Jak wybrać gadżety reklamowe dbając o środowisko?
Oto 4 proste kroki, którymi warto się kierować:
1. Wybierz produkty w duchu zero waste. (Czyli takie, które nie generują niepotrzebnych śmieci).

2. Ogranicz użycie plastiku!
3. Wybierz produkty z recyklingu (lub do recyklingu).
4. Ogranicz zużycie wody!

Aby ułatwić Ci rozpoznanie produktów,
oznaczyliśmy ich najważniejsze cechy:

Produkty z recyklingu

Świetna jakość

Produkty do recyklingu

Produkty biodegradowalne

Zero waste

Oszczędzanie wody

NOWOŚĆ!

Słodycze ekologiczne

cIastko zbożowe
z kawałkami czekolady
i orzechów laskowych

Wytrawne cIastko
o niepowtarzalnym
smaku

cIastko owsiane
z żurawiną
i białą czekoladą

zapakowane w folię eco, w 100% biodegradowalną.

Produkt bezglutenowy.
Dostępne smaki: burak i czarnuszka, rozmaryn i sól,
szpinak i majeranek.
Opakowanie: przezroczysta folia,
ekologiczna obwoluta.

Opakowanie: folia eco w 100%
biodegradowalna.

słodka paczuszka

korzenna kamieniczka

Zawartość:
Żelki serduszka w cukrze 10 g (truskawkowe z jogurtową pianką)
lub draże czekoladowe z orzechami w cukrowej skorupce 10 g
lub Jelly&Jelly 10 g (owocowe) lub żelki mini – misie 10 g (owocowe).
Opakowanie:
W 100% biodegradowalne. Certyfikowane do kontaktu z żywnością.

Zawartość:
Imbirowe gwiazdki 100 g lub ciasteczka korzenne w białej,
mlecznej i deserowej czekoladzie 100 g.
Opakowanie:
W 100% biodegradowalne. Certyfikowane do kontaktu z żywnością.

cookie pure box
Zawartość:
Kruche ciastka z żurawiną i kawałkami białej czekolady
(łącznie 190 g)
lub ciasteczka migdałowe vege bez cukru (łącznie 150 g)
lub kruche ciastka ze skórką pomarańczową i kawałkami
czekolady deserowej (łącznie 190 g).
Opakowanie:
W 100% biodegradowalne. Certyfikowane do kontaktu
z żywnością.

Ciastka z żurawiną
i kawałkami białej czekolady

słodzone syropem
z agawy!

Ciastka ze skórką
pomarańczową i kawałkami
czekolady deserowej

Ciasteczka migdałowe
vege

Wytrawne cIastko
o niepowtarzalnym
smaku
Produkt bezglutenowy.
Dostępne smaki: burak i czarnuszka, rozmaryn i sól,
szpinak i majeranek.
Opakowanie: przezroczysta folia,
ekologiczna obwoluta.

Mix ziaren dyni,
słonecznika
i suszonej żurawiny

Mix orzechów
laskowych, migdałów
i suszonej żurawiny

Orzechy w karmelu

Ciecierzyca prażona

Kuleczki zbożowe

bakalie w eko torebce
Zawartość:
Dostępne rodzaje: orzechy laskowe, orzechy włoskie,
orzechy nerkowca, migdały, orzechy brazylijskie,
pestki słonecznika, pestki dyni.
Opakowanie:
W 100% biodegradowalne. Certyfikowane do kontaktu
z żywnością.

duży wybór
zawartości!

suszone jabłka
zawartość: Suszone jabłka w plastrach z Polskich sadów!
Opakowanie: W 100% biodegradowalne. Certyfikowane do kontaktu
z żywnością.

czekoladka 10g
smak:
Czekolada mleczna, biała, deserowa lub mleczno–biała.
Opakowanie:
W 100% biodegradowalne. Certyfikowane do kontaktu
z żywnością.

2w1
dwa smaki w jednej
czekoladzie!

Mleczna

Deserowa

Biała

Mleczno-biała

słodki karnet
Idealna propozycja na targi, event lub inne okazje,
w których oprócz małego, słodkiego „miło Cię widzieć”
chcemy przekazać klientowi dodatkową
informację. Słodki Karnet może stać się wizytówką
lub kuponem rabatowym, może być również
zaproszeniem na wydarzenie.
Opakowanie: W 100% biodegradowalne. Certyfikowane do kontaktu z żywnością.

Jelly Pack Serce

Karmelizowane ciastko
korzenne

Heart Candies

twardy karmelek
smak:
Malinowy, pomarańczowy, miętowy lub tymiankowy.
Opakowanie:
W 100% biodegradowalne. Certyfikowane do kontaktu
z żywnością.
Produkt występuje zarówno w postaci pojedynczo
zapakowanych cukierków, jak i w większych
opakowaniach, mieszczących 80 g i 90 g karmelków.

dodatek owoców
lub ziół!

popcorn w eko kubku
Świeży, aromatyczny popcorn gotowy do spożycia,
zapakowany w ekologiczny kubek z wieczkiem.

NOWOŚĆ!

roślinne inspiracje

rzeżuchowy ogród
Rzeżucha do samodzielnego wyhodowania.
Słoiczek zawiera watę oraz torebeczkę z nasionkami.
dookoła słoiczka przyklejona obwoluta papierowa
z nadrukiem reklamowym CMYK lub do 4 kolorów
Pantone.

bee bomba
Bee Bomba to specjalnie utwardzona kulka pełna
nasion i biohumusu. Zawiera kompozycje polskich
dzikich kwiatów miododajnych. Rzuć Bee Bombę
na miejski nieużytek, zniszczony klomb albo do
doniczki na parapecie – stworzysz kwietna łąkę,
czyliprawdziwy bufet dla pszczół!

Bee Bomby zapakowane są w szklany,
brandowany pojemniczek
lub w specjalny kartonik-poduszkę

bomba nasienna
Bomba nasienna wykonana z pulpy papierowej
zawiera zatopione nasionka.
Bomba umieszczona w ziemi i systematycznie
pielęgnowana zmieni się w pięknego kwiatka.

Możliwość wyboru nasion, kształtu
oraz koloru bomby nasiennej.

pakiet do uprawy ziół
Zawiera ziemię, doniczki oraz nasiona. Transparentne
opakowanie w początkowej fazie wzrostu roślin
pełnirolę szklarni i wspomaga wzrost roślin.
Doniczki - 3 sztuki.
Bogata oferta ziół do wyboru, m.in. bazylia,
kolendra, mięta, melisa, lubczyk, szałwia,
trawa cytrynowa.

mini szklarenka
Zawiera ziemię, doniczki oraz nasiona.
Transparentne opakowanie w początkowej fazie
wzrostu roślin pełni rolę szklarni i wspomaga
wzrost roślin.
Doniczki - 6 sztuk.

50 sztuk warzyw, ziół i kwiatów
do wyboru

kawa ziarnista 100g
Wysokiej jakości kawa ziarnista pochodząca
z ekologicznych plantacji.
Rodzaj kawy: Arabica Honduras, ma niską
kwaskowatość, niską zawartość kofeiny i
interesujące walory smakowe:
czekoladowe i orzechowe nuty.
Zapakowana w torebkę typu doy-pack natural
etykieta samoprzylepna z dowolnym nadrukiem
reklamowym CMYK lub do 4 kolorów Pantone,
z tyłu mała etykietka ze składem.

długopis z nasionami ziół
Długopis reklamowy z nasionami ziół to idealny
gadżet reklamowy. Jest użyteczny w każdym
calu – długopisem można zrobić notatki, a zioła
wykorzystaćw kuchni.
Zestaw zawiera:
• długopis papierowy
• saszetkę z nasionami (do wyboru)

ROWTREE
OLLECTION

bomba nasienna
Bomba nasienna wykonana z pulpy papierowej
zawiera zatopione nasionka.
Bomba umieszczona w ziemi i systematycznie
pielęgnowana zmieni się w pięknego kwiatka.

Możliwość wyboru nasion, kształtu
oraz koloru bomby nasiennej.

pakiet do uprawy ziół
Zawiera ziemię, doniczki oraz nasiona. Transparentne
opakowanie w początkowej fazie wzrostu roślin
pełnirolę szklarni i wspomaga wzrost roślin.
Doniczki - 3 sztuki.
Bogata oferta ziół do wyboru, m.in. bazylia,
kolendra, mięta, melisa, lubczyk, szałwia,
trawa cytrynowa.

ROWTREE
OLLECTION

notes EKO z nasionami sosny
Zwróć ziemi drzewo z pomocą zeszytu FSC
pochodzącego ze zrównoważonych zbiorów.
72 kartek w linie, spirala. Znajdujące się w notesie
nasiona sosny (pinus nigra), zapewnią planecie nowe
życie. Posadzone drzewo będzie rosło ok. 30 cm
rocznie. Wyprodukowane w EU.

zakładka eko
z nasionami sosny
Zwróć ziemi drzewo z pomocą tej zakładki papierowej
FSC pochodzącej ze zrównoważonych zbiorów.
Tasiemka wykonana z bawełny. Zawiera nasiona
sosny (pinus nigra), które zapewnią planecie nowe
życie. Posadzone drzewo będzie rosło ok. 30 cm
rocznie. Wyprodukowane w EU.

Ołówek z nasionami

Świetnie wpisuje się w gadżety w duchu zero
waste – po zużyciu wystarczy włożyć końcówkę
do ziemi, a wyrosną z niej piękne kwiaty lub zioła.

Do wyboru różne rodzaje nasion:

Tymianek

Szałwia

Goździk

Kolendra

Szałwia
Hiszpańska

Stokrotka

Bazylia

Niezapominajka

Papier Nasienny
Papier nasienny to nowość na rynku
reklamowym. Jest w 100% biodegradowalny,
więc po pewnym czasie zniknie
z powierzchni Ziemi, nie zostawiając
po sobie niepotrzbnych odpadów.
Wystarczy zakopać papier w ziemi i podlać
wodą, a wyrosną z niego piękne roślinki!
Papier świetnie oddaje kolory, mozna na nim
drukować ulotki różnego kształtu i rozmiaru.
Występuje pod postacią kopert lub papieru
do pakowania prezentów. Papier wciąż
zaskakuje efeketem nowości, dzięki temu
umieszczony na nim przekaz jest lepiej
zapamiętywany.

Instrukcja:
1. włóż papier nasienny
2. wsyp ziemię
3. wlej wodę
4. podziwiaj!
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KROK 1:
Wybierz produkty w duchu zero waste
Ten punkt powinien być ulubionym każdego, komu zależy na długoterminowych efektach
swojej pracy. Od wielu lat promowaliśmy ideę mądrego wyboru gadżetów reklamowych,
traktowanych jako inwestycja w przyszłość. Dobrej jakości gadżet, a przede wszystkim
dobrze dobrany do grupy docelowej, służy długo. Jest dzięki temu nośnikiem reklamy,
która towarzyszy klientowi przez lata. Wybieraj dobrej jakości produkty lub takie, które
mogą ograniczyć produkcję niepotrzebnych odpadów. Oto kilka naszych propozycji.

?

Słyszałeś już o WOSKOWIJKACH?

To alternatywa dla torebek foliowych, w którą
można owinąć produkty spożywcze. Jest to kawałek
materiału zabezpieczony specjalną mieszanką
pszczelego wosku i naturalnych olejów, które
uchronią Twoją żywność przed obsychaniem. Można
zawinąć w nie kanapki, ogórki, połówkę cytryny,
pomidorki czy przykryć nią miskę z jedzeniem. Jak z
niej korzystać? Owiń produkt i potrzymaj chwile w
dłoniach. Ciepło Twojej skóry dopasuje woskowijkę
do owijanego produktu.

Gdyby w czasach Zygmunta III Wazy istniały reklamówki foliowe, mógłbyś dziś

,

dokładnie się im przyjrzeć. Szacuje się, że torba foliowa rozkłada się ok 400 lat
zaśmiecając przez ten czas środowisko. Mamy sposób jak ją zastąpić!

Jak z niej korzystać?
Owiń produkt i potrzymaj chwile w dłoniach.
Ciepło Twojej skóry dopasuje woskowijkę
do owijanego produktu.
Piękny nadruk
w pełnym kolorze!

Produkty Eko są badzo
Atrakcyjne!
Jak o nią dbać?
Po użyciu umyj woskowijkę w letniej wodzie, ewentualnie z
dodatkiem mydła. Powieś do wyschnięcia, a następnie korzystaj
ponownie.

Pro tip:
Aby woskowijka służyła przez wiele
lat, unikaj źródeł ciepła typu: gorąca
woda, mocne słońce, zmywarka czy
mikrofalówka.
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EKOLOGICZNE PŁATKI DO DEMAKIJAŻU
Gadżet dla kobiet ograniczający produkcję odpadów? Zdecydowanie są to
wielorazowe płatki kosmetyczne. Wpisują się w ekologiczny trend i chronią planetę
przed niepotrzebnym zanieczyszczeniem odpadami higienicznymi.

Płatki wykonane są z certyfikowanej, organicznej
bawełny lub dzianiny bambusowej. Znakowanie
na doszytej metce, a zestaw zawiera specjalny
woreczek do prania.

Power bank „paluszek”
Czy wiesz, że baterie „paluszki” możesz teraz ładować zwykłym kablem USB?
Oto bardzo praktyczny i przydatny powerbank Paluszek w wersji AA i AAA. Możesz zadrukować
całą baterię dookoła oraz spersonalizować jego opakowanie. Idealnie sprawdzi się jako gadżet
dla pracowników biurowych, którzy w swojej pracy korzystają z baterii (np. do zasilania myszy
komputerowych), dla rodziców dzieci, których zabawki „żyją” dzięki bateriom, oraz dla wszystkich,
którzy baterii używają
do pilotów, szczoteczek do zębów i innych urządzeń.

Wielokrotne
ładowanie nawet 500 razy

Zero Waste nie produkujesz
odpadów

Szybko ładowane zawsze masz baterie
pod ręką

Jak można wykorzystać papier nasienny?
W zasadzie tak jak każdy papier – do niemal wszystkiego!
• Może posłużyć jako wklejka w kalendarzu
lub notesie. Na przykład każdego miesiąca możemy wkleić inne nasionka sezonowych
kwiatków lub ziół do posadzenia. Angażujące przez cały rok!
• Możemy dodać wkładkę do wizytówek, które rozdajemy klientom.
Stworzyć zestaw zapakowany w eko folię, który wyróżnia daną wizytówkę
na tle innych.
• Papier do pakowania prezentów z indywidualnym nadrukiem
• Stworzyć koperty
• Kartki świąteczne czy okolicznościowe – wykonane w całości z papieru
lub z jego elementami. Przy współpracy z jednym z naszych klientów padł
pomysł kartki świątecznej z eko kartoniku, który miał wycięty kształt choinki, podklejony
zielonym papierem nasiennym.
Pomysł przyjął się genialnie!

Można wykorzystać go również jako:
• Ulotki reklamowe na różne okazje
• Opaski na festiwale czy konferencje – szczególnie jeśli odbywają
się na zewnątrz, ponieważ jest biodegradowalna
• Zakładkę do książki
• Confetti na wydarzeniu! Szczególnie gdy odbywa się w plenerze,
na świeżym powietrzu
• Wszelkiego typu zawieszki czy owijki do produktów,
tworzone na indywidualne zamówienie
• Praktycznie wszystko inne co można wykonać z papieru

Notesy z jabłek
A gdyby tak dać nowe życie
produktom, w których inni
nie widzą potencjału?
Mamy takie produkty!
Papier jabłkowy powstaje ze skórek i rdzeni jabłka – czyli tego,
co jest odpadem przy produkcji soków i przetworów.
Z pozostałości jabłek pozyskiwana jest celuloza do produkcji
papieru oraz materiały ekologiczne typu eco-leather
do produkcji okładek. Proces ten podlega ścisłej kontroli jakości, która gwarantuje minimalny wpływ na środowisko.

Kalendarze i notesy wykonane
z jabłek są atrakcyjnym
produktem reklamowym,
który zapada mocno w pamięć.
Ciekawe, czy rozpoznałbyś,
który papier jest zwykły,
a który produkowany z jabłek?

Świeczka „CUBE”

Świeczka „ASTRO”

Świeczki z wosku sojowego
Nie dość, że jest bardziej przyjazny dla środowiska niż
standardowy wosk, to jeszcze sam gadżet świetnie wpisuje się
w działania zero waste!

Świeczka „AURA”

Wybierz dowolny kolor szkła i wosku…
…oraz jeden spośród 25 różnych aromatów. Do świeczki dobierz podstawkę lub wieczko, dzięki
czemu zapewniasz swojemu gadżetowi uniwersalny charakter.

ZE

Każdą świecę można zestawić z dopasowaną podstawką
oraz wieczkiem.
Do wyboru dwa rodzaje drewna dąb oraz buk.

?

CZY
WIESZ,

Czy wiesz, że świeczki
reklamowe możesz wykorzystać
na kilka sposobów?
Słoiczek, który zostanie po
wypaleniu wkładu, może stać
się pojemniczkiem na patyczki
kosmetyczne – wystarczy,
że zamówisz go z wieczkiem,
żeby miał pokrywkę. Często
ten produkt przekształca
się w organizer na biurko,
czy malutką doniczkę na
kwiatki. Takie zastosowanie –
odpowiednio zasugerowane
– czyni z tego produktu gadżet
zero waste!

Produkty w duchu
Zero Waste
charakteryzują się wysoką jakością
i trwałością. Współpracujemy ze znanymi markami,
które są gwarancją niezawodności dla naszych klientów.
Oto lista niektórych z nich, wraz z opisem produktów,
w których się specjalizują.

Dzbanek
termiczny
POTTI
Dzbanek termiczny o pojemności 1300
ml ze stali nierdzewnej, zachowuje
temperaturę napojów do 13 godzin.

Butelka Vasa

Butelka Duke

Butelka Vasa z miedzianą
izolacją próżniową. Butelka Vasa
z miedzianą izolacją próżniową
utrzymuje wysoką temperaturę
napoju przez 12 godzin, a niską
przez 48 godzin.

Butelka Duke z miedzianą
izolacją próżniową. Butelka Duke
z izolacją próżniową
i podwójnymi ściankami ze stali
nierdzewnej 18/8. Wewnętrzna
ścianka pokryta jest warstwą
miedzi.

Butelka DAKAR

Bidon SHOW

Bidon

Butelka ze szkła
bromokrzemowego
z bambusowem wieczkiem.
Idealna do gorących
jak i zimnych napojów!

Bidon ze stali nierdzewnej
o pojemności do 510ml. Stylowy
i praktyczny bidon idealny do
zimnych napojów.

Bidon. Aluminium i AS.
Pojemność do 650 ml.
ø66 x 250 mm

Kubek HYGGE
Kubek ze stali nierdzewnej.
Świetnie sprawdza się
w podróży, podwójna ścianka
i szczelne wieczko gwarantują
wygodę użycia.

Kubek z łuski
kawowej
Kubek z podwójnymi ściankami
wykonany w 50% z łusek
kawowych i w 50% z PP.
Pojemność 300 ml.

Kubek
termiczny
Kubek
Kubek jednościenny z włókna
bambusowego - 50% i 50% z PP
i TPE. Pojemność 350ml.

Kubek
PETRELLI
Kubek z włókna ryżowego i PP. Pojemność do 400 ml,
nowoczesny design.

Kubek termiczny z pojedynczą
ścianką, pokryty bambusem.
450 ml. W kartoniku.

Kubek PIROT
Zakręcony kubek termiczny z zamknięciem w stylu
„pick me up!”. Kubek utrzymuje temperaturę napojów
(zarówno ciepłych jak i zimnych) do 10 godzin!

Butelka z Tritanu

Butelka z karabińczykiem

Szczelna butelka do picia wykonana z Tritanu.
Nie zawiera BPA, występuje w różnych kolorach.

Nieduża aluminiowa butelka jednowarstwowa. W zestawie
dołączony karabińczyk, dzięki któremu można doczepić
ją do plecaka lub torby. Pojemność 400ml.

Butelka termiczna
Butelka o właściwościach termicznych ze stali nierdzewnej
o pojemności 500 ml. Posiada uchwyt do przenoszenia
oraz zamknięcie z silikonową uszczelką.

Tęczowa butelka
Szczelna butelka na napoje o poj. 800 ml.,
wykonana ze stali nierdzewnej.
Butelka wyróżnia się swoją barwą w kolorach tęczy.

Butelka z motywem drewna

Termos slimly

Metalowa butelka o podwójnych ściankach wykonana ze stali
nierdzewnej. Wykończenie imitujące drewno. Pojemność 500ml.

Wygodny i wąski termos w różnych kolorach.
Idealny do plecaka czy torebki.

Butelka termiczna
z termometrem

Butelka

Bidon

Szczelna butelka na napoje o poj. 800 ml,
wykonana ze stali nierdzewnej.
Butelka wyróżnia się swoją barwą w kolorach tęczy.

Butelka o pojemności 500 ml.
wyposażona jest w materiałowy uchwyt,
który ułatwia jej użytkowanie.

bidon z wygodnym ustnikiem, wyposażony w dodatkowy uchwyt.
przyda się miłośnikiem aktywnego wypoczynku.
Wyposażony w kolorową opaskę. pojemność 700 ml.

Bidon
szklany

Bidon ze schowkiem
na kartę

Bidon
z rozpylaczem

Butelka
z tritanu

Bidon wykonany ze szkła o podwyższonej jakości
- borokrzemowego. Podwójne ścianki, Szczelne
zamknięcie, kolorowy uchwyt.

Bidon. Tritan™. Łatwe otwarcie. Z przegródką na karty.
Pojemność do 800 ml.
Dostarczany w pudełku. ø80 x 260 mm

Bidon. PS i ABS. Z rozpylaczem i ustnikiem typu
push-pull. Pojemność 600 ml. ø66 x 250 mm

Butelka z Tritanu,nie zawiera BPA, 800 ml z dnem ze stali
nierdzewnej i pokrywką z bambusowym wykończeniem.

Wśród produktów z linii Pierre Cardin można znaleźć
zarówno eleganckie i biznesowe zestawy piśmiennicze,
ale też interesujące i oryginalne propozycje prezentowe
składające się z oryginalnych notesów,
piór czy powerbanków.

JBL to marka związana z jednymi z najlepszych systemów
audio i urządzeń elektroakustycznych na świecie.
Obecnie najbardziej charakterystycznymi produktami
brandu są wszelkiego rodzaju głośniki.

Firma Huawei jest znana jako jeden z dwóch największych
producentów smartfonów na świecie, jednak w swojej
ofercie posiada także duży wybór akcesoriów
elektronicznych. Ładowarki, słuchawki czy głośniki tej marki
to doskonały przykład na połączenie technologii, designu
i korzystnej ceny.

Niepowtarzalne, modne i niezwykle kolorowe zegarki firmy
Ice-Watch to flagowe produkty marki, którą powinien znać
każdy, kto chce być trendy!

Idealnie schłodzony napój podczas zajęć na siłowni, gorąca
kawa w drodze do pracy, a także świeże i domowe posiłki
na wynos – to wszystko jest możliwe dzięki pojemnikom
i kubkom termicznym z bogatej oferty Aladdina.

Na lądzie, pod wodą, a nawet…w kosmosie!
Termosy Stanley od dawna towarzyszą aktywnym ludziom
podczas realizacji ich pasji. Dzięki swojej niezawodności
i świetnej jakości sprawdzają się w każdych warunkach.

Vanilla Season to kolekcja gustownych i pomysłowych
produktów, będących elementami wyposażenia wnętrz
i artykułami gospodarstwa domowego.

Dafi to pierwsza polska marka butelek i dzbanków
filtrujących wodę. Cała produkcja odbywa się w Polsce,
a wymienne filtry są łatwo dostępne na terenie całego kraju.

Jasne barwy i romantyczne wzory to znaki rozpoznawcze
produktów sygnowanych logo Cacharel. Eleganckie, kobiece
notesy i długopisy, piękne i funkcjonalne torby czy zwiewne
szale zachwycą niejedną fankę mody, niezależnie od wieku!

Silicon Power tworzy artykuły z wąskiego segmentu
elektroniki, dzięki czemu firma skupia się na rozwoju
technologii z zakresu przechowywania danych
oraz dostarczania zewnętrznych źródeł energii
dla urządzeń mobilnych

Marka Victorinox nieodłącznie kojarzona jest z kultowym
czerwonym scyzorykiem, który zachwyca wysokiej klasy
wykonaniem i zaskakuje ilością elementów na wyposażeniu.
Z biegiem lat do portfolio brandu dołączyły praktyczne
SwissCardy, noże i akcesoria kuchenne, funkcjonalne
walizki, a nawet zegarki i perfumy.

Multitoole, plecaki, narzędzia i odzież oraz gadżety
turystyczne od wielu flagowe produkty marki Schwarzwolf.

W naszej ofercie znaleźć można luksusowe długopisy
i notesy, modne apaszki, stylowe torby i walizki, wyjątkowe
zegarki, galanterię męską, a nawet elektronikę.

Dziś w portfolio marki możemy znaleźć wysokiej klasy
długopisy i notesy, efektowne teczki czy portfele,
a także elektronikę.

Proponujemy Państwu kolekcję fantastycznych gadżetów,
takich jak długopisy, pióra, notatniki, torby podróżne, walizki,
elektronika czy zegarki.

Niemiecka marka Hugo Boss stała się synonimem luksusu.
W branży gadżetów szczególnie dużą popularnością cieszą
się zestawy VIP, które sprawdzają się idealnie jako prezenty
dla wyjątkowych osób.

Najwyższej jakości scyzoryki, akcesoria biznesowe
i podróżne, a także gadżety do urządzeń mobilnych.

Luksusowe długopisy i notatniki, teczki, walizki, portfele
oraz inne akcesoria, które w swoim wyglądzie łączą
włoską tradycję ze współczesnym modowym sznytem.

Marka, która od ponad wieku tworzy instrumenty piśmienne
doceniane na całym świecie za ich niezawodną jakość,
precyzję pisania i elegancki wygląd.

Eleganckie zestawy piśmiennicze Waterman to szyk sam
w sobie! Sprawdzają się świetnie zarówno na ekskluzywne
upominki biznesowe jak i prezenty dla pracowników
biurowych.

KROK 2:
Ogranicz zużycie plastiku!
Zamień plastik na papier, bambus, drewno czy pszenicę, a
Ziemia Ci za to podziękuje.

Warzyworek -

Woreczek ze sznurkiem

WARZYWORKI

Warzyworki to przyjazna dla środowiska
alternatywa torebek foliowych, w których
warzywa i owoce mogą swobodnie oddychać.
Wystarczy w sklepie czy na targu, zamiast
do zwykłej reklamówki, wkładać
produkty do warzyworka.
Jest on zazwyczaj leciutki,
dzięki czemu nie wpływa na wagę.
Występuje w wielu wariantach,
które przedstawiamy poniżej.

Worki z możliwością ZNAKOWANIA NA METCE.
Występują w trzech rozmiarach:
30x20cm, 30x35cm i 30x40cm.
Można je zamówić w jednym pakiecie.

Worki z możliwością
ZADRUKOWANIA JEDNEJ STRONY.
Występują w trzech rozmiarach:
30 x 20cm, 30x35cm i 30x40cm.
Można je zamówić w jednym pakiecie.

Występują w różnych wariantach:
Piękny zestaw DWÓCH WORKÓW
wykonanych z bawełny,
zapakowanych w papierową rolkę.
Wymiary: 18,5 x 23 cm i 23,5 x 28 cm.

Worki sublimacyjne z możliwością
ZADRUKU POWIERZCHNI SIATKI.
Materiał RPET z możliwością sublimacyjnego
nadruku po całości.
Występują w trzech rozmiarach:
30 x 20cm, 30x35cm i 30x40cm.
Można je zamówić w jednym pakiecie.

Torba „paryżanka”

Torba z bawełny i korka

Torba jutowa

Niezwykłe modny i przydatny gadżet wykonany w idei eko.
Wykonany z plecionych bawełnianych sznurków, rozciąga
się do sporych rozmiarów, więc pomieści codzienne sprawunku.
A do tego wygląda bardzo stylowo!

posiada pojemną komorę główną i otwartą kieszonkę
w środku, przydatną do przechowywania telefonu
lub portfela. Zapinana na zatrzask.
Dostępna w trzech naturalnych wersjach kolorystycznych.

Jutowa torba z bawełnianą kieszonką rączkami.
Juta 240g/m2, bawełna 140g/m2.
Wymiary: 370 x 410 x 100 mm.

Torba jutowa na zakupy

Torba ze 100% bawełny

Torba na warzywa i owoce

Torba na zakupy z juty (360 g/m2) z laminowanym wnętrzem
i krótkimi uszami. Wymiary: 430 x 340 x 175 mm.

Torba ze 100% bawełny (180 g/m²) z uchwytami 60 cm z korka.
wymiary: 450 x 400 x 105 mm.

Torba wielokrotnego użytku na owoce i warzywa wykonana
z bawełnianej siatki. Posiada dwa uchwyty o długości 27,5 cm.
Pojemność: 12 litrów, wytrzymałość do 10 kg.
Bawełna, 170 g/m2.

Torba z bawełny i siatki

Torby z kukurydzy

Praktyczna torba z bawełny i siatki z wygodnymi uchwytami.

Ekologiczne torby wykonane z kukurydzy
z pięknym nadrukiem w pełnym kolorze.

Torba bawełniana
torba ściągana sznurkiem, doskonała jako opakowanie
na upominki. Bawełna 105 gr/m2.
Występuje w trzech rozmiarach:
L – ok. 30 x 47 cm
M – 25 x 32 cm
S – 14 x 22 cm

Torby do segregacji odpadów
Bardzo wytrzymałe i pojemne torby do segragacji odpadów
w trzech kolorach, zgodnych z zaleceniami
ministerstwa środowiska.
posiadają rzepy - można je łączyć!

NA STRONIE 52 RÓWNIEŻ TORBY Z RECYKLINGU!

miska i deska
w jednym
Pojemna miska pomieści dużą ilość sałatki, dodatkowo dołączona bambusowa
przykrywka zapewni świeżość warzyw na dłużej. Przykrywka może pełnić
również funkcję deski do krojenia.
Miska wykonana jest z włókna bambusowego, które odpowiada za trwałość
i wytrzymałość produktu.
Produkty z włókna bambusowego nadają się do mycia w zmywarce.

torba na zakupy
Torba na zakupy z RPET 190T z długimi uchwytami,
100 gr / m². Ekologiczny materiał wykonany
z przetworzonych plastikowych butelek.

taca bambusowa
Idealny zestaw do kawy czy herbaty - zawiera
bambusową deseczkę z miejscem na słodką
przekąskę, łyżeczkę i szklaną filiżankę.

kubek szklany
Kubek wykonany jest ze szkła borokrzemowego,
którejest szkłem o wysokiej jakości i jest odporne
nawysoką temperaturę. Korkowy pasek ułatwia trzymanie,
zapobiega poparzeniom oraz wyślizgnięciu się kubka z ręki.
Pokrywka z otworem do picia wykonana jest z silikonu.
Kubek świetnie sprawdzi się jako zamiennik
dla tych z plastiku, czy papieru.
Nadaje się do kuchenki mikrofalowej i zmywarki!

torba termiczna
Ekologiczna torba termiczna wykonana ze wzmocnionego
papieru, pomieści 6 puszek z napojem.

Okulary ze słomy
pszenicznej lub bambusa

Kubek z kukurydzy,
słomy i pszenicy

Okulary do indywidualnego zaprojektowania każdego ich elementu!

Piękny kubek jednościenny wykonany w 65% z PLA (100%
kukurydzy) i w 35% ze słomy pszenicy, bambusowa pokrywka
i korkowy uchwyt. Pojemność 420 ml. PLA (kwas mlekowy)
jest wytwarzany ze sfermentowanej skrobi roślinnej,
która jest wolna od substancji toksycznych i neutralna
pod względem węgla.

Drewniany zegarek
Modny zegarek kwarcowy, wykonany z naturalnego
drewna. Zapakowany w papierowe pudełko upominkowe.

Stylowy pojemnik na kanapki
Pojemnik na kanapki lub na lunch wykonany w 50%
z włókna bambusowego i w 50% z PP. Z bambusową pokrywką.

Wieczny kalendarz
Bambusowy wieczny kalendarz na biurko. Aktualny każdego
roku, nie generuje niepotrzebnych odpadów. Świetnie nadaje
się do akcji przekazujących długoterminową współpracę
– w końcu ten kalendarz nigdy się nie przeterminuje.

Elegancki zegarek
Analogowy zegarek z paskiem ze skory. Zapakowany
w pudełko. 1 bateria SR626SW dołączona.

Długopis Foll
Korpus długopisu wykonany jest z naturalnego
bambusa, a klip i końcówki z tworzywa wykonanego
w 50% z naturalnej słomy.
Do idei ochrony środowiska nawiązuje też klip
w kształcie liścia.
Długopis automatyczny.
Wkład typu X20 w kolorze niebieskim.

ładowarka indukcyjna

ładowarka indukcyjna

Ładowarka bezprzewodowa z funkcją stojaka. Wykonana w 35% ze słomy
pszenicy i w 65%z ABS. Wyjście: DC 5V/2A do szybkiego ładowania.
Kompatybilny z najnowszymi Androidami, iPhone® 8, X i nowszymi.

Posiada dwa stanowiska do ładowania indukcyjnego. Wykończona
jest naturalnym bambusem. Odległość ładowania
bezprzewodowego <5mm, moc ładowania 5W.

powerbank solarny
Powerbank bambusowy

Powerbank ze słomy pszenicznej

Powerbank o pojemności 5 000 mAh wykonanyz bambusa dla telefonów
komórkowych lub innych urządzeń cyfrowych. Posiada lampki
sygnalizacyjne LED oraz taśmę wykonaną z materiału RPET. W zestawie kabel
ładowania Micro-USB.

Powerbank o pojemności 5 000 mAh wykonany z bambusa dla telefonów
komórkowych lub innych urządzeń cyfrowych. Posiada lampki
sygnalizacyjne LED oraz taśmę wykonaną z materiału RPET.
W zestawie kabel ładowania Micro-USB.

Solarny, gumowany powerbank o mocy 5000 mAh z podświetlanym logo.
Duża powierzchnia panelu słonecznego pozwala na ładowanie
akumulatora w tempie 170 mAh/godz.
Ładowanie można przeprowadzić również za pomocą dołączonego kabla.
Po dotknięciu powerbanku, wygrawerowane logo rozświetli się na 30
sekund. Powerbank świeci się również w trakcie ładowania.

Bambusowy powerbank
Bambusowy powerbank 4000 mAh. W zestawie z kabelkiem.

Drewniany głośnik
Bezprzewodowy głośnik Bluetooth® o mocy 5W z podświetlanym logo,
wykonany z drewnai gumy oraz z podwójnym wyjściem dźwięku
dla niezrównanej jakości brzmienia jak na głośnik tego rozmiaru.
Posiada wbudowany mikrofon i funkcję połączeń konferencyjnych.

Głośnik w bambusowej
obudowie
Głośnik Bluetooth 4.2 z ABS z bambusową obudową.
Akumulator Li-on 450mAh i lampka na dole głośnika.

Głośnik Bluetooth z
korka/wapienia
Wykonany z połączenia naturalnego wapienia i korka.
Moc wyjściowa wynosi 3 W. Głośnik zawiera baterię
litowo-polimerową o pojemności 500 mAh. Zawiera kabel
do ładowania Micro-USB. Zasięg Bluetooth® 5.0
do 10 metrów.

bambusowy głośnik
BluetootH
Moc wyjściowa 3 W i krystalicznie czysty dźwięk. Kompaktowy głośnik
z wbudowaną baterią o pojemności 500 mAh, która pozwala na 3 godziny
odsłuchu przy maksymalnej głośności. Zasięg Bluetooth® 5.0 do 10
metrów.

Drewniany głośnik
Moc 3W z rzeźbionym logo, wykonany z drewna klonowego
oraz z podwójnym wyjściem dźwięku dla niezrównanej jakości
brzmienia jak na głośnik tego rozmiaru. Głośnik można
odchylić, aby skierować dźwięk w dowolnym kierunku.

Zegar na biurko
Czytelny wyświetlacz LED pozwala na bezbłędny odczyt godziny, daty
oraz bieżącej temperatury powietrza. Wystarczy jeden rzut oka,
aby zorientować się w danym momencie dnia. Niewielkie rozmiary
sprawiają, że zegar bez trudu zmieści się nawet na niewielkim biurku
lub szafce.

Deska
do krojenia
Owalna deska do krojenia z korą.

Parasol korkowy
Pudełko śniadaniowe
Pudełko na lunch z 1 komorą, 1 widelcem
i 1 nożem, wykonane z 50% włókna bambusowego i 50% PP.

Parasol z czapą wykonaną z korka. Drewniany stelaż i uchwyt.

Zestaw
sztucców
Zestaw sztućców wykonany w
50% ze słomy pszennej i w 50% z
PP. Zawiera widelec, łyżkę i nóż
oraz etui.

worek
ze sznurkiem
Worek ze sznurkiem z RPET 190T, sznurek z PP.
Ekologiczny materiał wykonany z przetworzonych
plastikowych butelek.

Jutowy plecak
Modny ekologiczny plecak jutowy z bawełnianą kieszenią (220 g/m2) wytworzony
z dbałością ośrodowisko naturalne. Uprawy juty pochłaniają duże ilości dwutlenku
węgla, nie wymagając przy tym nawadniania ani nawożenia.
Produkt może być poddany procesowi recyklingu.

Ładowarka
bezprzewodowa

Zestaw
do sera

Bezprzewodowa ładowarka w obudowie z bambusa.
Maksymalna moc wyjściowa 1000 mA.

Jutowy worek
Ekologiczny worek z juty, zamykany na
sznurki.

Zestaw do serów i wina z
bambusa. Zawiera nóż ze
stali nierdzewnej, przyrząd
do krojenia sera, korkociąg
i zatyczkę do wina. Całość w
bambusowym pudełku.

Ekologiczna
foremka
Zestaw 4 ekologicznych narzędzi
kuchennych wykonanych
z biodegradowalnej słomy
pszenicznej. Inteligenta,
przyjazna dla środowiska
alternatywa dla plastiku.

Zestaw
do krojenia
Zestaw deska z bambusu do
krojenia sera lub siekania ziół
oraz specjalny nóż.

Multitool
5 w 1 składany multi tool do
grillowania ze stali nierdzewnej
z drewnianą rączką. Z łopatką,
widelcem, szczotką, otwieraczem do
butelek i korkociągiem.

Gadżety z ekologicznego polskiego drewna, stworzone z niewykorzystanych części pozostałych przy produkcji
mebli. Twarde, szlachetne gatunki drzewa jakimi są dąb i klon, to ponadczasowy, elegancki i trwały materiał!

Świecznik

Organizer biurowy

Stojak na
wino

Dębowy świecznik z epoksydowym
motywem wzoru płatka śniegu.

Dębowy stojak na telefon i długopisy.
Posiada jedną większą kieszonkę i 4 małe
otwory o różnych średnicach.

Elegancki stojak na wino
mieszczący 4 standardowe
butelki.

Stojak na
długopis

Organizery
na biżuterię

Stojak na
telefon

Ciekawie wyglądająca podstawka
na pióro lub długopis. Wykonana
z litego klonu, wzbogacona
jednostronnie żywicą.

Organizery na biżuterie
ozdobione żywicą.

Klonowy stojak na telefon
i organizer kabla w jednym.
Idealny do ładowania,
charakteryzuje się nowoczesnym
designem.

Grow up

Podstawka
na słuchawki

Dębowy stojak na szklany
wazonik, idealny do uprawy
niewielkich roślinek.

Etui na
karteczki
Stylowe etui na karteczki post-it
o rozmiarze
85 x 85 mm.

Klonowa podstawka na
słuchawki, idealna do pracy i
domu.

Skarbonka
Klonowa skarbonka z
przezroczystą ścianką.

Podstawka
na kubek
Dębowe podkładki pod kubek –
można je łączyć w całość lub
stosować oddzielnie.

Zegar
Połącznie ekologicznego drewna
ze szkłem organicznym tworzy
nowoczesny zegar reklamowy.

Frisbee

Domek dla ptaków

Frisbee z plastiku z włókna
bambusowego.

Zestaw
ręczników
Zestaw ręczników HOME HELPER , 5 elementów. Bardzo chłonne
i szybko schnące, miękkie i puszyste, w pudełku z naturalnego
drewna.

Elegancki stojak na wino
mieszczący 4 standardowe
butelki.

Kosmetyczka
Zapinana kosmetyczka z naturalnego
korka.

Pojemnik na psie odchody
Pojemnik na torebki na psie odchody w
kształcie kości z karabińczykiem. Wykonany z
ekologicznego plastiku ze słomy pszenicznej. Z 15
biodegradowalnymi torebkami.

Grzebień
bambusowy
Grzebień bambusowy w pudełku z
papieru pakowego.

Gra pamięciowa
Laminowana gra pamięciowa z drewna brzozowego
z postaciami zwierząt. Z 24 płytkami (40 x 40 mm).

Wieża

Domino

45 elementowa, drewniana
gra „wieża” w bawełnianym
pokrowcu.

Drewniane domino w pudełku. 28
kostek.

Zestaw gier

Kółko i krzyżyk

Derwniany zestaw gier
zawierający: szachy, domino,
mikado i bierki.

9 elementowa, drewniana gra w
kółko i krzyżyk w drewniany etui.

Mikado (bierki)
Gra Mikado (rodzaj bierek) z
drewna, w drewnianym pudełku.
41 elementów.

Zestaw na lunch

Pudełko na lunch

Zestaw zawierający termos wykonany ze stali nierdzewnej i dwupoziomowe pudełko
na lunch wykonane z włókien roślinnych.

Pudełko na lunch wykonane ze stali nierdzewnej z bambusowym wieczkiem
oraz sztućcami. Całość spięta została elastyczną gumką, w której znajdują
się przegródki na sztućce.

Fartuch
Osłona na kamerę

Bawełniany fartuch z
kieszenią na froncie i
regulowanymi paskami ze
skóry PU. 340 g/m².

Ekologiczna, przesuwana osłona na kamerę ze słomy
pszenicznej z taśmą samoprzylepną.

Uchwyt na kapsułki
do kawy
Uchwyt na kapsułki do
kawy - 24szt Nespresso®.
Ze sklejki orzechowej
i akrylu. Dostarczany
złożony na płasko.

Miska
do sałatek
Miska do sałatek. Bambus. 214 x
214 x 70 mm

Bambusowy stojak na telefon/wizytówkę
Dzięki minimalistycznemu wzornictwu wygląda nowocześnie i elegancko.
Idealny do biura, gabinetu czy recepcji. Pakowany w brązowy kartonik.

Podkładka do notowania
Podkładka do notowania o formacie A4, wykonana
ze sztywnego kartonu z klipsem do papieru.

Kalkulator
12-cyfrowy kalkulator z podwójnym
zasilaniem, wykonany z ABS,
w bambusowej obudowie.

balsam do ust
Pomadka do ust zapewniająca nawilżenie
i ochronę przed czynnikami zewnętrznymi.
58% Wheat straw, 42% Polipropylen.

Organizer na karty z zabezpieczniem rfid
Zabezpieczenie karty kredytowej RFID zapewnia doskonałą ochronę
przed oszustwami płatniczymi i kradzieżą tożsamości, ponieważ
karta posiada osłonę elektromagnetyczną.

Drewniana skarbonka
Drewniana skarbonka w kształcie domku. Zamykana od spodu.
Produkt wytworzony z dbałością o środowisko naturalne.

Okulary VR

piórnik z kredkami

Tekturowe okulary do wirtualnej rzeczywistości. Wystarczy
zainstalować aplikację na swoim smartfonie, następnie umieścić
go w przeznaczonym miejscu i rozpocząć oglądanie filmów
lub korzystanie z innych funkcji aplikacji.

Drewniany piórnik wyposażony w dwanaście drewnianych
kredek, linijkę, gumkę oraz temperówkę.
Logo grawerujemy bezpośrednio na pudełku.

piórnik bambusowy
z przyborami
Bambusowy piórnik z ekologicznymi przyborami
zawiera: dwa dwustronne długopisy
(czerwony, niebieski, zielony i czarny), dwa ołówki, linijkę,
temperówkę, gumkę do ścierania oraz karteczki
samoprzylepne.

Zegar
Jeśli lubisz ekologiczne materiały
to zegar ścienny NATURAL jest
produktem dla Ciebie! Wykonany z
płyty MDF świetnie wkomponuje się
w nowoczesne wnętrza, a jego kolor
tylko przybliży Cię do natury.

Zestaw 4
podstawek
Zestaw 4 podstawek. Bambus.
Dostarczany w kartonowym
pudełku. 115 x 115 x 35 mm |
Podstawa: 100 x 100 x 6 mm |
Pudełku: 119 x 121 x 56 mm

Notes
na biurko
Notes na biurko z długopisem ISLA
przeznaczony dla miłośników prostych
form i ciekawego stylu.

Globus
Globus z naturalnego korka
na metalowej podstawie i z 12
pinezkami. W kartoniku.

Foremki na lód?
Nowością na rynku są wielorazowe foremki do lodu, które
możesz personalizować za pomocą tłoczenia, bądź nadania im
odpowiedniego kształtu. Wyobraź to sobie: logo Twojej firmy w
postaci lodu pływa w drinku klienta. Mało tego! Dzięki Tobie klient
nie korzysta z jednorazowych foliowych woreczków, więc nie
generuje niepotrzebnych odpadów.

Oszczędzasz miejsce w
zamrażarce?
Stylowe, metalowe kostki do lodu nie tylko zajmują mało miejsca,
ale nie wymagają używania foliowych woreczków, przez co nie
generujesz odpadów. Dodatkowo chłodzą napój bez rozcieńczania
go i zmiany jego smaku.

Słomki bambusowe
Zestaw składający się z 3 słomek z litego bambusa
i metalowego czyścika w bambusowym pudełku.
Części bambusowe są biodegradowalne, metalowy
czyścik może zostać poddany recyklingowi.

słomki papierowe
Zestaw 100 papierowych słomek do picia.
Zrównoważona i przyjazna dla środowiska
alternatywa dla plastikowych słomek.
Logotyp może zostać umieszczony na pudełku.

Czym charakteryzuje się trend zero waste?
Ograniczeniem niepotrzebnego produkowania śmieci. Jednym
z hitów tego sezonu, który pokochali klienci, są wielorazowe
słomki do picia.

Słomka silikonowa

Słomka bambusowa

Słomka metalowa

Słomka teleskopowa

zestaw bambusowy
Eco friendly zestaw, w skład którego wchodzi
butelka ze stali nierdzewnej z zaparzaczem,
okulary przeciwsłoneczne oraz power bank
o pojemności 8000 mAh.

Ciekawostka!
Wiemy, że całkowite
zrezygnowanie z
plastiku w całości to
proces, na który trzeba
czasu. Jeśli wiec nie
możesz zrezygnować
z niego zupełnie, to
zadbaj by nie kradł nam
miejsca!

Zgniatanie opakowań
Zgniatarka Omega to lekka i łatwa
w obsłudze zgniatarka do butelek
PET. Można zgniatać w niej butelki
o pojemności od 0,3l do 2,5l.

Opakowania 0,3 - 2,5 litrów
26 cm x 12,8 cm
Zielony, niebieski, różowy, biały, czarny
Zmniejsza objętość zgniatanych opakowań o 80%
prosta w obsłudze
Lekka i przenośna
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Do worka 120 litrowego (takie
rozdawane są na segregowane
odpady, 1 litr = 1000 cm3)
mieści się niespełna 40
butelek pełnych powietrza.
Zgniecionych jesteśmy w
stanie włożyć do worka aż
280.

Przeznaczenie
Rozmiar butelki
Wymiary
Kolor
Wydajność

Dostępne kolory:

2.
3.

KROK 3:
Wybierz produkty z recyklingu
(lub do recyklingu)
Skoro możesz wykorzystać coś powtórnie, to czemu tego
nie zrobić? Do recyklingu świetnie nadaje się papier, plastik
(szczególnie butelki!) czy szkło.

Osłona na siodełko

Ręcznik z recyklingu

Osłonka siodełka rowerowego
wykonana w 100% z RPET.
Ochraniacz ma wszytą gumkę,
dzięki czemu idealnie dopasowuje
się do rozmiaru siodełka.

Ręcznik wykonany w 100% z RPET
do pełnego zadruku.

Ściereczka do okularów
z RPET
Wytłaczana ściereczka z recyklingu do usuwania
brudu, kurzu i tłustych plam z wrażliwych
powierzchni, takich jak okulary, obiektywy kamer
i ekrany urządzeń elektronicznych.

Ręcznik chłodzący
RWykonany w 100% z RPET
ręcznik do indywidualnego zadruku.

Ściereczka do okularów
z RPET full zadruk
W 100% pochodząca z recyklingu ściereczka do
czyszczenia RPET do pełnego zadruku
jednej strony.

Headband
W 100% pochodząca z recyklingu ściereczka do
czyszczenia RPET do pełnego zadruku
jednej strony.

Filcowa torba listonoszka
Filcowa torba listonoszka lub torba na laptopa RPET
z zapięciem na rzep. Pojawiaj się w pracy
w dobrym stylu dzięki tej filcowej torbie na ramię,
częściowo wykonanej z przetworzonego plastiku PET.

sportowy
ręcznik
Ręcznik sportowy RPET o wysokiej chłonności wody.
Świetny ręcznik na siłownię. Jest dostarczany
w siatkowej torbie z włókniny RPET, dzięki czemu
jest wygodna w transporcie. Zarówno ręcznik,
jak i siatkowa torba sąwykonane z przetworzonego
PET. Wymiary 30x80 cm.

mikropluszowy koc
Mikropluszowy koc odpowiedni do użytku wewnątrz
i na zewnątrz, wykonany w 100% z poliestru
pochodzącego z recyklingu. W zestawie z naturalnym
w 100% bawełnianym płóciennym pokrowcem
ze sznurkiem do ściągania. 100% Recicled Poliester,
100% Bawełna.

Bezrękawnik
z recyklingu

Torby z recyklingu
Bezrękawnik z zamkiem i dwoma
kieszeniami. Mieszanka nylonu i
poliestru z wyściółką z butelek PET z
recyklingu.

Bezrękawnik z zamkiem i dwoma
kieszeniami. Mieszanka nylonu i
poliestru z wyściółką z butelek PET z
recyklingu.

Multi Scarf
Multi Szalik wykonany z
plastikowych butelek (RPET).

Parasol
z recyklingu
Automatyczny, składany parasol
z 8 panelami z dopasowanym
kolorystycznie etui. Z metalową
ramą, stelażem z włókna szklanego i
drewnianą rączką. Produkt z butelek
PET z recyklingu.

Karty ekologiczne
Ekologiczna karta do recyklingu.
Może służyć jako wizytówka,
kalendarzyk, karta podarunkowa z
paskiem magnetycznym, identyfikator,
karta klubowa, kupon ze zdrapką czy
identyfikator bagażowy.

Podkładka
ze starych opon
Podkładka
ze starych opon
Podkładka pod mysz z opon poddanych recyklingowi. Wykonana w 99,5% z
materiałów pochodzących z recyklingu, w tym w 40% z przetworzonego
materiału stosowanego do produkcji opon, a także tworzyw sztucznych i
papieru również pochodzących z recyklingu.

Podkładka okrągła z recyklingowanego
materiału. Została wykonana
z przetworzonego materiału
stosowanego do produkcji opon
oraz tworzyw sztucznych i papieru,
pochodzących z recyklingu.

Długopis z plastiku
z RTV i AGD.
Długopis wykonany z granulatu Secon
Life, stworzonego z aut wycofanych
z eksploatacji oraz starych urządzeń
AGD i RTV.

Długopis
z recyklingu
Długopis plastikowy z recyklingu
kartoników po napojach.

Zakreślacz
z recyklingu

Linijka
z recyklingu

Zakreślacz Vancouver.
Jednokolorowy zakreślacz
zrobiony z przetworzonych
butelek.

Linijka Terran o długości 30 cm
w całości wykonana z tworzyw
sztucznych pochodzących z recyklingu.

Biodegradowany
długopis
Pierwszy czarny biodegradowalny długopis
Z możliwością pięknego nadruku w pełnym kolorze.

Pamiec USB
z recyklingu
Pamięć USB z obrotowym mechanizmem,
wykonana w 100% z plastiku z
recyklingu.

Karafka z recyklingu
Szklana karafka Zest. Przyjazna dla
środowiska karafka stworzona ze
szkła w 100 % z recyklingu, z korkiem.

Szklanki
z recyklingu

Miska organiczna

Szklanki 3 szt. Szkło ze słoików po
przetworach zostało przetworzone
na szklaneczki do wody o pojemności
350 ml.

Oryginalna miseczka Firma produkuje
ją z tworzywa zawierającego celulozę,
które w 100% podlega recyklingowi.

Bidon
Bidon z tworzywa z cellulozy podlega
w 100% biodegradacji. Ceramiczne
zamknięcie sprawia, że jest bardzo
wygodny i praktyczny - korek zawsze
jest na miejscu.

Sztućce
Ekologiczne i w 100% biodegradowane
szućce w zestawie. Zestaw można
sprytnie złożyć tak, że zajmue
naprawdę mało miejsca.

Lampka
Bezprzewodowa lampa EKO zapewnia aż
14 godzin światła.

,
Roczna
światowa
produkcja
papieru sięga aż 318 mln ton!?
Gdyby cały ten papier składał się z
kartek wielkości A4 i ułożylibyśmy
z nich wieżę, to jej wysokośc
byłaby prawie 20 razy większa, niż
odległośc od Ziemi do Księżyca.

Karteczki

Teczka

Notatnik pokryty papierem
z recyklingu. Zawiera 3 rozmiary
karteczek: 100 szt. 7 x 9 cm, 25 szt. 5 x
7,6 cm, 125 szt. 1,2 x 4,9 cm.

Teczka na dokumenty z papieru
z recyklingu z zapięciem.

Chusteczki
Notatnik

Chusteczki 3-warstwowe umieszczone
w ekologicznym pudełku, wykonanym
z papieru pochodzącego z recyklingu.

Notatnik z papieru z recyklingu ze spiralą
i z karteczkami samoprzylepnymi różnych wielkości
(5x25 małe i 3x25 duże).

Torba
Połączenie trawałego,
wodoodpornego papieru
i ekoskóry to nowość,
która coraz śmielej
wchodzi do mody. Z papieru
typu kraft powstają
również plecaki, które tak
samo jak torebki są trwał
i można je prać w 30°C.

KROK 4:
Ogranicz zużycie wody!
Woda to cenny zasób, który powoli nam się kończy.
Wybierz świadomie produkty, które ograniczają jej
zużycie.

Oszczędzaj wodę wybierając
notes z papieru kamiennego!

Ile drzew potrzeba do stworzenia takiego notesu? 0!
Papier kamienny jest:
-Odporny na rozdarcia – starcza na długo
-Naturalnie biały – nie trzeba go sztucznie
wybielać, więc chroni środowisko!
-Odporny na wodę i tłuszcz – dzięki czemu
jest jeszcze bardziej wytrzymały
-Ekologiczny – woda i drewno są niepotrzebne
Do produkcji papieru kamiennego nie używa się drewna,
celulozy, ani wody. Jest on w 100% ekologiczny i ulega
szybkiej biodegradacji.
Odporny na działanie wilgoci. Zużywa o 30% mniej tuszu.
Odporny na rozdarcia i miękki w dotyku

Minutnik
pod prysznic
Minutnik pod prysznic, klepsydra 5
min. z przyssawką, kontroluje czas
kąpieli i pomaga oszczędzać wodę.
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Zegar zasilany wodą
Zasilany wodą zegar biurkowy z dużym wyświetlaczem LCD.
Wystarczy wlać dowolny płyn.

Timer kąpielowy
Timer kąpielowy 3,5-4 min
z przyssawką.

Nozzle
Głowica do kranu dająca
efekt mgiełki lub prysznica,
pozwalająca zaoszczędzić
do 98% wody!

Odzież Ekologiczna
Czy wiesz, że 95% wody potrzebnej do uprawy bawełny na te ubrania, pochodzi
z deszczy monsunowych?
W dodatku T-shirty, bluzy i kurtki są produkowane wyłącznie przy wykorzystaniu
odnawialnej ekologicznej energii wiatru i słońca.

T-shirt
Gramatura 155g/m2
T-shirt z długim rękawem
Gramatura 155g/m2
T-shirt bez rękawów
Gramatura: 130g/m2
Bluza
280g/m2
Spodnie
280g/m2
Kurtka
280g/m2
Ubrania w 100% wykonane
w organicznej, certyfikowanej
bawełny:

Wiecej wzorów ubrań

Hej, ale to nie wszystko!
To zaledwie kropla w morzu ekologicznych gadżetów reklamowych! Chcieliśmy
na kilku produktach zaprezentować jak łatwo można wybrać ciekawe gadżety
będąc odpowiedzialnym środowiskowo. Naszym celem jest dobranie takiego
gadżetu, który z dumą prezentuje logo, które na sobie nosi – i co najważniejsze
– zwraca na siebie uwagę. Bardziej szczegółowe propozycje gadżetów
reklamowych chętnie zaprezentujemy osobiście.

+48 22 122 13 00
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
ul. Brzeska 76
00-110 Siedlce
www.tech-media.pl
biuro@tech-media.pl

Chcesz więcej?
Skontaktuj
się z nami!

„Natura, jako całość, jest dziełem dużo bardziej
godnym podziwu niż człowiek.”

-José Carlos Somoza

