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UŻYWAMY Ekologicznych wypełniaczy do kartonów
Papieru z recyklingu do drukarek
Sztućców wielokrotnego użytku
Toreb bawełnianych z krajów o zwiększonym
ryzyku wykorzystania pracowników i środowiska
Nowych sposobów na ekologię w pracy
Codziennie nowych ekologicznych produktów
i inspiracji
Pracowników w korzystaniu z roweru w drodze
do pracy i z pracy

Do przejścia na zieloną stronę mocy!

UNIKAMY
SZUKAMY

WSPIERAMY
ZAPRASZAMY
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MATERIAŁY NATURALNE
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Produkty w całości lub w części 
wykonane z materiałów przyjaznych 
środowisku, takich jak:
bambus, drewno, bawełna, karton, 
korek i materiały biodegradowalne.



V0324-18 Bambusowa ładowarka bezprzewodowa, wejście 
5V/2A, wyjście 5V/1A

bamboo

V0330-00 Bambusowa ładowarka bezprzewodowa, wejście 
5V/2A, wyjście 5V/1A

V0358-16 Bambusowa ładowarka bezprzewodowa 5W, 
wejście micro USB 5V/2A, 2 wyjścia USB DC 5V/2.1A

V0357-16 Bambusowa ładowarka bezprzewodowa 5W, 
wejście micro USB 5V/2A, wyjście 5V/1A 5W
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bamboo

bamboo

bamboo



V0360-16 Bambusowa ładowarka bezprzewodowa 5W, organizer na 
biurko, wejście 5V/2A, wyjście 5V/1A 5W

V0369-00 Ładowarka bezprzewodowa 5W, wejście 5V/2A, 
wyjście 5V/1A 5W

V0361-16 Bambusowa ładowarka bezprzewodowa 5W, organizer na 
biurko, wejście 5V/2A, wyjście 5V/1A 5W

V0349-17 Bambusowa ładowarka bezprzewodowa 
B'RIGHT 10W, stojak na telefon, wejście 
5V/2A, 9V/1.67A, wyjście bezprzewodowe 
5V/1A, 9V/1.2A

V0359-16 Bambusowa ładowarka 
bezprzewodowa 5W, stojak na 
telefon, wejście DC 5V/1A, 
wyjście DC 5V/1A

V3979-16 Bambusowa ładowarka bezprzewodowa, 
wejście 5V/1A, wyjście 5V/1A 5W
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NATURAL MATERIALS

bamboo bamboo

bamboo bamboo

bamboo wheat straw, ABS, bamboo



V0371-00 Ładowarka bezprzewodowa 5W z włókien słomy pszenicznej, 
DC 5V/1A

V0372-00Ładowarka bezprzewodowa 5W z włókien słomy pszenicznej, 
2 wyjścia USB DC 5V/2.1A

V0373-00 Ładowarka bezprzewodowa 
10W z włókien słomy 
pszenicznej, funkcja szybkiego 
ładowania, stojak na telefon

V0115-00 Ładowarka bezprzewodowa 10W z włókien słomy pszenicznej, funkcja 
szybkiego ładowania

V0116-00 Ładowarka bezprzewodowa 
5W z włókien słomy 
pszenicznej, wyjście 
bezprzewodowe 5V DC 1A, hub 
USB 2.0 z 3 portami, pojemnik 
na przybory do pisania
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wheat straw, ABS

wheat straw, ABS

wheat straw, ABS

wheat straw, ABS

wheat straw, ABS



V0113-00 Ładowarka bezprzewodowa 5W z elementami ze słomy 
pszenicznej i bambusa, wejście 5V/2A, wyjście 5V/1A 5W

V0120-00 Ładowarka bezprzewodowa 5W, bambusowy element,
wejście 5V/2A, wyjście 5V/1A 5W

V0112-00 Ładowarka bezprzewodowa 
5W z bambusowym 
elementem, stojak na telefon, 
wejście 5V/2A, wyjście 5V/1A 
5W
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NATURAL MATERIALS

wheat straw, ABS, bamboo

limestone cement, bamboo

limestone cement, bamboo



V0117-00 Korkowa ładowarka bezprzewodowa 5W, wejście 5V/2A, wyjście 5V/1A 5WV0387-00 Korkowa ładowarka bezprzewodowa 5W, organizer na biurko, wejście USB 
5V/2A, wyjście bezprzewodowe 5V/1A

V0388-00 Korkowa podkładka pod mysz, bezprzewodowa ładowarka 5W, stojak na 
telefon, antypoślizgowy spód, wejście DC 5V/1A, wyjście bezprzewodowe 
DC 5V/1A 5W

V0374-00 Power bank 5000 mAh ze słomy pszenicznej, wejście 5V/2A,
wyjście 5V/2A

V0356-16 Bambusowy bezprzewodowy power bank 6000 mAh, ładowarka 
bezprzewodowa 5W, wejście 5V/2A, wyjście 5V/2A
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natural cork
natural cork

natural cork, velvet

wheat straw, ABS bamboo



V0347-17 Bambusowy power bank B'RIGHT 5000 mAh, wejście micro USB 5V/2A
oraz USB typu C 5V/2A, wyjście USB 5V/2A

V0355-16 Bambusowy power bank 5000 mAh, wejście 5V/1A, wyjście 5V/1A V0339-16 Bambusowy power bank 4000 mAh, wejście DC 5V/1A, wyjscie DC 5V/1A, 
3,7V

V0348-17 Bambusowy power bank B'RIGHT 8000 mAh, wejście micro USB 5V/2A, 
9V/2A, 12V/1.5A oraz USB typu C, wyjście USB 3.0 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 
oraz USB typu C 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

V0314-00 Bezprzewodowy power bank 8000 mAh, bezprzewodowa ładowarka 5W, 
2 wyjścia DC 5V/2A, wejście DC 5V/2A 

V3978-16 Bambusowy power bank 4000 mAh, wejście 5V/1A, wyjście 5V/1A
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NATURAL MATERIALS

bamboo
bamboo

bamboo
bamboo

bamboo

bamboo



Mówiąc o zbożu, mamy na myśli zazwyczaj główny produkt - ziarno.
W jego cieniu pozostaje drugi cenny surowiec będący produktem 
ubocznym uprawy zbóż - słoma.

Słoma pszeniczna tradycyjnie była traktowana jako odpad. W niektórych krajach jest spalana co powoduje 
zanieczyszczenie powietrza. Jednak te źdźbła nadal mają wartość. Materiał z nich odzyskiwany jest używany do 
produkcji coraz większej gamy gadżetów reklamowych. 
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V0378-00 Głośnik bezprzewodowy BT 5.0 3W z włókien 
słomy pszenicznej, zasięg do 10 m, ładowany 
przez USB

V0379-00 Głośnik bezprzewodowy BT 5.0 3W, zasięg 
do 10 m, ładowany przez USB

V0370-00 Głośnik bezprzewodowy BT 5.0 5W, ładowarka 
bezprzewodowa 10W z funkcją szybkiego 
ładowania, zasięg do 10 m, ładowany przez USB
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NATURAL MATERIALS

wheat straw, ABS

wheat straw, ABS

wheat straw, ABS, bamboo



V0338-16Drewniany głośnik 
bezprzewodowy 3W, czas 
odtwarzania muzyki do 3 

godzin, wejście DC 5V

V0337-16 Drewniany głośnik 
bezprzewodowy 2 x 5W,
czas odtwarzania muzyki
3-4 godziny, wejście DC 5V

V0114-00 Głośnik bezprzewodowy BT 5.0 
3W, ładowany przez USBV0121-16Bambusowy głośnik 

bezprzewodowy BT 5.0 3W, 
ładowarka bezprzewodowa 3W, 
wejście 5V/1.5A, wyjście 5V/0.8A
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multiplex multiplex

wheat straw, ABS, bamboo

bamboo, ABS



V0111-00 Głośnik bezprzewodowy BT 5.0
3W, ładowany przez USB

V0365-16 Głośnik bezprzewodowy BT 5.0 
3W z lampkami LED, zasięg do 
10 m, ładowany przez USB

V3980-16 Bambusowy głośnik 
bezprzewodowy 3W, ładowany 
przez USB

V3981-16 Bambusowy głośnik 
bezprzewodowy 3W, ładowany 
przez USB
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NATURAL MATERIALS

limestone cement, bamboo

bamboo bamboo

bamboo



V0366-16 Nauszne słuchawki bezprzewodowe BT 5.0 z elementami 
z bambusa, ładowane przez USB

V0381-00 Nauszne słuchawki bezprzewodowe BT 5.0 z włókien 
słomy pszenicznej, ładowane przez USB

V0380-00 Słuchawki bezprzewodowe BT 5.0 z włókien słomy pszenicznej,
w magnetycznym etui ładującym, douszne, ładowane przez USB
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bamboo

wheat straw, ABS wheat straw, ABS



V0362-16 Bambusowy brelok do kluczy, kabel do ładowania
z 3 końcówkami: USB, typu C oraz 2 w 1 (micro USB 
oraz kompatybilną z urządzeniami iOS)

V0375-00 Brelok do kluczy z włókien słomy pszenicznej, kabel do ładowania
i synchronizacji z 3 końcówkami: USB, USB typu C oraz końcówką 2 w 1 
(micro USB oraz kompatybilną z urządzeniami iOS)

V8194-00 Brelok do kluczy, kabel do ładowania z elementami ze słomy pszenicznej
i bambusa, 3 końcówki: USB, typu C oraz 2 w 1 (micro USB oraz 
kompatybilna z urządzeniami iOS)

V0376-00 Kabel do ładowania z 3 końcówkami: USB, USB typu C oraz końcówką 2 w 1 
(micro USB oraz kompatybilną z urządzeniami iOS), wykonany z włókien 
słomy pszenicznej, z karabińczykiem (do użytku promocyjnego)

V0363-16 Kabel do ładowania z elementem bambusowym,
3 końcówki: USB, typu C oraz 2 w 1 (micro USB oraz 
kompatybilna z urządzeniami iOS)
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NATURAL MATERIALS

wheat straw, ABS, bamboo

wheat straw, ABS

wheat straw, ABS

bamboo

bamboo



V0364-16 Bambusowy hub USB 2.0 z 3 portami V0382-00 Hub USB 2.0 z włókien słomy pszenicznej, 4 porty

V0334 Drewniana pamięć USB w kształcie karty kredytowej, dostępne 
pojemności 1-64 GB

V0384-00 Pamięć USB 16GB z włókien słomy pszenicznej, 
w kształcie karty kredytowej

V0385-00 Pamięć USB 16GB "buteleczka"
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bamboo wheat straw, ABS

wood, plastic

wheat straw, ABS

natural cork, glass



V0346-20 Bambusowa pamięć USB 2.0 32 GB

V0326-16 Tekturowa pamięć USB 2.0 16 GB

V0383-00 Pamięć USB "twist" 16GB z włókien słomy pszenicznej

V0328-16 Tekturowa pamięć USB 2.0 16 GB
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NATURAL MATERIALS

bamboo

cardboard cardboard

wheat straw, ABS



V3094-17

V3990 Pamięć USB "twist", dostępne 
pojemności 1-64 GB

Pamięć USB ze sznurkiem, drewniana obudowa, dostępne pojemności 
1-64 GB
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wood

wood, metal



V3995-00 Uchwyt do telefonu z włókien 
słomy pszenicznej, stojak na 
telefon, mocowanie na taśmę

V0377-00Zasłona na kamerę 
internetową z włókien słomy 

pszenicznej, mocowanie na 
taśmę

V0368-16 Stacja pogodowa, zegar, 
temperatura, wilgotność 
powietrza, bambusowy front

V0367-16Zegar na biurko z alarmem, 
radio, wyświetla czas, datę
i temperaturę, bambusowy 

front
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NATURAL MATERIALS

wheat straw, ABS
wheat straw, ABS

bamboo

bamboo



V0389-16 Korkowa teczka konferencyjna A5 z notatnikiem, ładowarka 
bezprzewodowa 5W

21

natural cork



V2768-00 Korkowa teczka konferencyjna A5 z notatnikiem

Teczka konferencyjna ok. A4 z notatnikiem, karteczki samoprzylepne, 
długopis

Teczka konferencyjna, notatnik ok. A4, długopis, karteczki samoprzylepneV2814 V2954

V2948-16 Teczka konferencyjna, 
notatnik, linijka, długopis, 
ołówki, temperówka, gumka 
do mazania, karteczki 
samoprzylepne

22

NATURAL MATERIALS

cork, PU

ABS, cardboard 600 g/m2, paper 70 g/m2
paper 70 g/m2, paper 600 g/m2

wood, cardboard, rubber, EVA, paper



V2835 Notatnik ok. A6 z długopisem

V2389 Notatnik ok. A5 z długopisem

V2335 Notatnik ok. A6 z długopisem

V2955 Notatnik ok. A4 z długopisem
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paper

paper, plastic paper 70 g/m2, paper 600 g/m2

paper, plastic



V2867 Notatnik ok. A5V2687 Notatnik ok. A7 z długopisem

V2957-16 Notatnik "piłka nożna"

V2834 Notatnik "uśmiechnięta buzia"

-08B

-08C

-08A

-08D

24

NATURAL MATERIALS

paper, plastic

paper 70 g/m2, paper 600 g/m2

paper, carton

cardboard



V2967-16 Bambusowy notatnik ok. A6

V2966-16 Bambusowy notatnik A6, 
długopis

V2968-16 Bambusowy notatnik ok. A5
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bamboo

bamboo

bamboo



V0205-00 Notatnik ok. A5 ze słomy 
pszenicznej, długopis

V2973 Bawełniany notatnik A5

V2987 Notatnik ok. B6

26

NATURAL MATERIALS

wheat straw, PP

cotton

paper



V2669 Notatnik ok. A6V2988 Notatnik ok. A5 V0214-02 Antybakteryjny notatnik A5

ANTIBACTERIAL
ISO 22196

27

paper cardboard cardboard



V0216-16 Notatnik ok. A5 z długopisem V0207-16 Bambusowy notatnik ok. A5, długopisV0206-16 Bambusowy notatnik B7, długopis
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NATURAL MATERIALS

cork, linen, wheat straw, kraft paper bamboo bamboo



V2542 Zestaw do notatek, karteczki 
samoprzylepne, zakładka do 
książki, linijka, notatnik

V2570 Zestaw do notatek, karteczki 
samoprzylepne

V2552 Zestaw do notatek, karteczki 
samoprzylepne, zakładka do 
książki, linijka, notatnik

V2430 Zestaw do notatek, karteczki samoprzylepne

V2537 Zestaw do notatek, karteczki samoprzylepne, notatnik, długopis

V2496-16 Zestaw do notatek, karteczki samoprzylepne, linijka
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carton, paper

carton, metal, paper

cardboard, paper

carton, paper paper 

cardboard, PVC, paper



V2776-00 Zestaw do notatek "domek", 
notatnik, karteczki 
samoprzylepne

V2695-00 Zestaw do notatek, notatnik, 
karteczki samoprzylepne, 
długopis, linijka

V2810-00 Zestaw do notatek, notatnik, 
karteczki samoprzylepne

V2898-16 Zestaw do notatek, linijka, 
karteczki samoprzylepne, 
długopis
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NATURAL MATERIALS

cardboard, paper, PET paper, plastic

cardboard, paper, steel
paper



V2953 Zestaw do notatek, karteczki samoprzylepne V2981-16 Zestaw do notatek, karteczki samoprzylepne

V2827-00 Karteczki samoprzylepne, 
korkowa okładka

V2897-16 Zestaw do notatek, notatnik 
A5, karteczki samoprzylepne

V2815-00 Zestaw do notatek, karteczki 
samoprzylepne

31

cork

paper 70 g/m2

paper

craft paper 120 g/m2

cardboard, metal, paper



V2904-16 Zestaw do notatek, karteczki samoprzylepne, 
pojemnik na przybory do pisania

V2991 Zestaw do notatek, notatnik, długopis, linijka, 
karteczki samoprzylepne

32

NATURAL MATERIALS

V2816-10 Zestaw do notatek, notatnik ok. A6, 
karteczki samoprzylepne, długopis

paper paper

paper 60 g/m2



V2843-02 Zestaw do notatek, karteczki 
samoprzylepne

V2992-06 Zestaw do notatek "liść" ze 
słomy pszenicznej, długopis

V2985 Zestaw do notatek "trójkąt", 
karteczki samoprzylepne

V2685 Zestaw do notatek, karteczki 
samoprzylepne

V7907-00 Zestaw do notatek w kształcie pudełka z pokrywką
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cardboard

paper, wheat straw, wood

cardboard

carton, paper, rubber, metal

paper



V1115-17 Zestaw piśmienny, długopis i ołówek w drewnianym etui 

V1114-17 Długopis przekręcany w drewnianym etui

V2995-00 Bawełniana smycz reklamowa
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NATURAL MATERIALS

100% cotton

wood, metal

wood, metal



V1300-17 Bambusowy zestaw piśmienny, długopis i pióro kulkowe V1303-16 Bambusowy długopis w etui

V1964-18 Korkowy zestaw piśmienny, długopis, pióro kulkowe V1356-17 Zestaw piśmienny, długopis i ołówek
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bamboo

cork aluminium, wood

bamboo



V1775-17 Zestaw piśmienny, bambusowy długopis 
i ołówek mechaniczny

V1803-16 Zestaw piśmienny, bambusowy długopis 
touch pen i ołówek mechaniczny
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NATURAL MATERIALS

bamboo bamboo, cardboard, metal



V1336-17 Bambusowy długopis V1555-16 Bambusowy długopis

V1828-17 Bambusowy długopis V1761-16 Bambusowy długopis, touch 
pen
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bamboo, metal

bamboo
ABS, steel, bamboo

bamboo, metal, ABS



V1922-17 Bambusowy długopis V1334-17 Bambusowy długopis

V1829 Bambusowy długopis V1947 Bambusowy długopis
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NATURAL MATERIALS

bamboo

bamboo bamboo wood, bamboo fiber

metal, bamboo



V1047-17 Drewniany długopis V1929 Bambusowy długopis, touch 
pen, stojak na telefon

V1965 Bambusowy długopis V1410 Bambusowy długopis V1933 Bambusowy długopis, touch 
pen
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metal, wood
ABS, bamboo

ABS, bamboo bamboo, plastic
bamboo fiber



V1974 Bambusowy długopis V1975-16 Bambusowy długopis V1977-16 Bambusowy długopis, 
elementy ze słomy 
pszenicznej, metalowy klip

V1976-16 Bambusowy długopis, 
elementy ze słomy 
pszenicznej, stojak na telefon

V1630 Papierowy długopis, zatyczka V1969 Papierowy długopis, zatyczka V1194 Długopis V1948 Długopis z papierowym 
trzonem, kolorowe elementy
z włókna bambusowego
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NATURAL MATERIALS

bamboo fiber

bamboo

paper paper carton, wood, ABS

paper, bamboo fiber

bamboo

bamboo, wheat straw, ABS bamboo, wheat straw, ABS



V1941-16 Długopis korkowy

V1980 Mini długopis z włókien słomy 
pszenicznej

V1979 Długopis z włókien słomy pszenicznej V1928 Długopis korkowy

V1972 Długopis ze słomy pszenicznej, 
metalowy klip

Długopis ze słomy pszenicznejV1966-18 Długopis ze słomy pszenicznejV1967-18

MINI SIZE
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wheat straw, ABS

wheat straw, ABS ABS, cork natural cork

wheat straw, ABS
ABS, wheat straw ABS, wheat straw



V1981-00 Etui na artykuły piśmienne

V6120-00 Długopis "zwierzątka" V6134-00 Długopis "kwiatek"

NATURAL MATERIALS

cardboard

wood wood

42



V1942 Ołówek V1695 Ołówek V7699-00 Mini ołówek V1839 Ołówek, touch pen

V7673-00 Ołówek "lekarz" V1774 Zestaw ołówków, 5 szt. V6592 Ołówek 

MINI SIZE

43

wood wood wood wood

wood wood wood



V0518-00 Torba na dokumenty V0519-00 Torba na dokumenty V0520-00 Torba na dokumenty

V0558-16 Plecak z laminowanego papieru V8162-00 Plecak z laminowanego papieru V8163-00 Plecak z laminowanego papieru

44

460 g/m2270 g/m2 320 g/m2

NATURAL MATERIALS

100% cotton 270 g/m2

paper 300 g/m2 laminated paper 130 g/m2 laminated paper 130 g/m2

100% cotton 460 g/m2 100% cotton 320 g/m2



V0557-16 Plecak termoizolacyjny z laminowanego papieru V0559-16 Torba termoizolacyjna z laminowanego papieru V8186-00 Torba termoizolacyjna z laminowanego papieru

V0701-00 Torba termoizolacyjna z laminowanego papieru V0702-00 Torba termoizolacyjna z laminowanego papieru
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PE, aluminium foil, paper 80 g/m2

paper, aluminium paper, aluminium

PE, aluminium foil, paper 80 g/m2 laminated paper, aluminium



V7950-16V7951-16 V7952-16 V7942-20 Torba papierowaTorba papierowaTorba papierowaTorba papierowa
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NATURAL MATERIALS

paper paper paper paper 100 g/m2



V0781-20 Bawełniany worek na owoce i warzywa B'RIGHT, 
mały

V0782-20 Bawełniany worek na owoce i warzywa B'RIGHT, 
duży
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cotton 150 g/m2 120 g/m2 cotton 150 g/m2 120 g/m2



V8181-00 Bawełniany worek, mały V8182-00 Bawełniany worek, dużyV8177-00 Bawełniany worek na owoce i warzywa

V8178-00 Składana bawełniana torba na owoce i warzywa

V8179-00 Bawełniana torba na owoce i warzywa

48

BIG SIZE
25 x 30 cm

SMALL SIZE
15 x 21 cm

NATURAL MATERIALS

100% cotton 120 g/m2 100% cotton 105 g/m2 100% cotton 105 g/m2

100% cotton

100% cotton 220 g/m2



V8411-00 Worek żeglarski V0717-02 Worek ze sznurkiem

V0842-16 Worek ze sznurkiem V0523 Bawełniany worek ze sznurkiem

V0577-20 Bawełniany worek ze sznurkiem
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jute 260 g/m2, cotton, metal cork, cotton 250 g/m2

cotton, jute 100% cotton 100 g/m2

jute 245 g/m2, cotton 120 g/m2



V0408-20 Bawełniany worek ze sznurkiem

V7325 Bawełniany worek z szerokimi paskami

V8971 Worek ze sznurkiem 

V9484 Bawełniany worek ze sznurkiemV9984-20 Bawełniany worek ze sznurkiem
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NATURAL MATERIALS

cotton 140 g/m2

cotton 100 g/m2

cotton 120 g/m2 100% cotton 100 g/m2

cotton 100 g/m2



V8165-20 Torba z bawełny organicznej V8166-20 Torba z bawełny organicznej, składanaV8823-20 Torba B'RIGHT z bawełny organicznej, posiada 
certyfikat GOTS (Global Organic Textile Standard)

ORGANIC
COTTON

ORGANIC
COTTON

ORGANIC
COTTON

ORGANIC
COTTON

V8164-20 Worek ze sznurkiem z bawełny organicznej

Rosnąca świadomość ekologiczna sprawiła, że coraz 
popularniejsze jest używanie bawełny organicznej, która:

jest uprawiana w sposób nieszkodzący przyrodzie, 
z ograniczonym zużyciem wody i bez stosowania 
chemikaliów
zyski z upraw trafiają do lokalnych rolników, a nie 
światowych koncernów.
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100% organic cotton 120 g/m2

organic cotton 150 g/m2
100% organic cotton 120 g/m2 100% organic cotton 120 g/m2



V0706-02 Torba bawełniana, składana V8081-20 Torba bawełniana

V8481 Torba bawełnianaV5801 Torba bawełniana

V0409-20 Torba bawełniana, składana
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NATURAL MATERIALS

100% cotton 105 g/m2 cotton 250 g/m2 cotton 140 g/m2

cotton 110 g/m2 cotton 140 g/m2



V0801-20 Torba bawełniana V0407-20 Torba bawełniana V0413-20 Torba bawełniana
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cotton 130-140 g/m2cotton 110 g/m2 cotton 180 g/m2



V9490 Torba bawełnianaV9859-20 Torba bawełniana

V9114-20 Torba bawełniana

V8180 Torba bawełniana

V0530-00 Torba bawełniana
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NATURAL MATERIALS

cotton 240 g/m2

100% cotton 105 g/m2 cotton 140 g/m2

100% cotton 220 g/m2, PU cotton 140 g/m2



V0835 Torba bawełniana

V5802-20 Torba bawełniana V9414 Torba bawełniana

V0411 Torba bawełniana

V0432 Torba bawełniana
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cotton 110 g/m2

cotton 336 g/m2

cotton, metal, paper, polyester cotton 500 g/m2

cotton 140 g/m2



V0533 Torba z juty

Torba bawełnianaV0578-20V0829-20 Torba bawełniana

V8184-00 Torba z juty

V8185-20 Torba bawełniana, elementy z juty

V8413-00 Torba  z juty
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Jute & do it!

NATURAL MATERIALS

cotton 380 g/m2, jute

jute 325 g/m2, cotton, plastic laminated jute, laminated cotton jute, cotton

cork, cotton 250 g/m2 jute, cotton



V0703-00 Torba papierowaV7514-00 Torba bawełniana, papierowaV8198-16 Torba z papieru kraftowego

V0400 Torba z jutyV0402-16 Torba z juty V0528-00 Torba z juty
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jute

cotton, kraft paper, PE cotton, paper 100 g/m2 paper 140 g/m2 (outside), non-woven
(inside)

jute laminated jute



V0836-16 Torba plażowa, na zakupy

V8183-02 Torba z PLA Torba bambusowaV0704-02

Więcej produktów 
z PLA na str. 61, 65 
oraz 72.

Bambus, jako roślina rzadko atakowana 
przez szkodniki, poczynając od chwili 
wykiełkowania, nie potrzebuje ani grama 
nawozów sztucznych ani pestycydów, by 
rosnąć.

Jest trawą i w przeciwieństwie do drzew, 
raz ścięty, wypuszcza pędy już po kilku 
latach.
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NATURAL MATERIALS

Czy wiesz, że...

PLA 100% compostable 70 g/m2 bamboo fibre 105 g/m2

linen 260 g/m2, PE

100%
COMPOSTABLE

PLA



V0813-16 Bawełniana kosmetyczka

V8480 Szklany pilnik do paznokci 

V0897 Bambusowa pomadka ochronna

V0893-00 Lusterko kieszonkowe ze słomy 
pszenicznej

V8102-00 Kosmetyczka z juty

WYBIERAJ NATURALNE!

Globalnie zaledwie 5-10% ogólnej liczby 
plastikowych odpadów udaje się efektywnie 
przetworzyć.
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cotton, jute laminated jute
wheat straw, ABS

glass
bamboo fiber, ABS



V8103-16 V8127-00 V0894-00 Szczoteczka do zębów ze 
słomy pszenicznej, etui 
w komplecie

Bambusowy grzebień 
do włosów

Grzebień do włosów 
ze słomy pszenicznej

Bambusowa 
szczoteczka do zębów

V0895-16 Bambusowa szczoteczka 
do zębów ze stojakiem

V0896-16
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NATURAL MATERIALS

bamboo wheat straw, PP bamboo bamboo

wheat straw, PP



V0890-02 Peleryna z PLA V0941-00 Peleryna z PLA

100%
COMPOSTABLE

PLA
100%
COMPOSTABLE

PLA

PLA - polilaktyd (kwas polimlekowy), to w pełni 
biodegradowalny polimer pochodzenia naturalnego. 
Otrzymuje się go z surowców odnawialnych, np. mączki 
kukurydzianej lub buraków cukrowych. 
Do wyprodukowania 1 kg PLA potrzebne jest ok. 2,5 kg ziarna 
kukurydzy.
Zastosowanie tego tworzywa, tak jak i innych biotworzyw, 
rośnie. W 2016 r. na świecie wyprodukowano ich około 4,2 mln 
ton, według szacunków do 2021 r. ta liczba ma wzrosnąć do 6,1 
mln ton.

61

PLA 100% compostable 0,018 mm PLA



Korkowy brelok do kluczy

V0737 Drewniany brelok do kluczy

V0724 Brelok do kluczy V0738
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V9863-16 Brelok do kluczy

NATURAL MATERIALS

wood natural cork

wood, steel
wood



V0887-02 V0888Kubek 370 ml z bambusową 
pokrywką

Kubek 420 ml, korkowy element V0623 Szklanka 480 ml
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ceramics, bamboo
ceramics, natural cork glass



V0878-16 V0879-16

V8486-00 V0847 V0877-00

Kubek 420 ml z łyżeczką i pokrywką Zestaw 3 el., filiżanka 180 ml, 
bambusowa podstawka i łyżeczka

Kubek 260 ml Bambusowy kubek 300 ml z łyżeczką Bambusowy kubek 400 ml
z łyżeczką
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NATURAL MATERIALS

borosilicate glass, bamboo
borosilicate glass, bamboo

glass bamboo fiber, PP
bamboo fiber, PP



V0588

V0683

V0684-00

V0680 V0681-00

Bambusowy kubek 320 ml

Bambusowy kubek 380 ml

Bambusowy kubek 320 ml

Ekologiczny kubek 500 ml Ekologiczny, wytrzymały kubek 450 ml

Bambusowy kubek 350 mlV0770

Comp�table
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bamboo fibre, PP bamboo fibre, PP bamboo fibre, PP

PLA paper 100% compostable bioplastic (compostable) bamboo fibre, PP, silicone

100%
COMPOSTABLE

PLA



Bambusowy kubek podróżny 380 ml

Bambusowy kubek podróżny 400 ml

Bambusowy kubek podróżny 450 mlV0685-00

V0845-17

V0694-16 Kubek podróżny 500 ml, korkowy elementV0760-02

Kubek podróżny 380 ml,
korkowy element

V0759-02
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NATURAL MATERIALS

bamboo fibre, PP

stainless steel, natural cork
stainless steel, bamboo, plastic

bamboo, stainless steel stainless steel, natural cork



V0846-17

V0881-00 V0882-00

V0883-00

V0880-00Bambusowy kubek podróżny 250 ml

Bambusowy kubek podróżny 450 ml 
z wieczkiem

Bambusowy kubek podróżny 480 ml 
z wieczkiem

Bambusowy składany kubek 
podróżny 220 ml z karabińczykiem

Bambusowy kubek podróżny 700 ml 
z wieczkiem i słomką
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stainless steel, bamboo, plastic

bamboo fiber, PP bamboo fiber, PP

bamboo fiber, PP

bamboo fiber, PP, silicone



V9901 Bambusowy kubek 350 ml

V0884-00 Korkowy kubek podróżny 350 ml z wieczkiem

V0886-00 Bambusowy kubek podróżny 450 ml z wieczkiem, 
słomką i korkową obręczą

V0885-00 Bambusowy kubek podróżny 350 ml z 
bambusowym wieczkiem i korkową obręczą

V0682 Bambusowy kubek 380 ml
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NATURAL MATERIALS

bamboo, silicone

natural cork
bamboo fiber, PP, bamboo, natural cork

bamboo fiber, PP, bamboo, natural cork
bamboo fibre, PP, silicone



V0774-18 Termos 420 ml, kubek termiczny, 
posiada sitko zatrzymujące fusy

V0865-16 Bambusowy termos 420 ml V0772-18 Bambusowy termos 420 ml, posiada
sitko zatrzymujace fusy

V0844-17 Bambusowy termos 400 ml, posiada 
sitko zatrzymujące fusy

V0693-16 Bambusowy termos 500 ml
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bamboo, stainless steel

bamboo, stainless steel

glass, bamboo

bamboo, stainless steel stainless steel, bamboo, plastic



V0470-00

V8485-00

V8983

Słoik do picia 480 ml

Słoik do picia 500 ml

Słoik do picia 500 ml
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NATURAL MATERIALS

glass

glass, metal

glass, metal



V0695-00 Butelka sportowa 420 mlV0874-00 Butelka sportowa 500 ml

V0873-02 Butelka sportowa 550 ml

V8985 Butelka do picia 260 ml V8984 Butelka do picia 320 ml, słomka
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glass

glass, bamboo

glass, bamboo

glass, bamboo

glass



V0462 Butelka sportowa 420 ml

V0870-00 Butelka sportowa 830 ml z PLA

Rozkłada się w ciągu 75-80 dni

V0872 Bambusowa butelka sportowa
600 ml

V0875 Butelka sportowa 420 ml

V0876-00 Butelka sportowa 610 ml

V0855 Szklana butelka sportowa 500 ml

100%
COMPOSTABLE

PLA
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NATURAL MATERIALS

bamboo fibre, LDPE

glass

glass

PLA 100% compostable

glass glass



V6470 Opaska na rękę, frotka

V7387-00 Bambusowe frisbee B'RIGHT

V7363 Skakanka
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cotton wood

bamboo fiber, PP



V7802-00V8074 Ręcznik kibica w etui w kształcie piłki Bambusowy zasobnik z woreczkami na 
psie odchody

Wachlarz

V7381 Wachlarz

V7383-16

-02

-07

-08

-88
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NATURAL MATERIALS

100% cotton 245 g/m2
bamboo fiber, PP

paper, PP

polyester, wood
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V7375

V8647-00 Kosz piknikowy

Okulary przeciwsłoneczne 
B'RIGHT ze słomy 
pszenicznej

Bambusowe okulary 
przeciwsłoneczne

Bambusowe okulary 
przeciwsłoneczne

Bambusowe okulary 
przeciwsłoneczne

V8648-00 Kosz piknikowy

V7382

V7807-00

V8072-00
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wheat straw, PP, AC

bamboo fiber, PP

bamboo fiber, PP

bamboo, bamboo fiber, PP

willow, linenwillow, linen



V7322-17 Zestaw świąteczny do kolorowania, 3 zawieszki i flamastry

V7372-00 Zestaw do kolorowania, kredki świecowe

V0415-20 Torba do kolorowania, 
flamastry
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NATURAL MATERIALS

wheat straw, PP, AC

bamboo fiber, PP

bamboo fiber, PP

bamboo, bamboo fiber, PP

willow, linen

cotton 130-140 g/m2
wood

paper



V9670-99 Kolorowanka

V9671-99 Kolorowanka

V9673-99 Kolorowanka dla dorosłych
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carton, paper

carton, paper

carton, paper



V6102-00 Zestaw kredek 6 szt. V6103-00 Zestaw kredek 12 szt. V6131-00 Zestaw kredek 12 szt.

V6299-17 Zestaw kredek 6 szt.

V7312-00 Zestaw kredek 4 szt.
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NATURAL MATERIALS

paper, wood paper, wood paper, wood

wood, cardboard

wood



V0726-00 Papierowy piórnik

Bawełniany piónik

V7365-20 Zestaw szkolny, piórnik, ołówek, długopis, linijka, 
gumka i temperówka

V1815-20 Zestaw szkolny, piórnik

V7832-17 Zestaw szkolny, piórnik

V8824-00

V6128-17 Zestaw szkolny, piórnik
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cotton, wood, paper

cotton, wood, paper

laminated paper

cotton 100%

woodwood



V7377-25 Zestaw szkolny, piórnik

V7662-00 Zestaw szkolny, piórnik V7378-25 Zestaw szkolny, piórnik

V7384-20 Zestaw szkolny, piórnik, 12 kredek, 
linijka, gumka i temperówka
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NATURAL MATERIALS

recycled cardboard, wood

cotton, wood, paper, rubber
cotton, linen

canvas, lime tree, linen



V7347-17 Domek dla ptaków, zestaw do 
malowania, farbki i pędzelek

Bambusowa linijkaV7379-16

V7385-17

V7342-00

V7386-17

Drewniana linijka

Bambusowa linijka

Domek dla ptaków
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bamboo bamboo

beechwood
wood

wood, MDF



V7390-00 V7395-00V7391-00

V6456-00

V6219-00 V7348-17

V7394-00

Jo-jo

Globus korkowy Mapa świata, zdrapka Bambusowa skarbonka "świnka"

Drewniane jo-jo

Bambusowe jo-jo

Gra mini-piłkarzyki

82

NATURAL MATERIALS

natural cork, metal laminated paper bamboo fiber, ABS

wood wood

bamboo fiber, PP

wood, plastic



V6521-00

V6576-00 V7346-20

V7643-99 V7879-17 V7663-99Puzzle, kredki świecowe Puzzle Puzzle tangram

Gra mikado 

Karty do gry Zestaw gier zręcznościowych
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cardboard, paper cotton, metal

carton wood wood

wood



V7397-16

V7396-16

V7867-17

V7875-17

V6031-00

Drewniana gra zręcznościowa

Gra domino w drewnianym pudełku

Gra "kółko i krzyżyk"

Zestaw łamigłówek Zestaw łamigłówek
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NATURAL MATERIALS

wood

wood

wood wood

wood



V8807-00

V8826

V8831-00

V8830-00 Bambusowe pudełko 
śniadaniowe "kanapka" 
B'RIGHT

Bambusowe pudełko 
śniadaniowe "kanapka"

Pudełko śniadaniowe ze 
słomy pszenicznej, sztućce

Bambusowe pudełko 
śniadaniowe 850 ml B'RIGHT, 
sztućce
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bamboo fiber, PP

bamboo fiber, PP

PP, wheat straw

bamboo fiber, PP



V0686-00

V8844-00

V8845-00V8846-00

V8864-32

V8843-00

Bambusowe pudełka śniadaniowe 2 szt., 
2x700 ml, sztućce

Bambusowe pudełko śniadaniowe 1 L, sztućce

Bambusowe pudełko śniadaniowe 700 ml, 
sztućce

Pudełko śniadaniowe 600 ml, sztućce

Bambusowe pudełko śniadaniowe 700 ml, 
sztućce

Bambusowe pudełko śniadaniowe 1 L
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NATURAL MATERIALS

bamboo fibre, PP

bamboo fiber, PP, bamboo

bamboo fiber, PP bamboo fiber, PP

bamboo fiber, PP, bamboo

stainless steel, bamboo



V5094-00

V5521-00

V5224-00

V7993-16

Zestaw do sera Zestaw do sera

Zestaw do sera Zestaw do wina 4 el., korkowe etui
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wood, steel wood

wood, metal natural cork



V7994-16

V7989-17

V7536-00

V8856-00 V5389-17V5388-17

V7986-16

Bawełniany worek na butelkę Skrzynka do wina 2 el. Skrzynka do wina 1 el.

Torba na butelkę

Bambusowy zestaw do wina 4 el.

Bambusowy zestaw do wina 3 el.Bambusowy zestaw do wina 3 el.
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NATURAL MATERIALS

wood

bamboo

bamboo

jute

100% cotton 105 g/m2 wood wood

bamboo



v8802-17

v8818-18v8819-18

v8820-18 V8810-00

Świąteczna zawieszka

Świąteczna zawieszka
Zawieszka "butelka na życzenia"

Świąteczna zawieszka

Drewniana zawieszka świąteczna

v8866-16 Ozdoba świąteczna "choinka"
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wood wood

wood

wood

wood

glass



v8832-17v8851-16 v8865-16

v7975-00v8801-17v8840-16

Drewniany otwieracz do butelek Otwieracz do butelek Drewniany otwieracz do butelek

Korkowa podkładkaDrewniana podkładka "paleta"Zestaw 4 drewnianych podkładek
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NATURAL MATERIALS

wood wood wood, metal

wood wood natural cork



v8827-16 v8847-16

v8834-16 v8853-16

v8839-16

v8848-00

v9564-17

Zestaw bambusowych akcesoriów 
kuchennych 5 el.

Bambusowa łyżka kuchenna

Bambusowa waga kuchenna

Bambusowa szpatułka kuchenna Zestaw noży kuchennych

Bambusowe sztućce, zestaw Bambusowe sztućce, zestaw
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bamboo

bamboo bamboo rubber, wood, stainless steel, PP

bamboo

bamboo bamboo fiber, PP



V8835-00

v8849-00

v8867-00

v8805

v8829-16

v9543-00

Zestaw papierowych słomek, 50 szt.

Zestaw papierowych słomek, 10 szt.

Dozownik do napojów 6,3 l

Słomka wielokrotnego użytku

Bambusowa słomka 
wielokrotnego użytku

Karafka 1 L na wodę lub wino
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NATURAL MATERIALS

ABS, glass, metal

glass, natural cork

wheat straw, PP

bamboo fiber, PP

paper

paper



v5232 v7916v7520

v7992-00

COTTONCOTTON COTTON

COTTONCOTTON ORGANIC
COTTON

V8808V8841-00

Bawełniany fartuch kuchenny

Bawełniany fartuch kuchenny Fartuch kuchenny z bawełny organicznej Bawełniany fartuch kuchenny

Bawełniany fartuch kuchenny Bawełniany fartuch kuchenny
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cotton 145 g/m2 100% cotton 95 g/m2 cotton 180 g/m2

100% cotton 100% organic cotton 180 g/m2 100% cotton 340 g/m2, PU



v7570

v7990-17 v8833-17

v8850-00

COTTON ORGANIC
COTTON

V7997-17

V8530

Rękawica kuchenna Rękawica kuchenna z bawełny organicznej Bambusowa deska do krojenia

Ekologiczna doniczka do kwiatów

v8842-00

Bambusowa deska do krojenia

Drewniana doniczka do kwiatów, 
mięta

Bambusowa deska do krojenia
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NATURAL MATERIALS

100% cotton 100% organic cotton bamboo fiber, PP

bamboo, silicone bamboo

wood

biodegradable fibre



Tablica do pisania, zmywalny pisak z gumką, kredav7959-17
wood

V8854-00 V8855-00Bambusowy pojemnik na tabletki z 3 przegrodami Bambusowy pojemnik na tabletki z 3 przegrodami
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bamboo fiber, PP bamboo fiber, PP



...and green!

V9795 V9796-00

V9988

Maseczka wielokrotnego użytku Maseczka wielokrotnego użytku, rozmiar dziecięcy

Uchwyt do maseczki, regulator długości gumek maseczki
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NATURAL MATERIALS

linen linen

cane sugar, greenPE



V5710 V5712

V5746

V8782-17

V9711-05

V9752-02

Ołówek stolarski 

Ołówek stolarski 

Ołówek stolarski 

Ołówek stolarski 

Długopis stolarski, linijka

Ołówek stolarski 
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wood wood

wood

wood

wood

wood



V7022

V7065

V7075 V7067

V7050

V7021Czapka z daszkiem

Czapka z daszkiem

Czapka z daszkiem

Czapka z daszkiem

Czapka z daszkiem

Czapka z daszkiem
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NATURAL MATERIALS

cotton cotton

100% cotton

100% cotton

100% cotton

100% brushed cotton

wood

wood



ORGANIC
COTTON

V7005V7136

V7137 Czapka z daszkiem

Czapka z daszkiem Czapka z daszkiem

Czapka z daszkiem Czapka z daszkiem z bawełny organicznej

Czapka z daszkiemV7182

V7183 V7189-00
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100% brushed cotton cotton

100% cotton 155 g/m2100% brushed cotton

100% cotton 155 g/m2 100% organic cotton 180 g/m2



V7052 V7054

V7053

Children size! Children size!

V7073 Kapelusz "Safari"

Daszek przeciwsłoneczny

Czapka z daszkiem, rozmiar dziecięcy Kapelusz, rozmiar dziecięcy

KapeluszV7008
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NATURAL MATERIALS

100% cotton

100% cotton 100% cotton

100% cotton

cotton
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MATERIAŁY
recyklingowane
Produkty wykonane w całości lub
w części z materiałów pochodzących 
z recyklingu. Trwałe i stylowe.
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V0386-00 Pamięć USB 16GB z kartonu z recyklingu Teczka konferencyjnaV2564-00 Teczka konferencyjna ok. A4 z notatnikiemV2592-00

Pozytywne skutki recyklingu papieru 
to: ograniczenie wycinki drzew, 
ograniczenie wielkości wysypisk 
śmieci, zmniejszenie kosztów produkcji 
papieru, mniejsze zużycie ropy, energii 
i czystsze powietrze.

Do produkcji 1 ryzy papieru 
„normalnego” czyli białego 
potrzebne jest ok. 7,5 kg drewna. 
Tylko w Polsce zużywa się prawie 200 
tys. ryz papieru dziennie! 

Wybierając papier ekologiczny, czyli 
w 100% z makulatury, dodatkowo na 
każdych 500 kartkach oszczędzamy 
około 50 litrów wody oraz 10 kWh 
energii. 
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recycled cardboard, natural cork recycled cardboard recycled cardboard



Teczka konferencyjna ok. A4 z notatnikiem,
karteczki samoprzylepne, długopis

V2593-00

Teczka konferencyjna ok. A5 z notatnikiem, 
karteczki samoprzylepne, długopis

V2699-00

Teczka konferencyjna ok. A4

Teczka konferencyjna ok. A4, notatnik, długopis

V2918-00

Teczka konferencyjna A4 na dokumentyV2919-00

V2917-00

RECYCLED MATERIALS
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recycled cardboard 600 g/m2

recycled cardboard

recycled cardboard 400 g/m2

recycled cardboard

recycled cardboard



Notatnik ok. A5 z długopisemV0208-00

Notatnik ok. A5V0209-00
Notatnik ok. A6V2580

Notatnik ok. A5
z długopisem

V2795
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recycled cardboard

recycled cardboard 80 g/m2

recycled cardboard

recycled cardboard



Notatnik ok. A5V2581 Notatnik ok. A7 z długopisemV2793 Notatnik A5V2970-00

Notatnik ok. A6V2878 Notatnik A5V2879

Zestaw do notatek, notatnik A6, karteczki samoprzylepne, długopisV2842

Zestaw do notatek, 
karteczki samoprzylepne

V0210-00

RECYCLED MATERIALS
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recycled cardboard recycled cardboard recycled cardboard

recycled cardboard recycled cardboard

recycled cardboard

recycled cardboard, paper



Zobacz jakie to proste!
Sprawdź jak przebiega proces recyklingu papieru i tektury.

W sortowni papier i tektura są poddawane
procesowi selekcji, a następnie transportowane
do wytwórni papieru.

Papier i tektura są zbierane do specjalnych
pojemników i transportowane do sortowni.

Papierowe role używane są do produkcji nowych
opakowań. W ten sposób proces recyklingu zatacza
koło!

Papier i tektura są przetwarzane w pulpę celulozową, która
jest potem odsączana i osuszana. Tak przygotowana masa
wprowadzana jest do pras, które przetwarzają ją w rolę papieru.

SORTOWANIE1

SORTOWNIA2 WYTWÓRNIA PAPIERU3

PAPIEROWE ROLE4
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Zestaw do notatek, karteczki samoprzylepneV2854-00

Zestaw do notatek, notatnik ok. A6, karteczki 
samoprzylepne, długopis

V2925-00 Zestaw do notatek, notatnik ok. A5, karteczki 
samoprzylepne, długopis

V2926 Zestaw do notatek "trójkąt", karteczki 
samoprzylepne

V2975

Zestaw do notatek, notatnik ok. A5, karteczki 
samoprzylepne

V2971-00

Zestaw do notatek, karteczki samoprzylepneV2922 Zestaw do notatek, karteczki samoprzylepneV2923-00

RECYCLED MATERIALS
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recycled cardboard recycled cardboard recycled cardboard

recycled cardboard recycled cardboard recycled cardboard

recycled cardboard



Długopis rPETV1960 Długopis rPETV1971Smycz reklamowa rPETV0211-02

The choice is yours.
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rPET rPET rPET



Zestaw piśmienny z kartonu z 
recyklingu, długopis i ołówek 
mechaniczny

V1831-00 Etui na artykuły piśmienne z kartonu z 
recyklingu

V1464-00 Długopis z kartonu z recyklinguV1930-16

RECYCLED MATERIALS

110

recycled cardboard
recycled cardboard

recycled cardboard



Długopis z kartonu z recyklinguV1470Długopis z kartonu z recyklingu, 
elementy ze słomy pszenicznej

V1978 Ołówek z kartonu z recyklinguV8607-00Długopis z kartonu z recyklingu, 
elementy ze słomy pszenicznej

V1958
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recycled cardboard, wheat straw, ABS recycled cardboard,
wheat straw, ABS

recycled cardboard recycled cardboard



Zestaw szkolny z kartonu z recyklingu, 
piórnik

V7389-00 Zestaw szkolny, piórnikV7869

Zestaw szkolny, notatnik ok. A5, 
piórnik

V7870

RECYCLED MATERIALS
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recycled cardboard, wood recycled cardboard

recycled cardboard



Worek ze sznurkiem rPETV8169 Torba rPETV0853

Plecak rPETV8156

Worek ze sznurkiem rPETV0830

Plecak na laptopa 15,6" rPET B'RIGHTV0854 Plecak na laptopa 15", rPETV8157
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RPET 600D 430 g/m2

polyester 190T, rPET rPET RPET polyester 190T

RPET 600D 150 g/m2 RPET 600D

Recycled PET



Torba rPETV0765 Torba rPETV0766

Torba rPETV0705 Torba rPET, składanaV0751Torba na zakupy rPETV0831

RECYCLED MATERIALS
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polyester 190T, RPET polyester rPET 190T RPET

laminated RPET 105 g/m2 laminated RPET 105 g/m2



Worek ze sznurkiem z bawełny
z recyklingu

V8168

Torba rPET, składanaV8170

Torba B'RIGHT z bawełny z recyklingu, 
posiada certyfikat GRS (Global Recycled 
Standard)

V8822

Torba z bawełny z recyklinguV8167
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RPET 45 g/m2

100% recycled cotton 200 g/m2 100% recycled cotton 120 g/m2
100% recycled cotton 120 g/m2

By wytworzyć kilogram bawełny, potrzeba od 2 do 7 tysięcy litrów wody.

Recykling jednej tony bawełny pozwala zaoszczędzić 756 tysięcy litrów 
wody!

Czy wiesz, że...



Saszetka zapinana w pasie rPET B'RIGHTV0852

Kosmetyczka rPETV0899

Zestaw woreczków na owoce
i warzywa z rPET, 3 szt.

V0783-02

RECYCLED MATERIALS
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RPET 600D 150 g/m2

rPET

rPET



Parasol automatyczny rPETV0763 Parasol automatyczny rPETV0790 Wiatroodporny parasol manualny 
rPET, składany

V0762

Wachlarz rPETV7804-02Wachlarz rPETV7803-00

Konsekwentne odzyskiwanie surowców wtórnych w znacznym 
stopniu przyczynia się ograniczenia zużycia nieodnawialnych 
surowców naturalnych, których zasoby stopniowo się kurczą. 
Dokładniej mówiąc, odzyskanie jednej tony tworzywa sztucznego 
pozwala zaoszczędzić od 700 do 800 kg ropy naftowej.
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bamboo fiber, PP, rPET

pongee 190T rPET polyester 170T rPET 
pongee 190T rPET

wood, rPET



Koszulka rPET

Z pięciu butelek PET po napojach można wykonać nić, z której 
powstanie jedna koszulka sportowa. 

CZY WIESZ, ŻE...

V7190

Czapka z daszkiem rPETV7188

Czapka z daszkiem rPETV7193

RECYCLED MATERIALS
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rPET 180 g/m2

rPET
rPET 135 g/m2
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ŚWIADOMY STYL ŻYCIA
Produkty pozwalające zmniejszyć 
ślad ekologiczny i wspierające 
zrównoważony rozwój. Gadżety
wielokrotnego użytku, wykonane 
z materiałów przyjaznych dla 
środowiska oraz ograniczające 
zużycie energii i zasobów
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V0126 Power bank 4000 mAh, ładowarka słoneczna

V0341-03 Power bank 8000 mAh, 
ładowarka słoneczna

V3419 Ładowarka słoneczna 1000 mAh

V0354 Wodoodporny power bank 
4000 mAh, ładowarka 
słoneczna

V0122 Power bank 4000 mAh, ładowarka słoneczna

ZALETY
Nieograniczone zasoby i łatwa dostępność

Promienie słoneczne są bezpośrednio
konwertowane na inne formy energii

Proces pozyskania energii nie ma wpływu
na środowisko

Bezpłatne źródło energii

PANEL
FOTOWOLTAICZNYKOLEKTOR

ENERGIA
ELEKTRYCZNACIEPLNA
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ABS, aluminium

aluminium ABS

ABS, silicone

plastic



V9598-99 Torby do segregacji V8563-99 Torby do segregacji
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laminated non-wovenPP woven

CONSCIOUS LIFESTYLE

V8176-00 Zestaw woreczków na owoce 
i warzywa, 2 szt.

polyester 25 g/m2
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V6992 Maseczka wielokrotnego użytku z miejscem 
na filtr i jonami srebra

polyamide 250g

V9987-02 Maseczka wielokrotnego użytku z miejscem 
na filtr i jonami srebra, motyw świąteczny

here

polyamide 250g

DO WYBORU GOTOWE GRAFIKI,
KTÓRE MOŻESZ NADRUKOWAĆ
NA ZAMÓWIONYCH MASECZKACH

Wash & use it again! 
yourLOGO
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V9798-02 Zestaw w pudełku, butelka na płyn do dezynfekcji, 
maseczka wielokrotnego użytku z miejscem na filtr 
i jonami srebra

PET, PP, polyamide 250g

V9785 Osłona na twarz i szyję, komin

polyester

V9786 Osłona na twarz i szyję, komin, rozmiar 
dziecięcy

polyester

V7192-02 Antybakteryjna osłona na twarz i szyję, 
komin

polyester 130 g/m2

ANTIBACTERIAL
ISO 20743

Children size!



V9470 Kubek podróżny 350 ml

V0657 Kubek podróżny 350 ml, wieczko z zamknięciem

V0859 Składany kubek podróżny 350 ml
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PP, silicone

PP

silicone



V9877-02 Kubek podróżny 350 ml V0757 Kubek podróżny 400 ml

Bring your
mug to
coffee shop!

V0758-05 Kubek podróżny 400 ml
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PP ceramics, silicone ceramics, silicone

CONSCIOUS LIFESTYLE



V8806 V8859-02 Antybakteryjna słomka wielokrotnego użytku

ANTIBACTERIAL
ISO 22196

silicone silicone

Słomka wielokrotnego użytku

V8803-32 Zestaw 2 słomek ze stali nierdzewnej V5598-32 Zestaw słomek ze stali nierdzewnej

V8809 Wysuwana słomka ze stali nierdzewnej

Wymelduj się
z Wyspy Śmieci,
korzystaj ze słomek
wielokrotnego użytku!

TYLKO
RAZ
UZYTA
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ROZklADA Sie
PONAD200

LAT!

stainless steel, silicone

stainless steel stainless steel 304



Zestaw słomek ze stali nierdzewnej

V7923 Minutnik pod prysznicV5497-02 Minutnik pod prysznic

2 MIN5 MIN

SAVE
THEWATER

TOGETHER

LET’S

GORĄCY MINUTOWY
PRYSZNIC

LITRÓW
WODY
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1 10 127
Jeden chłodniejszy, 5-minutowy prysznic, z kurkiem odkręconym do połowy, to 
41,5 litrów wody!

Sprawdzaj czas i oszczedzaj!

plastic, glass plastic

CONSCIOUS LIFESTYLE



Przyjazne opakowanie to czwarty wyróżnik produktów tworzących 
ofertę GREEN PROMO.

Wpisuje się to doskonale 
w ekologiczną zasadę 3R 
(w tłumaczeniu na język 
polski - 3U)

Opakowanie artykułów reklamowych opatrzonych tą ikoną zostało ograniczone do minimum lub może 
zostać ponownie wykorzystane. Często wykonane jest także z materiałów pochodzących z odzysku.
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Takie podejście to podstawa dla gospodarowania odpadami w dobie drastycznie zmniejszających się 
zasobów naturalnych, zagrożeń wynikających z ocieplenia klimatu oraz zwiększającego się poziomu 
zanieczyszczenia powietrza i wód.
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Graj z nami
w zielone!

SUSTAINABLE PACKAGING



Kolory produktów w katalogu mogą się nieznacznie różnić od produktów rzeczywistych.
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DZIĘKUJEMY, ŻE GRASZ
Z NAMI W ZIELONE






