelds meest

toonaangevende standaard voor veilige, circulaire en verantwoorde producten met de hoogste

duurzaamheidsnormen. Het bekroonde ontwerp is niet alleen sterk en lichtgewicht, maar ook

CO2-neutraal geproduceerd in Nederland met behulp van Hollandse windenergie.

Virginia Yanquilevich, CEO Dopper: “Het duurzame alternatief voor plastic

wegwerpwaterflesjes bestaat al lang: de Dopper-fles . De herbruikbare waterflessen

waarmee sinds de geboorte van Dopper in 2009 in totaal door alle gebruikers al 65,5 miljoen

kilogram plastic afval is bespaard. En dankzij de lancering van 9 prachtige nieuwe kleuren

voor de Dopper Original – met zorg ontwikkeld door ons team – is er nog meer keuze

beschikbaar om impact te maken voor iedereen, op ieder moment. No more excuses.”

Nature is calling.., the Sea is calling.., the Night is calling..



De roep om actie wordt harder. In realiteit van de pandemie proberen we allemaal actief,

gehydrateerd en gezond te blijven, bijvoorbeeld door te genieten van de natuur, het strand, en

de parken in de stad. Maar wat achterblijft aan plastic afval voor eenmalig gebruik is

schrikbarend. Met de nieuwe onweerstaanbare Back to Nature, Deep Blue Sea en

Neon Night collecties zet Dopper de strijd tegen plasticvervuiling voort door nog meer

mensen aan te spreken; liefhebbers van stad en natuur, creatieve geesten

en urban professionals. Met een hervulbare fles voor iedereen die een betere wereld wilt.

Drie collecties, 9 kleuren
Back to Nature: voor de culturele creatievelingen, de door natuur geïnspireerden, degenen

die maatschappelijk betrokken zijn, community drivers en liefhebbers van reizen, natuur en

design.

Kleurvariatie: Dutch Dune (licht beige), Harvest Sun (okergeel), Woodland Pine (groen).

Deep Blue Sea: ontworpen voor de urban professionals die worden beïnvloed door

duurzaamheid, ambitie gedreven en altijd openstaan voor innovatie.

Kleurvariatie: Dark Spring (inktzwart), Cosmic Storm (donkerblauw), Pacific Blue (blauw).

Neon Night: voor degenen die zich willen uiten. zij die hun eigen content en

levensstijl creëren, verantwoordelijk, gedurfd en nieuwsgierig treden ze naar buiten klaar

voor sociale acceptatie. Kleurvariatie: Tidal Teal (teal blauw), Moody Mint (mintgroen), Funky

Fuchsia (fuchsia roze).

Makkelijk verkrijgbaar, betaalbaar en duurzaam alternatief 
De nieuwe kleuren van de Dopper Originals zijn verkrijgbaar vanaf 20 april door heel Europa

via dopper.com en via de bekende verkooppunten in België (12,50 euro).



Links

Shop de Dopper Original

Meer info over Dopper's missie

Media kits: Dopper Original
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OVER DOPPER

Dopper heeft een missie. Mensen de mogelijkheid bieden om herbruikbare flessen te verkiezen boven
wegwerpwaterflesjes. Om zo de wateren van de wereld te beschermen.

Ben jij klaar om Impact te maken met een hoofdletter I? Met Dopper creëer je bewustzijn, help je educatieve
programma’s op te zetten en ondersteun je schoon drinkwater-projecten in Nepal. Goede karma? Zeker weten.

Kies Dopper. Onze oceanen zullen je dankbaar zijn.

Meer lezen over Dopper's missie? Check onze missiepagina of bekijk onze brandvideo.
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