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Productinformatie 


Dit insectenhotel is gemaakt van 100% geüpcycled hout.  
De huisjes zijn ontworpen en gemaakt in Nederland, bij een organisatie 
waar respectvolle omgang met de medewerkers en kwaliteit centraal 
staan. 

Door op deze manier de producten te vervaardigen willen wij mensen 
laten zien dat we in Nederland heel goed in staat zijn om met respect 
voor mens, dier en milieu mooie, duurzame producten te maken 
waarmee wij onze ecologische footprint zo klein mogelijk houden. 

Dit insectenhotel biedt een ideale schuil- en overwinterplaats voor 
diverse soorten nuttige insecten. Het huisje is voorzien van riet, wat voor 
diverse insecten de ideale plek is om hun larven te laten opgroeien.  
Door de dikte van het hout zal de temperatuur in het huisje redelijk 
constant zijn. En de afgesloten achterzijde zorgt ervoor dat de rietstengels een veilige 
kraamkamer vormen. Het huisje is voorzien van een gebruiksaanwijzing, waarop 
aangegeven staat waar u het huisje het beste kunt plaatsen. Het huisje kan zowel 
opgehangen als neergezet worden. 

Onderhoud  
De huisjes zijn afgewerkt met lijnolie. Wanneer je ziet dat de regendruppels niet meer 
van het huisje rollen, maar het vocht in het huisje begin te trekken. Adviseren wij je het 
huisje, wanneer het huisje droog is, opnieuw met olie in te wrijven. Je kunt hiervoor elke 
kleurloze olie gebruiken en deze eenvoudig inwrijven met een doek. 

Verzending  
  
Alhoewel het insectenhotel al in een stevige cadeauverpakking zit, wordt 
deze als verzendpakket ingepakt in een gebruikte kartonnen doos.  
Alle kleine bee(s)tjes helpen!   
 
Award Winning Packaging Award 2016 
 
Het insectenhotel was een inzending van Brum Design.  
De jury: ‘Deze eenvoudige, functionele en vrolijke verpakking sluit goed aan op het 
product, en ondersteunt de duurzaamheidsfilosofie van de fabrikant. Het product 
wordt met een minimale hoeveelheid verpakkingsmateriaal (gerecycled karton) goed 
beschermd. De product-verpakkingscombinatie heeft een grote cadeauwaarde; het 
insectenhuisje vormt het stralend middelpunt en de verpakking is voorzien van een 
duidelijke gebruiksaanwijzing en een handig handvat. Het lieveheersbeestje 
rechtsboven maakt het geheel helemaal af’, aldus de jury.  

Over SUSZ  
Met onze zorgvuldig samengestelde collectie duurzame producten laten we onze 
liefde voor schoonheid en design zien en willen we je aanzetten een unieke stempel op jouw thuis 
te zetten. Daarnaast is SUSZ duidelijk over duurzaamheid en transparant over onze producten, 
want helaas is volledige circulariteit vaak niet haalbaar. Door juist te informeren stellen we je 
in staat bewuste keuzes te maken en als consument invloed op de economie uit te 
oefenen.  
Bekijk onze webwinkel voor meer duurzame inspiratie en producten
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