
CONSCIOUS 
PROMOTIONS
product range



MATERIAŁY WIELOKROTNEGO  
UŻYTKU › 05 
Butelki, pudełka na lunch, szklanki, podstawki

Z RECYKLINGU › 11 
Butelki, torby na zakupy, torby termoizolacyjne,  
czapki, smycze, notesy

ODNAWIALNE › 23 
Zeszyty, karteczki samoprzylepne, głośniki,  
podstawki pod telefon

TKANINY ETYCZNE › 31 
Czapki, torby na zakupy, fartuchy, kosmetyczki

PRODUKTY WIELOKROTNEGO  
UŻYTKU › 39 
Butelki, torby na zakupy, słomki, zestawy sztućców

ŚWIADOME PROMOCJE. W POSZANOWANIU  
NASZYCH ZASOBÓW NATURALNYCH.

Indeks Przyczyniamy się do 
tworzenia świadomych 
promocji
Dostosowując się do rosnącej 
potrzeby wspierania społecznej 
i odpowiedzialnej produkcji, 
recyklingu i ponownego 
wykorzystania, nieustannie 
analizujemy sposób, w jaki 
podchodzimy do naszych 
procesów wyboru produktów 
i materiałów, produkcji 
oraz nadruku. Dążąc do 
zrównoważonego rozwoju i 
rozbudowy zrównoważonej 
kolekcji, możemy reklamować 
nasze marki i cele środowiskowe, 
pomagając jednocześnie 
zmniejszyć ilość odpadów na 
wysypiskach.

W ramach naszego wkładu w 
tworzenie świadomych promocji, 
wybór właściwych materiałów jest 
kluczową częścią naszej strategii. 
Zawsze, gdy jest to możliwe, 
koncentrując się na funkcjonalności 

i jakości produktów, nasza kolekcja 
jest stopniowo ulepszana lub 
zastępowana nowszymi i bardziej 
zrównoważonymi tworzywami. 
Oznacza to wybór wysokiej 
jakości surowców z recyklingu 
lub nadających się do niego 
w przyszłości, innymi słowy 
materiałów wielokrotnego użytku 
pozyskiwanych w sposób etyczny. 
Podstawą tego procesu jest 
wspieranie naszych dostawców 
w usprawnianiu nowatorskich 
rozwiązań dla produkcji bardziej 
zrównoważonych materiałów.

A SUSTAINABLE CHOICE FOR CONSCIOUS PROMOTIONS  / 02 A SUSTAINABLE CHOICE FOR CONSCIOUS PROMOTIONS  / 03



MATERIAŁY  
WIELOKROTNEGO  
UŻYTKU
W odróżnieniu od jednorazowych 
produktów, przedmioty 
wykonane z materiałów 
wielokrotnego użytku, takich 
jak szkło oraz kamień łupkowy 
można używać bez nieograniczeń. 

Są wytrzymałym wyborem, który 
nie tylko pomaga redukować ilość 
odpadów, ale również zapewnia 
wysoką jakość przedmiotów, 
zapewniających poczucie luksusu  
w użytkowaniu.

SZKŁO

ŁUPEK

MO9927

MO6169
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PRODUKTY 
WYKONANE 
ZE SZKŁA
Dzięki różnym stylom i 
rozmiarom na każdą okazję, 
możesz ich użyć, gdy jesteś 
spragniony oraz aby uniknąć 
przedmiotów jednorazowego 
użytku. Wykonaj swoją część, 
dokonując tej małej zmiany.

Szkło jest wielkim materiałem 
który może być ponownie 
wykorzystywany, tym samym 
idealnie wpisuje się w naszą 
kolekcję. Jest łatwe w czyszczeniu i 
odporne.

Venice  MO6210
Szklana butelka z aluminiową pokrywką. Pojemność: 
500 ml. Nie nadaje się do napojów gazowanych. 
Szczelna.

Praga Glass  MO9746
Szklana butelka z pokrywką PP z uchwytem do 
zawieszenia. Pojemność 470 ml. Nie nadaje się do 
napojów gazowanych. Szczelna.

Utah Denim  MO6192
Szklana butelka z etui z neoprenu imitującego dżins. 
Pojemność: 500 ml. Nie nadaje się do napojów 
gazowanych. Szczelna.

Utah Touch  MO6168
Szklana butelka z neoprenowym etui z mieszanki 
jutowej. Pojemność: 500 ml. Nie nadaje się do 
napojów gazowanych. Szczelna.

Astoglass  MO9992
Szklany kubek z silikonową pokrywką i uchwytem. 
Pojemność 350 ml. Kubek posiada pojedynczą 
ściankę, więc może się nagrzewać.

Pole Glass  MO6169
Butelka ze szkła borokrzemianowego o podwójnych 
ściankach. Posiada dotykowy termometr LED 
wbudowany w wieczko oraz zaparzacz do herbaty 
w środku. W zestawie 1 bateria CR 2450. Szczelne 
zamknięcie. Pojemność: 390 ml.

Praga Lunchbox  MO9923
Pojemnik na lunch ze szkła borokrzemianowego z 
hermetyczną pokrywą z PP. Nadaje się do mikrofalówki. 
Pojemność 900 ml.

Bielo Tumbler  MO9927
Dwuścienna wysoka szklanka borokrzemowa z 
silikonową pokrywką. Pojemność 350 ml.
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ŁUPEK
Łupek to produkt mineralny, 
w 100% naturalny. Jego proces 
produkcyjny jest bardzo 
prosty i ma niewielki wpływ na 
środowisko. 

Łupek naturalny można łatwo 
poddać recyklingowi pod koniec 
jego żywotności.

Slatetree  CX1433
Zawieszka świąteczna w kształcie choinki, ze 
sznurkiem.

Slate4  MO9124
Zestaw 4 podkładek kamiennych, spodnia warstwa 
z EVA.
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Z RECYKLINGU
Zacznij od recyklingu!

Obecnie prowadzimy aktywne 
działania w kierunku recyklowania 
niepotrzebnych produktów i 
materiałów. Robimy to zarówno 
w trosce o środowisko, ale także 
by tworzyć nowe produkty z 
materiałów z recyklingu. Dla nas to 
niewielki krok, ale zaprocentuje on 
niezwykle korzystnym  wpływem na 
naszą planetę.

RPET

PRZEDMIOTY  
Z PAPIERU

MO6130
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ABS Z RECYKLINGU
Wiele materiałów jest 
przywracanych do życia poprzez 
recykling. Tak jest również w 
przypadku ABS (akrylonitryl-
butadien-styren). Te nowe, 
modne produkty wykonane 
z przetworzonego ABS są 
zdecydowanie warte uwagi.

Swing  MO6251
Bezprzewodowy głośnik z recyklingowanego 
tworzywa ABS 5.0 z sygnalizacją świetlną LED. 
1 akumulator Li-ion 300 mAh w zestawie. Dane 
wyjściowe: 3W, 3 Ohm i 5V. Czas odtwarzania ok. 2h.

Twing  MO6250
Ładowarka bezprzewodowa z tworzywa ABS 
pochodzącego z recyklingu. Podłącz do komputera, 
umieść smartfon na urządzeniu, aby rozpocząć 
ładowanie. Wyjście: DC 9V/1.1A (10W) do szybkiego 
ładowania. Kompatybilna z najnowszymi modelami 
android, iPhone ® 8, X i nowsze.

Rwing  MO6252
Wykonane z recyklingu ABS True Wireless Stereo 
(TWS) 5.0 bezprzewodowe słuchawki stereo 
z wbudowanym akumulatorem 40 mAh. Czas 
odtwarzania ok. 4 godziny. W zestawie kabel micro 
USB do ładowania i stacja ładująca 300 mAh.

MO6252

MO6250
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RPET
PET jest najpopularniejszym 
rodzajem plastiku, najczęściej 
stosowanym do pakowania, 
napojów butelek / pojemników 
jednorazowych. Duża część 
odpadów stałych na świecie 
przypisywana jest temu 
opakowaniu. 

Recyklingowany PET jest znany 
jako RPET i jest najczęściej 
przetwarzanym tworzywem 
sztucznym na świecie. Zastosowanie 
przetworzonego PET poprzez 
nadanie nowego życia już 
wykonanemu produktowi zamiast 
żywicy dziewiczej powoduje 
zmniejszenie wpływu na 
środowisko.

Glacier Rpet  MO6237
Butelka z RPET z gumowanym wykończeniem, 
zakrętka ze stali nierdzewnej z silikonowym 
pierścieniem. Bez BPA. Szczelna. Pojemność: 600 ml. 
Nie nadaje się do napojów gazowanychSzczelna.

Iceland Rpet  MO9940
Dwuścienna butelka z RPET z silikonowym uchwytem 
do łatwego przenoszenia oraz zakrętką ze stali 
nierdzewnej. Bez BPA. Szczelna. Pojemność: 780 ml. 
Nie nadaje się do napojów gazowanych.

Utah Rpet  MO9910
Butelka do picia wykonana z RPET, szczelna o 
pojemności 500ml. Nie zawiera BPA. Nie nadaje się 
do napojów gazowanych. Szczelna.

Malla  MO6182
Torba na zakupy z siatki RPET z długimi uchwytami i 
kieszenią na zamek z przodu. W dolnej części torby 
znajduje się część termoizolacyjna, 600D RPET.

Totepet  MO9441
Torba na zakupy z RPET 190T  z długimi uchwytami, 
100 gr/m². Ekologiczny materiał wykonany z 
przetworzonych plastikowych butelek. Znakowanie 
sublimacją jest możliwe tylko na białych produktach.

Tote  MO6188
Laminowana torba na zakupy non woven RPET z 
długimi uchwytami. 100 gr/m².

Fama  MO6134
Duża torba na zakupy lub torba plażowa z 600D RPET 
z długimi uchwytami i płaskim dnem.

Foldpet  MO9861
Składana torba na zakupy w RPET 190T, możliwość 
złożenia i schowania do etui z zamknięciem na 
sznurek. Znakowanie sublimacją jest możliwe tylko 
na białych produktach.
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Pizzaway  MO6191
Izolowana torba na pizzę z 600D RPET z długim 
regulowanym paskiem na ramię i 2 bocznymi 
uchwytami. Posiada powłokę PU z wodoodpornym 
wykończeniem. Materiał izolacyjny: folia aluminiowa + 
pianka 6 mm.

Icecube  MO9915
Torba termoizolacyjna w 2 odcieniach 600D RPET z 2 
przegrodami. Regulowany pasek na ramię, przednia 
kieszeń. Materiał izolacyjny: PEVA 0,15 mm + pianka 
3 mm.

Cuba  MO6150
Torba termoizolacyjna na 6 puszek w 2 odcieniach 
600D RPET z przednią kieszenią. Materiał izolacyjny: 
PEVA 0,15 mm + pianka 3 mm.

Shooppet  MO9440
Worek ze sznurkiem z RPET 190T, sznurek z PP. 
Ekologiczny materiał wykonany z przetworzonych 
plastikowych butelek. Znakowanie sublimacją jest 
możliwe tylko na białych produktach.

Hulabag  MO6213
Torebka na biodro z 210D RPET z główną przegrodą 
zapinaną na suwak i regulowanym paskiem.

Terra +  MO6209
Torba sportowa lub podróżna z 600D RPET z dużą 
przednią kieszenią zapinaną na zamek, wewnętrzną 
kieszenią zapinaną na zamek oraz regulowanym i 
odpinanym paskiem na ramię.

Munich  MO6157
Plecak 600D RPET z wyściełanym paskiem na ramię 
z główną przegrodą wewnętrzną. Zawiera jedną 
wewnętrzną przegrodę na laptopa 13 cali. Główna 
komora zapinana na zamek z tyłu dla większego 
bezpieczeństwa.

Urbancord  MO9970
Torba ze sznurkiem w 420D RPET z lampką COB. W 
zestawie bateria.

Urbanback  MO9969
Plecak z 600D RPET. Przednia kieszeń zapinana na 
rzep. Kieszeń z siatki z boku. W zestawie bateria.

Pouchlo  MO9818
Torba na dokumenty lub na laptop 15cali, z filcu RPET 
, grubość 2 mm, z przednią kieszenią i zapięciem 
na rzep.

Baglo  MO6186
Filcowa torba listonoszka lub torba na laptopa RPET z 
zapięciem na rzep. Pasuje do 15-calowego laptopa.

Taslo  MO6185
Filcowa torba na zakupy RPET z długimi uchwytami i 
płaskim dnem.

Lany Rpet  MO6100
Smycz z RPET z metalowym karabińczykiem i złączka 
bezpieczeństwa. Szerokość  20 mm. Znakowanie 
sublimacją jest możliwe tylko na białych produktach.

Monte Lomo  MO6156
Plecak wykonany z materiału 600D RPET z 
odblaskowymi detalami z przodu i kieszeniami z 
siatki po obu stronach.

Better & Smart  MO6155
Zapinana na suwak, gruba kosmetyczka 600D 
wykonana z materiału RPET z przednią kieszenią 
zapinaną na zamek.

Marco RPET  MO9964
Dzianinowa czapka unisex z miękkiego, rozciągliwego 
poliestru RPET.
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Torby wielokrotnego użytku z opcją nadruku 
na całej powierzchni. Te torby to funkcjonalne 

i bardziej ekologiczne upominki. 

Czas realizacji od 4 tygodni. 

W PEŁNI 
PERSONALIZOWANE TORBY 
WIELOKROTNEGO UŻYTKU

250
MOQ

2500
MOQ

100% RPET210D  

MB1110
Składana torba XL z etui zapinanym na zamek. PET w 
100% pochodzący z recyklingu. Wymiary: 49x60 cm.

MB1111
Składana torba na zakupy ze 100% RPET 
z wewnętrzną kieszenią. Wymiary: 41x63 cm.

ML1104 Gładki poliester.
ML1303 100 % RPET.

ML1204 Gładki poliester.
ML1304 100% RPET. 
Opcjonalne pszeniczne akcesoria.

ML1016 Gładki poliester.
ML1316 100% RPET.

ML1020 Gładki poliester. 
Regulowana długość.

MO4070  MO4070
Pozioma torba na zakupy. Wymiary: 36 x 32 x 12 cm.

MO4080  MO4080
Pozioma torba na zakupy. Wymiary: 42x32x16 cm.

MO4340  MO4340
Pozioma torba na zakupy. Wymiary: 45x35x10 cm.

MO4120  MO4120
Pozioma torba na zakupy. Wymiary: 42 x 32 x 24 cm.

MW1101  MW1101
Dwuwarstwowa czapka typu beanie. RPET. 
Uniwersalny rozmiar.

MPCT11  MPCT11
Ręczniki chłodzące.RPET.

ML3103  ML3103
100% RPET (140gsm). Wymiary 50x25cm.

MO1082  MO1082
100% plastiku z recyklingu.
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PRZEDMIOTY Z PAPIERU
Wprowadziliśmy nową gamę 
produktów papierniczych. Te 
same przedmioty, które już znasz 
i kochasz, wykonane z myślą o 
zrównoważonym rozwoju.

To tylko jeden z wielu sposobów, 
w jaki dostosowujemy się, aby 
pomóc ekosystemowi. Czy wiesz, 
że przeciętne drzewo można 
wykorzystać do wyprodukowania 
ponad 8 000 kawałków papieru? 
 
Po sortowaniu papier jest 
przetwarzany na nadające się 
do użytku surowce, z których 
formujemy odpowiednie artykuły.

Mid Paper Book  MO9867
Notatnik A5 z okładką tekturową (250gr/m²) z 80 
zszywanymi kartkami z recyklingu o gramaturze 70 gr.

Paper Book  MO9866
Notatnik A4 z okładką tekturową (250gr/m²) z 80 
zszywanymi kartkami z recyklingu o gramaturze 
70 gr.

Mini Paper Book  MO9868
Notatnik A6 z okładką tekturową (250gr/m²) z 80 
zszywanymi kartkami z recyklingu o gramaturze 70 gr.

Paper Tone M  MO6173
Średnia torba prezentowa (70% z recyklingu). 90 gr/
m². Wyprodukowane w EU.

Piedra  MO9536
Notatnik na spirali, 70 kartek z papieru z kamienia i 
okładka z recyklingu. Papier wykonany jest z węglanu 
wapnia, wapienia i tworzywa HDPE,  jest wyjątkowo 
odporny i ulega szybkiej biodegradacji.

Bambloc  MO9435
Notatnik z okładką z bambusa, 70 kartek w linie z 
recyklingu. Zawiera pasujący bambusowy długopis z 
końcówką i klipem z ABS.

Grow me  MO6235
Zestaw 2 notesów samoprzylepnych z papieru 
z trawy wraz z 3 kolorowymi samoprzylepnymi 
bloczkami memo w miękkiej papierowej okładce z 
nasionami. Większy notes zawiera 50, a mniejszy 
notes zawiera 25 samoprzylepnych kartek. 3 
kolorowe bloczki memo zawierają po 25 kartek 
każdy i są wykonane z papieru z recyklingu. Okładka 
zawiera nasiona kwiatów łąkowych, które rosną po 
posadzeniu w glebie.

Grow me  MO6234
Zestaw 50 kartek samoprzylepnych z papieru z 
trawy w miękkiej papierowej okładce z nasionami. 50 
samoprzylepnych kartek. Zawiera nasiona kwiatów 
łąkowych, które rosną po posadzeniu w glebie. 
Wyprodukowane w EU.
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Baobab  MO6220
Notatnik A5 w okładce z poliuretanu pochodzącego 
z recyklingu i 80 kartkami w linię, zamykany gumką, 
zawiera wstążkę.

Aruba +  MO6201
Klasyczne karty do gry z papieru z recyklingu w 
papierowym pudełku. 54 karty.

COMBE1  COMBE1
ComboNote w twardej oprawie z recyklingu 
(wymiary: 106x77 mm, zamknięty) z karteczkami 
samoprzylepnymi z recyklingu (80 gsm) w wymiarze 
100x72 mm oraz 50x72 mm; znaczniki w 3 kolorach 
z recyklingu.

SNES50  SNES50
Karteczki samoprzylepne w miękkiej oprawie z 
recyklingu (wymiary:
100x72 mm, zamknięte) z 50 karteczkami 
samoprzylepnymi z białego papieru z recyklingu 
(80 gsm).

Growtree™  MO6228
Zwróć ziemi drzewo. Zawiera nasiona sosny 
(pinus nigra), które zapewnią planecie nowe życie. 
Posadzone drzewo będzie rosło ok. 30 cm rocznie. 
Wyprodukowane w EU.

Growdice™  MO6227
Zwróć ziemi drzewo z pomocą tej drewnianej kostki 
pochodzącej ze zrównoważonych zbiorów. Zawiera 
nasiona sosny (pinus nigra), które zapewnią planecie 
nowe życie.  Ściany kostki: Yes, No, Maybe, Today, 
Tomorrow.  Posadzone drzewo będzie rosło ok. 30 
cm rocznie. Wyprodukowane w UE.

Growbookmark™  
MO6226
Zwróć ziemi drzewo z pomocą tej zakładki 
papierowej 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. 

Grownotebook™  
MO6225
Zwróć ziemi drzewo z pomocą zeszytu 
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. 
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MATERIAŁY 
ODNAWIALNE
Materiały odnawialne są bardzo 
korzystne dla środowiska, 
ponieważ zasoby naturalne mogą 
się odtwarzać z pokolenia na 
pokolenie.

Po zebraniu plonów, a czasem 
z pomocą powtarzających się 
procesów, surowiec z czasem 
sam odrasta i może być ponownie 
zebrany. To sprawia, że materiały 
odnawialne są jednym z najbardziej 
zrównoważonych wyborów.

KOREK

BAMBUS  

MO9894

MO9623
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KOREK
Korek jest korą 
samoregenerującego się dębu 
korkowego. Jest zaliczany  
do najtrwalszych materiałów 
organicznych o właściwościach 
stabilizujących temperaturę  
i wilgotność powietrza. Jest  
to bardzo elastyczny materiał  
i można go traktować w prosty 
naturalny sposób. 

Ma dobre właściwości adhezyjne, 
dzięki czemu jest łatwy w użyciu w 
połączeniu z różnymi materiałami. 
Ogólnie przemysł korkowy jest 
uważany za jeden z najbardziej 
przyjaznych dla środowiska. 
Korek jest w 100% naturalny i 
biodegradowalny.

Notecork  MO9860
Notatnik A5, 96 kartek w linie, miękka okładka z 
korka. 60gr/m². Korek jest materiałem naturalnym, 
ze względu na jego strukturalną naturę i porowatość 
powierzchni ostateczny wygląd nadruku na każdym 
artykule może się różnić.

Suber  MO9623
A5 notes z 96 kartkami w linie, z okładką z korka. 
Uchwyt na długopis, zamykany na gumkę. Korek 
jest materiałem naturalnym, ze względu na jego 
strukturalną naturę i porowatość powierzchni 
ostateczny wygląd nadruku na każdym artykule 
może się różnić.

Foldcork  MO9858
Zestaw karteczek memo w okładce z korka. 125 
żółtych samoprzylepnych kartek, kolorowe znaczniki  
5x25 stron. Korek jest materiałem naturalnym, ze 
względu na jego strukturalną naturę i porowatość 
powierzchni ostateczny wygląd nadruku na każdym 
artykule może się różnić.

Visioncork  MO9855
Notes z kartkami samoprzylepnymi w okładce z 
korka. Zawiera samoprzylepne znaczniki w 5 kolorach 
oraz karteczki samoprzylepne w dwóch wymiarach, 
odpowiednio 50 i 25 stron. Korek jest materiałem 
naturalnym, ze względu na jego strukturalną naturę i 
porowatość powierzchni ostateczny wygląd nadruku na 
każdym artykule może się różnić.

Fanny Cork  MO6232
Wachlarz z drewna z powłoką z tkaniny korkowej.

Guapa Cork  MO9799
Okrągłe, dwustronne kompaktowe lusterko w 
obudowie z korka.

Boat  MO6161
Owalny brelok z korka unoszącego się na wodzie z 
tkanym sznurkiem.

ML1038  ML1038
100% korek.
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BAMBUS
Bambus jest jedną z najszybciej 
rosnących roślin (trawy) i może 
się uzupełnić w ciągu roku przy 
minimalnym zapotrzebowaniu na 
wodę i bez potrzeby stosowania 
nawozów w celu przyspieszenia 
wzrostu. 

Ponieważ bambus jest naturalnie 
odporny na szkodniki, nie ma 
konieczności zastosowania 
pestycydów. Bambus jest zasobem 
bardzo odnawialnym, silnym i 
trwałym. Absorbuje więcej CO2 z 
powietrza i uwalnia więcej tlenu, 
co poprawia jakość powietrza. 
Bambus jest w 100% naturalny i 
biodegradowalny.

Campo Tea  MO9950
Bambusowe pudełko na herbatę ze szklaną 
pokrywką. W 4 przegródkach można umieścić 24 
torebki herbaty. Bambus jest produktem naturalnym, 
mogą występować niewielkie różnice w kolorze i 
rozmiarze.

Serve  MO6151
Deska do krojenia z drewna bambusowego z 
wygodnym uchwytem do serwowania. Ze sznurkiem 
z juty. Ø31 cm.

Speakbox  MO6219
Bezprzewodowy głośnik stereo 5.0 z ABS w 
bambusowej obudowie. W zestawie akumulator 
litowo-jonowy 2000 mAh. Dane wyjściowe: 4 Ohm, 
5Wx2. Czas odtwarzania 4 godz.

Audio  MO9894
Głośnik bezprzewodowy 5.0 w bambusowej obudowie 
ze wskaźnikiem LED. W zestawie akumulator litowy 
500 mAh. Dane wyjściowe: 3 W, 3 Ohm i 5 V. Czas 
odtwarzania ok. 4h.

Cleandesk  MO9391
Organizer na biurko z bezprzewodową ładowarką. 
W zestawie kabel USB o długości 80 cm. Wyjście DC 
5V / 1A. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami z 
obsługą QI, takimi jak najnowsze Androidy, iPhone® 
8, 8S i X oraz nowsze. Bambus jest produktem 
naturalnym, dlatego mogą wystąpić nieznaczne 
różnice w kolorze, wzorze i rozmiarze.

Wire&Stand  MO9692
Bezprzewodowa ładowarka dla 1 urządzenia, 
bambusowa obudowa i funkcja stojaka. Wyjście: 
DC5V/1,0A. Kompatybilna z najnowszymi Androidami, 
iPhone® 8, X i nowszymi. Bambus jest produktem 
naturalnym, dlatego mogą wystąpić nieznaczne 
różnice w kolorze, wzorze i rozmiarze.

Rundo  MO9434
Okrągła ładowarka bezprzewodowa z bambusa. Aby 
naładować podłącz urządzenie do komputera i połóż 
telefon na powierzchni. Podczas ładowania świeci się 
niebieska lampka. Wyjście: DC5V/1.0A. Kompatybilna 
z urządzeniami obsługującymi QI, np. z najnowszym 
systemem android lub iPhone® 8, X i nowsze. Bambus 
jest produktem naturalnym, dlatego mogą wystąpić 
nieznaczne różnice w kolorze, wzorze i rozmiarze.

Caracol  MO9706
Stojak na smartfon i wzmacniacz, wykonany z 
bambusa. Bambus jest produktem naturalnym, 
dlatego mogą wystąpić nieznaczne różnice w 
kolorze, wzorze i rozmiarze.
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Apoya  MO9693
Stojak na smartfona wykonany z bambusa.Bambus 
jest produktem naturalnym, dlatego mogą wystąpić 
nieznaczne różnice w kolorze, wzorze i rozmiarze.

Whippy  MO9944
Bambusowa podstawka na telefon. Składa się z 2 
części, które można złożyć w podstawkę. Bambus jest 
produktem naturalnym, mogą występować niewielkie 
różnice w kolorze i rozmiarze.

Mayen  MO9904
Łyżka sałatkowa wykonana z bambusa naturalnego. 
Kolor naturalny może mieć różne odcienie. Bambus 
jest produktem naturalnym, dlatego mogą wystąpić 
nieznaczne różnice w kolorze, wzorze i rozmiarze.

Mendi  MO9683
Zestaw 4 podstawek z bambusa. Zapakowany 
w bambusowe otwarte pudełko. Bambus jest 
produktem naturalnym, dlatego mogą wystąpić 
nieznaczne różnice w kolorze, wzorze i rozmiarze.

Valbamper  MO9925
Otwieracz do butelek ze stali nierdzewnej z 
bambusową powierzchnią. Bambus jest produktem 
naturalnym, mogą występować niewielkie różnice w 
kolorze i rozmiarze.

Dakai  MO9926
Bambusowy otwieracz do butelek z funkcją 
podstawki. Bambus jest produktem naturalnym, 
mogą występować niewielkie różnice w kolorze i 
rozmiarze.

Custos+  MO6200
Karta RFID anti-skimming w bambusowym 
etui. Wykorzystując pole elektromagnetyczne, 
zabezpiecza wszystkie karty 13,56 MHz (karty 
bankowe lub kredytowe) przed elektroniczną 
kradzieżą w odległości 2-3 cm wokół karty. (1,3 mm).

ML1028  ML1028
100% bambus.

MO1202i  MO1202i
Bambusowa obudowa.

MPFN03  MPFN03
Wachlarz z bambusa i grubej tkaniny papierowej o 
gramaturze 80 g/m2.
Czas realizacji: od 4 tygodni.

Creditcard Plus  MO1203
Pamięć flash USB 16 GB z bambusową ochronną 
osłoną. Bambus jest produktem naturalnym, mogą 
występować niewielkie różnice w kolorze i rozmiarze 
między egzemplarzami, co może wpłynąć na 
końcowy efekt wizualny.

Chan Bamboo  MO9991
Izolowany termos ze stali nierdzewnej z podwójnymi 
ściankami i bambusową obudową. Pojemność 400 
ml. Bambus jest produktem naturalnym, dlatego 
mogą wystąpić nieznaczne różnice w kolorze, wzorze 
i rozmiarze. Szczelna.

Batumi  MO9421
Termos z podwójnymi ściankami, stal nierdzewna 
z bambusową obudową, 400 ml, z dodatkowym 
zaparzaczem do herbaty. Ponieważ bambus jest 
materiałem naturalnym, kolory poszczególnych 
produktów mogą się różnić. Bambus jest produktem 
naturalnym, dlatego mogą wystąpić nieznaczne 
różnice w kolorze, wzorze i rozmiarze.

Rio Bamboo  MO9485
Wciskany długopis z korpusem z bambusa oraz 
elementami z ABS. Niebieski tusz.

Tubebam  MO6229
Naturalny bambusowy długopis. Niebieski wkład.

Powerbam  MO9673
Powerbank 2200 mAh w obudowie bambusowej. 
Pojemność dla smartfonów, DC5V/1A. Zawiera lampkę 
wskazującą i kabel USB z wtyczką micro USB. Zawiera 
złącze typu C. Bambus jest produktem naturalnym, 
dlatego mogą wystąpić nieznaczne różnice w 
kolorze, wzorze i rozmiarze.
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TKANINY 
ETYCZNE

Etyczne tkaniny to materiały 
przetwarzane organicznie. 
Między innymi do ich produkcji 
nie są używane żadne pestycydy, 
powstają z tkanin odzyskanych ze 
starych i nienoszonych ubrań.

KONOPIA

BAWEŁNA ORGANICZNA

TKANINY Z RECYKLINGU

MO6164

MO6162
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KONOPIA
Konopie to jedna z najstarszych i 
najbardziej ekologicznych tkanin 
tekstylnych. Wykonany jest z 
włókien szybko rosnącej rośliny 
konopi, która jest naturalnie 
odporna na szkodniki i może 
rosnąć bez pomocy nawozów czy 
pestycydów.  

To sprawia, że jest to uprawa w 
100% organiczna, a zatem bardzo 
przyjazna dla środowiska. Proces 
produkcji włókien konopnych jest 
również zrównoważony, co więcej, 
włókna organiczne w 100% można 
poddać recyklingowi.

Naima Apron  MO6164
Regulowany fartuch kuchenny z 2 przednimi 
kieszeniami ze 100% tkaniny konopnej. 200 gr/m².

Naima Tote  MO6162
Torba na zakupy ze 100% tkaniny konopnej z długimi 
uchwytami. 200 gr/m².

Naima Bag  MO6163
Worek ze sznurkiem w 100% z konopi. 200 gr/m².

Naima Cosmetic  
MO6165
Kosmetyczka z podwójnym zamkiem. 100% tkanina 
konopna. 200 gr/m².

Naima Cap  MO6176
5-panelowa czapka z daszkiem ze 100% konopi 370 gr/
m² z mosiężnymi klipsami na regulowanym pasku. 5 
dziurek wentylacyjnych obszytych w dopasowanym 
kolorze. Rozmiar 7 1/4.
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BAWEŁNA ORGANICZNA
Bawełna organiczna jest równa 
tradycyjnej bawełnie, z tą różnicą, 
że jest naturalnie uprawiana bez 
użycia pestycydów, herbicydów, 
nawozów i innych substancji 
chemicznych.

Aby mieć pewność, że bawełna 
rzeczywiście jest organiczna, 
producenci przechodzą 
szczegółową weryfikację łańcucha 
dostaw przez strony trzecie i tylko 
certyfikowana bawełna może być 
sprzedawana. Liczba gospodarstw 
zajmujących się ekologiczną 
bawełną szybko rośnie, jednak 
nadal stanowi bardzo niewielką 
część ogólnej produkcji bawełny na 
całym świecie.

Organic Cottonel  MO8973
Torba na zakupy z długimi uchwytami, wykonana z bawełny 
organicznej 105 gr/m². 

Zimde  MO6190
Torba na zakupy z bawełny organicznej z długimi 
uchwytami. 140 gr/m². 

Zimde Colour  MO6189
Torba na zakupy z bawełny organicznej z długimi 
uchwytami. 140 gr/m². 

Terry  MO9931
Ręcznik frotte wykonany w 100% z bawełny 
organicznej, gramatura 360 g/m2. 100x50 cm. 

Perry  MO9932
Ręcznik frotte wykonany w 100% z bawełny 
organicznej, gramatura 360 g/m2. 140x70 cm. 

MT4005  MT4005
Tkany ręcznik plażowy (100% bawełna).  
MT4005 produkcja europejska. MT4008 
produkcja dalekowschodnia

Epic  S03564
SOL’S EPIC T-shirt unisex z bawełny organicznej, 
prążkowany kołnierzyk, okrągły dekolt i nowoczesny 
krój, dzianina cylindriczna. Szczegóły materiału 140g/
m², single jersey 100% organicznej bawełny. Rozmiar: 
XS-4XL.

ML1036  ML1036
Bawełna organiczna.
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TKANINY Z RECYKLINGU
Tkaniny z recyklingu wykonane 
są z tkanin odpadowych 
(dowolnych tekstyliów). Zebrane 
tekstylne odpady stałe są 
ponownie przetwarzane na 
włókna, a następnie z powrotem 
na tkaniny w celu dalszej 
reprodukcji toreb, odzieży lub 
bielizny.

Większość producentów 
pracuje z dwoma strumieniami: 
odpadami przedkonsumpcyjnymi 
(złom z produkcji) i odpadami 
pokonsumpcyjnymi (zebrane zużyte 
tekstylia). Segregacja kolorów 
zachodzi podczas procesu, aby w 
jak największym stopniu uniknąć 
ponownego barwienia tkaniny.

Moira Duo  MO9603
Dwukolorowa torba na zakupy z bawełny z recyklingu 
oraz z poliestru z recyklingu, ze sznurkiem i długimi 
uchwytami. Ok. 140 gr/m². Ten produkt może się 
kurczyć po zadrukowaniu.

Cottonel Duo  MO9424
Dwukolorowa torba na zakupy z bawełny z recyklingu 
oraz z poliestru z recyklingu, z długimi uchwytami. 
Ok. 140 gr/m². Ten produkt może się kurczyć po 
zadrukowaniu.
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PRODUKTY  
WIELOKROTNEGO UŻYTKU
Wybierz bardziej zrównoważone 
materiały i zastąp produkty 
jednorazowe produktami 
wielokrotnego użytku. 

W sposobie, w jaki wchodzimy w 
interakcje z naszym środowiskiem, 
całkowite ograniczenie 
wytwarzanych przez nas odpadów 
jest naszym obowiązkiem. 
Ważnym krokiem jest  zastąpienie 
jednorazowych produktów 
wykonanych z nieodnawialnych 
zasobów na produkty 
wielokrotnego użytku lub materiały 
biodegradowalne.
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Marketa +  MO9847
Bawełniana torba na zakupy z krótkimi uchwytami. 
140gr/m². Wyprodukowano zgodnie ze standardem 
OEKO-TEX.

Cottonel +  MO9267
Torba na zakupy z bawełny 140gr/m², z długimi 
uchwytami. Wyprodukowano zgodnie ze standardem 
OEKO-TEX.

Cottonel Colour +  MO9268
Kolorowa torba na zakupy z bawełny 140gr/m², z długimi 
uchwytami. Wyprodukowano zgodnie ze standardem OEKO-
TEX.

Portobello  MO9596
Bawełniana torba na zakupy z długimi uchwytami. 
140 gr/m². Wyprodukowano zgodnie ze standardem 
OEKO-TEX.

Portobello  MO9595
Bawełniana torba na zakupy z długimi uchwytami 
140 gr/m². Wyprodukowano zgodnie ze standardem 
OEKO-TEX.

Veggie  MO9865
Torba na żywność wielokrotnego użytku. Jedna 
strona jest wykonana z bawełny (140gr/m²), a druga z 
bawełny siatkowej (110gr/m²). Zamknięcie sznurkiem. 
Wyprodukowano zgodnie ze standardem OEKO-TEX.

Fresa Soft  MO9639
Składana torba na zakupy z bawełny o gramaturze 
105 g/m2, z krótkimi uchwytami oraz z etui 
zamykanym na sznurek. Wyprodukowano zgodnie ze 
standardem OEKO-TEX.

Moura Original  MO8634
Płócienna torba na zakupy z krótkimi uchwytami 
i przednią kieszenią na zamek. 280 g/m². 
Wyprodukowano zgodnie ze standardem OEKO-TEX.

Campo De Geli  MO6160
Torba na zakupy z juty z długimi uchwytami, 
laminowana i zapinana na rzep, z przodu z płócienną 
kieszenią i bawełnianą taśmą.

India Tote  MO9518
Bawełniana torba na zakupy z elementami z juty. 
Długie rączki. 160 g/m². Wyprodukowano zgodnie ze 
standardem OEKO-TEX.

Campo De Fiori  MO8967
Jutowa torba na zakupy, wewnątrz laminowana, z 
zewnątrz płócienna. Posiada długie, bawełniane uchwyty.

Brick Lane  MO8965
Jutowa laminowana torba na zakupy z krótkimi 
uchwytami, wykonanymi z bawełny.

Juhu  MO7264
Przyjazna środowisku jutowa torba na zakupy z 
bawełnianymi rączkami.

Jute Large  MO9930
Duża torba prezentowa z juty 30 x 47 cm.

Jute Medium  MO9929
Srednia torba prezentowa z juty 25x32 cm.

Jute Small  MO9928
Mała torba prezentowa z juty 14 x 22 cm.
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MB9009
MB9010
MB9011
MB9012 

100% bawełna. Przód z siateczki i 
standardowy tył sprawia, że jest to 
najlepsza opcja na logotyp na całej 
powierzchni. Pakowane opcjonalnie  
w papierową obwolutę kraft.

30 (szer.) x20 (wys.) cm
30 (szer.) x35 (wys.) cm
30 (szer.) x40 (wys.) cm3 
Zestaw 3 sztuk

100% bawełna. Przód i tył wykonany 
z siatki, etykieta z indywidualnym 
nadrukiem. Pakowane opcjonalnie w 
papierową obwolutę kraft.

MB9005
MB9006
MB9007
MB9008 

30 (szer.) x20 (wys.) cm
30 (szer.) x35 (wys.) cm
30 (szer.) x40 (wys.) cm
Zestaw 3 sztuk

tył

przód

Wybierz spośród różnych naturalnych  
materiałów i umieść swój projekt na całej 
powierzchni, aby zmaksymalizować efekt przekazu.   
 
Czas realizacji od 5 tygodni.

W PEŁNI PERSONALIZOWANE 
TORBY BAWEŁNIANE

250
MOQ

1000
MOQ

Wybierz jeden z naszych standardowych wymiarów lub zamów torbę według własnych, niestandardowych wymiarów.

(Organiczna)
bawełna
105 gsm

(Organiczna)
bawełna
140 gsm

(Organiczna)
bawełna
180 gsm

(Organiczna)
bawełna
280 gsm

MB8101 (nadruk cyfrowy) 
Wymiary: 38 (szer.) x 42 (wys.) cm. 
Długi uchwyt 70 x 2 cm.

MB8101 (sitodruk)
Wymiary: 38 (szer.) x 42 (wys.) cm. 
Długi uchwyt 70 x 2 cm.

MB8115
Wymiary: 33 (szer.) x 36 (wys.) cm. Krótki uchwyt  
39 x 2 cm. Pasek na ramię: 110 x 2,5 cm. Opcjonalnie: 
metalowa klamra umożliwiająca regulację paska.

MB8102
Wymiary: 38 (szer.) x 42 (wys.) cm. 
Krótki uchwyt 36 x 2 cm.
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Double Chan  MO6212
Pojemnik na drugie śniadanie ze stali nierdzewnej, 
2 komory z mocnymi i bezpiecznymi klamrami 
bocznymi. Pojemność 1200 ml.

Chan Lunchbox  MO9938
Lunchbox ze stali nierdzewnej z mocnymi bocznymi 
klamrami zapewniającymi szczelne zamknięcie. 
Pojemność 750 ml.

Savanna  MO9967
Lunchbox ze stali nierdzewnej z bambusową 
pokrywką i 2 sztućcami z dołączanym paskiem. 
Pojemność 600 ml. Bambus jest produktem 
naturalnym, mogą występować niewielkie różnice w 
kolorze i rozmiarze.

Paper Straw  MO9795
Zestaw 10 sztuk słomek papierowych, zapakowanych 
w pudełko kraft.

Setboo  MO9786
Zestaw bambusowych sztućców wielokrotnego 
użytku w płóciennym etui. Zawiera nóż, widelec i 
łyżkę. Bambus jest produktem naturalnym, dlatego 
mogą wystąpić nieznaczne różnice w kolorze, wzorze 
i rozmiarze.

Natural Straw  MO9630
Zestaw 2 bambusowych słomek wielokrotnego 
użytku, szczoteczka ze stali nierdzewnej i nylonu, w 
bawełnianym etui.

5 Service  MO6149
Zestaw sztućców ze stali nierdzewnej wielokrotnego 
użytku, w tym widelec, nóż, łyżka, słomka i szczotka 
w etui z neoprenu.

Tribeca  MO7683
Pojedynczy ceramiczny kubek z silikonową nakładką 
i panelem do chwytania. Pojemność 400ml. nie 
nadaje się do użycia w kuchence mikrofalowej. 
Transfer ceramiczny jest odporny na zmywanie w 
zmywarkach. Jako że jest to jednowartwowy kubek, 
nagrzewa się też zewnętrzna strona.

Astoria  MO8078
Kubek z pojedynczą ścianką, z białego połyskującego 
PP z silikonową pokrywą i pierścieniem na środku. 
Pojemność 350ml. Kubek jest jednowarstwowy, 
nagrzewa się z zewnątrz.

Batumi  MO9421
Termos z podwójnymi ściankami, stal nierdzewna 
z bambusową obudową, 400 ml, z dodatkowym 
zaparzaczem do herbaty. Ponieważ bambus jest 
materiałem naturalnym, kolory poszczególnych 
produktów mogą się różnić. Bambus jest produktem 
naturalnym, dlatego mogą wystąpić nieznaczne 
różnice w kolorze, wzorze i rozmiarze.

Paddington  MO8130
Kubek ceramiczny o podwójnych ściankach z 
silikonowym wieczkiem. Poj. 275ml. Nie nadaje 
się do mikrofalówki. Tampodruk nie jest odporny 
na działanie zmywarki. Transfer na ceramice jest 
odporny na działanie zmywarki.

Belo Bottle  MO9812
Butelka ze stali nierdzewnej, posiada podwójne 
ścianki między którymi znajduje się izolacyjna 
komora próżniowa. Pojemność 500 ml. Szczelna.

Helsinki  MO9431
Termos ze stali nierdzewnej z podwójnymi ściankami, 
500 ml. Pokrywka z bambusa, z uchwytem. 
Znakowanie sublimacją jest możliwe tylko na białych 
produktach. Szczelna.

Mokka  MO9689
Kubek ze stali nierdzewnej z podwójnymi ściankami, 
bambusowa obudowa i obrotowy otwór do picia. 
Pojemność 300 ml. Bambus jest produktem 
naturalnym, dlatego mogą wystąpić nieznaczne 
różnice w kolorze, wzorze i rozmiarze.

Rodeo Colour  MO9618
Kubek podróżny ze stali nierdzewnej z podwójnymi 
ściankami, z czarną pokrywką z PP. Pojemność: 400 
ml.

Falun Kopp  MO9228
Kubek ze stali nierdzewnej o podwójnych 
ściankach z wnętrzem z PP i uchwytem. 
Pojemność: 340 ml.
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YC8287
300 ml. Karabinek nie nadaje 
się do wspinaczki (do użytku 
nieprofesjonalnego).

YC9805
400 ml. Karabinek nie nadaje 
się do wspinaczki (do użytku 
nieprofesjonalnego).

YC9350
750 ml. Karabinek nie nadaje 
się do wspinaczki (do użytku 
nieprofesjonalnego).

Zaprojektuj własną 
butelkę ze stali 
nierdzewnej w 
dowolnym kolorze! 
Wybierz butelkę z jedną 
lub podwójną ścianką, od 
500 do 750 ml 
i wybierz swoją ulubioną 
zakrętkę. 
 
Czas realizacji od 6 tygodni.

PERSONALIZOWANE 
BUTELKI SPORTOWE

100
MOQ

Wybierz swoją ulubioną zakrętkę:

MS9450
Butelka z 
pojedynczą 
ścianką 500 ML.

1 3

5

2

4
6

MS9475
Butelka z 
pojedynczą 
ścianką 750 ML.

MS8450
Butelka z 
podwójną 
ścianką 500 ML.

MS8475
Butelka z 
podwójną ścianką 
750 ML.

Najpopularniejsze butelki aluminiowe  
o pojedynczych ściankach w wybranych  
przez Ciebie kolorach.  
 
Czas realizacji od 8 tygodni.

W PEŁNI 
PERSONALIZOWANE 
BUTELKI

1000
MOQ
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