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Tartalomjegyzék

Hozzájárulunk a tudatos
promóciók létrehozásához

TUDATOS PROMÓCIÓK. TERMÉSZETES
ERŐFORRÁSAINK TISZTELETBEN TARTÁSA.
ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ ANYAGOK › 05
Poharak, poháralátétek

ÚJRAHASZNOSÍTOTT › 11
PET filc kollekció,
Papír termékek, Újrahasznosított ABS

MEGÚJULÓ › 31
Pamut, juta, fa, parafa,
bambusz, tölgy, kerámia

ETIKUS SZÖVETEK › 49
kender, organikus pamut

A társadalmilag felelős termelés,
valamint az újrahasznosítás
és az újrafelhasználás
támogatásának növekvő
igényéhez igazodva folyamatosan
felülvizsgáljuk a termék- és
anyagválasztási, gyártási és
emblémázási folyamatokhoz
való megközelítésünket. A
fenntarthatóság és a felelős
termékkollekció fejlesztésének
szemléletét és környezeti
céljainkat vetítjük márkáinkra,
miközben elősegítjük a
hulladéklerakók csökkenését.
A tudatos promóciók
létrehozásához való
hozzájárulásunk részeként,
stratégiánk elengedhetetlen része a
megfelelő anyagok megválasztása.
Amikor csak lehetséges, és
miközben a funkcionalitást és
minőséget is szem előtt tartjuk,

kollekciónkat lehetőség szerint
fokozatosan frissítjük, vagy újabb
és fenntarthatóbb anyagokkal
helyettesítjük. Ez azt jelenti, hogy
választásunk újrahasznosított vagy
újrafeldolgozásra alkalmas, kiváló
minőségű, megújuló és etikus
forrásokból származó anyagokra
esik. Ennek középpontjában
beszállítóinknak a fenntarthatóbb
anyagok előállítása érdekében
végzett innovatív folyamatainak
támogatása áll.
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MO6426

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ
ANYAGOK
Az eldobható termékektől
eltérően az újrafelhasználható
anyagokból, például üvegből és
palából készült tárgyakat újra és
újra fel lehet használni.
Tartós választást képviselnek, amely
nemcsak a hulladék mennyiségének
csökkentésében segít, hanem kiváló
minőségű, prémium érzetet nyújtó
termékeket is eredményez.

ÜVEG
PALA

MO6460
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Venice

ÜVEG
Bármely alkalomra megfelelő,
különböző stílusú és
űrtartalmú üveg termékek
használatával elkerülhető az
egyszer használatos termékek
alkalmazásából adódó pazarlás
és hulladékterhelés. Tegyünk
együtt a környezetünkért egy
apró változtatással.
Az üveg többször használható,
kiváló anyag, amely tökéletesen
illeszkedik kollekciónkhoz. Könnyen
tisztítható és tartós.

MO6210

Üvegpalackrozsdamentes acélból tetővel. Űrtartalom:
500 ml. Nem alkalmas szénsavas italokhoz.
Szivárgásmentes.

Praga

MO9746

Üveg palack, akasztós PP zárókupakkal. Űrtartalom
470 ml. Nem alkalmas szénsavas italokhoz.
Szivárgásmentes.

Ameland

MO6413

Üveg palack, fém fogantyús bambusz fedéllel.
Űrtartalom: 500 ml. Szivárgásmentes.

Osna

MO6284

Bless

MO6158

Boroszilikát üveg palack parafa dugóval. Űrtartalom:
600 ml.

“Természetes, többször
újrahasznosítható, csökkentett
környezeti hatású, többször
felhasználható anyag”

“Fenntartható és költségvetés-barát,
kiváló minőségű megjelenéssel”

“Az üveg ellenáll a korróziónak,
teljesen vízhatlan és élelmiszerrel
érintkezve biztonságos”

Astoglass

MO9992

Üveg pohár szilikon markolattal és tetővel.
Űrtartalom 350 ml. Mivel ez egy szimplafalú bögre,
hőátadás lehetséges.

Rongo

MO6429

Felfelé egyenesen bővülő formájú üvegpohár.
Űrtartalom: 300 ml.

Salabam

MO6314

Salátás / tároló tál boroszilikát üvegből,
bambuszfedéllel és szilikon pánttal. Űrtartalom:
1200 ml.

Talp nélküli üvegpohár ajándékdobozban. Űrtartalom
420 ml.
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PALA
A pala 100%-ban természetes
ásványi termék. Gyártási
folyamata nagyon egyszerű és
alacsony környezeti hatással jár,
feldolgozási folyamata minimális.

Slatetree

CX1433

Fenyőfa alakú palalemez karácsonyfadísz
akasztózsinórral.

A természetes pala élettartama
végén könnyen újrahasznosítható.

Slate4

MO9124

4 darabos palalemez poháralátét szett. EVA alsó rész.
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ÚJRAHASZNOSÍTOTT
Hasznosítsunk újra!

Az elmúlt időszakban nagyon aktív
részt vállalunk régi termékek és
anyagok újrahasznosításában.
Ezt nem csupán környezetünk
védelmében tesszük, hanem azért
is, hogy új termékeket hozhassunk
létre újrahasznosított anyagokból.
Ez egy kis és egyszerű lépés
számunkra, amely nagy és pozitív
hatással lehet világunkra.

ÚJRAHASZNOSÍTOTT
PET FILC KOLLEKCIÓ
ÚJRAHASZNOSÍTOTT SZÖVETEK
PAPÍR TERMÉKEK
ÚJRAHASZNOSÍTOTT ABS

MO6130
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MO9441

RPET
A PET a legelterjedtebb
műanyag, amelyet többnyire
italok eldobható palackjainak/
dobozainak előállítására és
csomagolásra használnak. A
világ szilárd hulladékának nagy
részét ennek a csomagolásnak
tulajdonítják.
Az újrahasznosított PET
RPET néven ismert, és ez a
világon a legszélesebb körben
újrahasznosított műanyag. Az
újrahasznosított PET használata,
egy már kész terméknek új életet
adva a petrolkémiai alapanyagok
felhasználása helyett, csökkentett
környezeti hatásokat eredményez.

Glacier Rpet
“A világon a leggyakrabban
újrahasznosított műanyag,
alacsonyabb szénlábnyomú, mint
a szűz (azaz nem újrahasznosított,
közvetlenül kőolajból készülő) PET”

MO6237

RPET ivópalack gumírozott kivitelben, RPET belsejű
rozsdamentes acél kupakkal, szilikon tömítőgyűrűvel.
BPA mentes. Szivárgásmentes. Űrtartalom: 600 ml.
Nem alkalmas szénsavas italokhoz.

Iceland Rpet

MO9940

RPET kulacs rozsdamentes acél kupakkal, a könnyű
szállítást biztosító TPR gumi pánttal. BPA mentes.
Szivárgásmentes. Űrtartalom: 780 ml. Nem alkalmas
szénsavas italokhoz. Szivárgásmentes.

Utah Rpet

MO9910

Szivárgásmentes RPET kulacs. BPA-mentes.
Űrtartalom: 500 ml. Nem alkalmas szénsavas
italokhoz. Szivárgásmentes.

Yukon Rpet

MO6357

Ivópalack RPET anyagból, PP fedéllel és ivórésszel.
BPA-mentes. Szivárgásmentes. Űrtartalom: 500 ml.
Nem alkalmas szénsavas italokhoz.

“A fogyasztói hulladékot értékes
nyersanyaggá alakítja”

”Az újrahasznosított PET tartós,
biztonságos és könnyű”

Alabama

MO6467

RPET-ből készült palack, a PP kupakban kihajtható
ivórésszel, szívószállal. Űrtartalom: 650 ml. Nem
alkalmas szénsavas italokhoz.

Spring

MO6555

Ivópalack RPET-ből, amely BPA-mentes, PP fedéllel.
Szivárgásmentes. Űrtartalom: 500 ml. Nem alkalmas
szénsavas italokhoz.

Fama

MO6134

Nagy bevásárlótáska 600D RPET anyagból, hosszú
fülekkel, az alján toldással.

Foldpet

MO9861

Összehajtható bevásárlótáska 190T RPET anyagból.
A táska egyik sarkában kialakított praktikus
húzózsinóros résznek köszönhetően kicsire
összehúzható. A szublimációs nyomtatás csak a
fehér színű terméken érhető el.
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Iceberg

MO6287

600D RPET hőszigetelt hűtőtáska 1900 ml-es,
többször felhasználható PP ételdobozzal. A 2
rekesz lehetővé teszi a meleg és hideg ételek külön
tárolását. Állítható és levehető vállpánt. 2 mm vastag
alumíniumfóliás bélés.

Singapore

MO6329

Laptop hátitáska 300D RPET poliészterből, párnázott
vállpánttal. A táska 16 colos laptop számára alkalmas
fő belső rekesszel, valamint USB töltőkábellel
rendelkezik.
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Growler

MO6286

600D RPET anyagból készült, hőszigetelt hűtőtáska,
mely tartalmaz egy 1900 ml-es, többször
felhasználható PP ételdobozt. 2 mm vastag
alumíniumfóliás bélés.

Seoul

MO6328

Laptop hátitáska 300D RPET poliészterből, párnázott
vállpánttal. A táska 16 colos laptop számára alkalmas
fő belső rekesszel, valamint USB töltőkábellel
rendelkezik.

Icicle

MO6285

Hőszigetelt uzsonnás/hűtőtáska 600D RPET
anyagból, fogantyúval. 2 mm vastag alumíniumfóliás
bélés.

Munich

MO6157

600D RPET hátitáska párnázott vállpántokkal, 13
colos laptop rekesszel a fő belső tárolórészben, elöl
cipzáras zsebbel. A nagyobb biztonság érdekében a
fő tárolórekesz cipzárja a hátoldalon található.

Shooppet

MO9440

Zsinóros tornazsák 190T RPET anyagból, polipropilén
zsinórral. Újrahasznosított műanyag palackokból
készült környezetbarát anyag. A szublimációs
nyomtatás csak a fehér színű terméken érhető el.

Urbancord

MO9970

420D RPET húzózsinóros hátizsák, az elején levehető
COB lámpával. Fehér és piros színű COB lámpa. A
működéshez szükséges 2 db CR2032 gombelemmel
szállítjuk.

Urbanback

MO9969

Siena

MO6515

600D RPET hátizsák, az elején lecsatolható COB
lámpával, első tépőzáras zsebbel, oldalán hálós
zsebbel. Fehér színű COB lámpa 3 különböző fényerő
beállítási lehetőséggel. A működéshez szükséges 2
db CR2032 gombelemmel szállítjuk.

Hátizsák melírozott 600D RPET poliészterből,
cipzáras külső zsebbel, az oldalán hálós zsebbel.

Lany Rpet

Monte Lomo

MO6100

RPET nyakpánt fémcsattal és biztonsági oldózárral.
20 mm széles. A szublimációs nyomtatás csak a
fehér színű terméken érhető el.

MO6156

600D RPET anyagból készült hátitáska, az elején
fényvisszaverő részletekkel, mindkét oldalán hálós
zsebekkel.

Udine

MO6516

Roll top csavart tetejű hátizsák, melírozott 600D
RPET poliészterből.

Better & Smart

MO6155

Cipzáras, 600D vastag, RPET anyagból készült
kozmetikai táska, első cipzáras zsebbel.

Daegu Lap

MO6464

Daegu Bag

MO6466

15 colos, melírozott, 600D RPET laptop hátizsák
mágneses patenttal. Párnázott laptop rekesz,
cipzáras elülső zsebek és 2 oldalzseb.

Melírozott 600D RPET bevásárlótáska cipzáras elülső
és belső zsebbel, mágneses záródással.
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MB1103

MW1101

MW1101

Duplarétegű sapka, 100% RPET. Univerzális méret.

MPSG04

MPSG04

Teljesen testreszabható RPET napszemüveg.

ML3101

ML3101

140 g. 100% RPET. Méret 50x25 cm.

MPCT11

MPCT11

Hűsítő sporttörölköző. 100% RPET.

MH2101

MH2101

RPET baseball sapka.

MH3101

MH2103

MH2103

RPET baseball sapka szendvics ellenzővel.

MH3101

140 g. 100% RPET. Méret kb. 25x11 cm.

MU2006

MU2006

21 colos egyharmad részre csukható esernyő fa
markolattal.

MB1111

Összehajtható ingvállas
bevásárlótáska 100% RPET anyagból,
belső zsebbel.

MO4070

Fekvő formátumú bevásárlótáska.

ML1104

ML1204

ML1016

ML1303

ML1304

ML1316

Finom poliészter.

100 % RPET

Finom poliészter.

100 % RPET

Finom poliészter.

100 % RPET

MB3111

100% RPET húzózsinóros táska.

ML1020
Finom poliészter.
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MO6457

ÚJRAHASZNOSÍTOTT PET
FILC KOLLEKCIÓ

Pouchlo

MO9818

15 colos laptop táska / irattáska. 2 mm vastag RPET
szintetikus filc anyagból, első zsebbel, tépőzáras
záródással.

Baglo

MO6186

Nazer

MO6335

RPET szintetikus filc laptop- vagy válltáska tépőzáras
záródással. 15 colos laptophoz.

Taslo

MO6185

Nizer

MO6334

RPET szintetikus filc bevásárlótáska hosszú fülekkel,
alsó toldással.

Indico

MO6463

RPET filcből készült húzózsinóros táska poliészter
zsinórral.

Ezek a népszerű filc termékek,
most újrahasznosított PET
szálakkal kombinálva megőrzik
a robusztus megjelenést,
de emellett hozzájárulnak a
fenntarthatóbb promóciókhoz.

Indico Bag

MO6457

RPET filc sport/fitnesz vagy hétvégi táska cipzáras
elülső zsebbel, vászon hordfülekkel és levehető,
állítható vállpánttal.

RPET filcből készült autós rendszerező 5 belső és 3
külső rekesszel.

RPET filcből készült autós rendszerező 2 belső és 4
külső rekesszel.

Indico Pack

MO6456

RPET filc hátitáska, pamut pántos záródással és
cipzáras zsebbel az elején. Laptoptartó rekesszel.
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ÚJRAHASZNOSÍTOTT
SZÖVETEK
Az újrahasznosított szöveteket
(bármilyen textíliából származó)
hulladék szövetekből készítik.
Az összegyűjtött szilárd
textilhulladékokat szálakká, majd
ismét szövetté dolgozzák fel
táskák, ruhadarabok vagy vásznak
további újragyártása céljából.
A gyártók többsége kétféle
folyamattal dolgozik: fogyasztás előtti
hulladék (a gyártásból származó
hulladék) és fogyasztás utáni
hulladék (összegyűjtött használt
textíliák). A folyamat során a színek
elkülönítése is megtörténik, hogy
a szövet újrafestését a lehető
legnagyobb mértékben elkerüljék.

Moira Duo

MO9603

Újrahasznosított pamutból és poliészterből készült
zsák húzózsinórokkal és hosszú fülekkel. Kb. 140
g vastag anyag. Ez az anyag nyomtatás után
zsugorodhat.

Style Bag

MO6422

Húzózsinóros táska, 50% újrahasznosított festett
pamut farmer és 50% pamut anyagból. 250 g vastag
anyag.

Style Tote

MO6420

Bevásárlótáska hosszú füllel, 50% újrahasznosított
festett pamut farmer és 50% pamut anyagból. 250 g
vastag anyag.

Cottonel Duo

MO9424

Melírozott színű 140 g vastag bevásárlótáska hosszú
fülekkel, újrahasznosított pamutvászon és poliészter
anyagból. Ez az anyag nyomtatás után zsugorodhat.

“Az újrahasznosított szövetek
újrafelhasználása a gyártási
folyamatban segít csökkenteni a
CO2-kibocsátást”

“Az újrahasznosított szövetek
minősége szinte azonos az eredeti
szövetekkel”

“Pozitív környezeti hatás”

Style Pouch

MO6421

Cipzáras kozmetikai táska, 50% újrahasznosított
festett pamut farmer és 50% pamut anyagból. 250 g
vastag anyag.

Duofold

MO6549

Összehajtható, melírozott színű, újrahasznosított
pamutból és újrahasznosított poliészterből készült
bevásárlótáska rövid fülekkel. Kb. 140 g vastag anyag.
Ez a termék emblémázás után zsugorodhat.

Zigzag

MO9750

Összehajtható bevásárlótáska 150 g vastag
újrahasznosított pamutból. 55% RPET és 45% pamut
anyag. A táskán lévő cipzár segítségével kis méretűre
összecsukható. Tanúsított szabvány szerinti,
újrahasznosított anyagból készült.

Respect

MO6379

Újrahasznosított vászon bevásárlótáska vagy
strandtáska hosszú füllel, oldalsó toldással. 50%
pamut és 50% újrahasznosított pamut, 280 g vastag
anyag.
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PAPÍR TERMÉKEK
A papírtermékek új kínálatát
vezettük be. A már ismert
és kedvelt termékek, a
fenntarthatóság szem előtt
tartásával újra alkotva. Ez csupán
egy azon számos mód közül,
mellyel alkalmazkodunk az
ökoszisztéma megsegítéséhez.
Tudta, hogy egy átlagos fa
feldolgozásával több mint 8000
papírlap állítható elő?
A papírt szortírozás után
felhasználható alapanyagokká
dolgozzák fel, amelyeket végül
különböző termékekké formálnak.

“A papír újrahasznosítása kíméli a
természeti erőforrásokat”

Mid Paper Book

Mini Paper Book

A5 jegyzetfüzet 250 g vastag karton fedéllel, 80
tűzött, 70 g vastag, újrahasznosított papírból készült
oldallal.

A6 jegyzetfüzet 250 g vastag karton fedéllel, 80
tűzött, 70 g vastag, újrahasznosított papírból készült
oldallal.

Bambloc

Grow Me

MO9867

MO9868

Paper Tone M

MO6173

Közepes ajándéktasak, 90 g vastag, 70%-ban
újrahasznosított papírból. EU-ban gyártva.

Piedra

MO9536

Gyűrűs jegyzetfüzet. 70 db vonalas, ásványpapírból
készült lappal, és újrahasznosított karton borítóval.
Az ásványpapír kőből, nagy sűrűségű polietilénnel
(HDPE) megkötött kalcium-karbonátból készül.

“Előállítása az új papír előállításához
képest kevesebb energiát és vizet
használ fel, és csökkenti a
szén-dioxid-kibocsátást”

“A papírrostok 4-5-ször
újrahasznosíthatók”

MO9435

Bambusz fedelű jegyzettömb, 70, újrahasznosított
papírból készült lappal. Hozzáillő bambusz és ABS
műanyag tollal. A bambusz természetes anyag, a szín
termékenként eltérő lehet.

MO6235

25 lapos öntapadós jegyzetelőt és 3 színű jelölőt
tartalmazó szett puha, virágmagot tartalmazó
borítóval. Használat után a borítót földbe ültetve
a papír komposztálódik és benne lévő magokból
virágok hajtanak ki. EU-ban gyártva.

Grow Me

MO6234

50 lapos öntapadós jegyzetelő puha, virágmagot
tartalmazó borítóval. Használat után a borítót
földbe ültetve a papír komposztálódik és benne lévő
magokból virágok hajtanak ki. EU-ban gyártva.

Baobab

MO6220

A5 jegyzetfüzet, 80 vonalas oldallal, újrahasznosított
PU borítóval, elasztikus pánttal, könyvjelző szalaggal.

TUDATOS PROMÓCIÓK TERMÉKVÁLASZTÉK / 24

TUDATOS PROMÓCIÓK TERMÉKVÁLASZTÉK / 25

MO1121

MO1122

MO1122

MO1123

MO1123

Aszimmetrikus kulcs alakú USB pendrive papírból.

Szalma/PP USB pendrive..

MO1119

MO1119

Aruba +

MO6201

Ház alakú USB pendrive papírból.

Újrahasznosított papírból készült franciakártya. 54
kártyalap.

MO1120

MO1120

Szögletes kulcs alakú USB pendrive papírból.

Cartopad

MO7626

80 lapos környezetbarát jegyzetfüzet kéken író tollal.

MO1121

MO1121

Kerekített kulcs alakú USB pendrive papírból.

Evernote

MO7431

A6-os környezetbarát jegyzetfüzet színben hozzáillő
zárószalaggal és könyvjelzővel. 96 sima lappal.
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MO6541

NOTEG5

NOTEG5

A5 jegyzetfüzet keménytáblás újrahasznosított,
fűpapír borítóval.

SNCS50

SNCS50

Puhafedeles öntapadós jegyzetelő kávépapír fedéllel,
újrahasznosított papírlapokkal.

NOPCC5

NOPCC5

SNGG50

SNGG50

A5 jegyzetfüzet újrahasznosított, kávépapír puha
borítóval.

Puhafedeles öntapadós jegyzetelő fűpapír fedéllel és
papírlapokkal.

COMBC1

COMBC1

Kávépapír keményfedeles kombi jegyzetelő szett.

SNES50

SNES50

Puhafedeles öntapadós jegyzetelő újrahasznosított
papírlapokkal.

COMBE1

COMBE1

CALECO

CALECO

Újrahasznosított keményfedeles kombi jegyzetelő
szett.

Asztali naptár jegyzetelőkkel, újrahasznosított
papírból, kemény fedéllel.
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MO6252

ÚJRAHASZNOSÍTOTT ABS

Swing

MO6251

Újrahasznosított ABS 5.0 vezeték nélküli hangszóró
LED-es visszajelzővel. 1 db újratölthető Li-ion 300
mAh akkumulátort tartalmaz. Teljesítmény: 3W, 3
Ohm és 5V. Játszási idő kb. 2 óra.

Sok anyag az újrahasznosításnak
köszönhetően kel új életre. Ez az
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
esetében is így van. Ezek az
újrahasznosított ABS-ből készült
divatos termékek mindenképpen
érdemesek figyelmére.

MO6250

Twing

MO6250

Újrahasznosított ABS vezeték nélküli töltő.
Csatlakoztassa a számítógépéhez, majd helyezze az
okostelefont a készülékre. Gyorstöltést lehetővé tévő
DC 9V/1.1A (10W) teljesítménnyel. Qi készülékekhez
(újabb Android, iPhone® 8, X, stb.).

Rwing

MO6252

True Wireless Stereo (TWS) 5.0 vezeték nélküli
sztereó fülhallgató újrahasznosított ABS-ből,
beépített 40 mAh akkumulátorral. Játszási idő kb. 4
óra. Mikro USB töltőkábelt és 300 mAh töltőállomást
tartalmaz.
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MO6377

MEGÚJULÓ

PAMUT
JUTA

A megújuló alapanyagok
hozzájárulnak környezetünk
védelméhez, mivel ezek
a természeti erőforrások
nemzedékről nemzedékre
képesek újratermelődni.

FA

Betakarítás után, és néha
megújulást segítő folyamatok
segítségével, az erőforrás
idővel önmagától visszanő, és
újra betakarítható. Ez teszi a
megújuló anyagokat az egyik
legfenntarthatóbb választássá.

KERÁMIA

PARAFA
BAMBUSZ
TÖLGY
MO9623
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PAMUT
A pamut egyike a világon a
szövetgyártáshoz legszélesebb
körben használt természetes
alapanyagoknak. Az előállítási
folyamat a gyapotnövénynél
kezdődik, a pamut nem más,
mint a növény magját burkoló
finom szálak halmaza. Ezeket
a szálakat összegyűjtik, majd
fonallá vagy cérnává fonják,
hogy puha, légáteresztő és tartós
textilszövetet hozzanak létre.
A pamutszövetek rendkívül tartósak
és kopásállóak. A pamut előállítása
természeténél fogva nem terheli
a környezetet, mivel természetes
rostból származik és biológiailag
lebomló.

Marketa +
“A pamut az egyik leggyakrabban
használt természetes szövet
sokoldalúsága, nedvszívó képessége
és magas légáteresztő képessége
miatt”

MO9847

Bevásárlótáska 140 g vastag pamutvászonból, rövid
fülekkel. A káros anyagok textilipari felhasználására
vonatkozó tanúsított szabvány szerint készült.

Cottonel +

MO9267

Pamut bevásárlótáska hosszú füllel. 140 g vastag
anyag. A káros anyagok textilipari felhasználására
vonatkozó tanúsított szabvány szerint készült.

Cottonel Colour +
MO9268

Pamut bevásárlótáska hosszú füllel. 140 g vastag
anyag. A káros anyagok textilipari felhasználására
vonatkozó tanúsított szabvány szerint készült.

Portobello

MO9596

140 g pamut bevásárlótáska hosszú fülekkel,
toldással. A káros anyagok textilipari felhasználására
vonatkozó tanúsított szabvány szerint készült.

“A pamut teljesen természetes, sima
és könnyű. Mindezen tulajdonságai
tökéletessé teszik többek között
a bevásárlótáskákhoz való
felhasználásra”

“A pamutot újrafelhasználhatósága
és tartóssága az abszolút természetes
anyaggá teszi”

Portobello

MO9595

140 g pamut bevásárlótáska hosszú fülekkel,
toldással. A káros anyagok textilipari felhasználására
vonatkozó tanúsított szabvány szerint készült.

Veggie

MO9865

Többször használható, húzózsinóros zsák,
bevásárlásokhoz. Egyik oldala 140 g vastag
pamutvászon, a másik 110 g vastag hálós pamut
anyag. A káros anyagok textilipari felhasználására
vonatkozó tanúsított szabvány szerint készült.

Fresa Soft

MO9639

Összehajtható bevásárlótáska 105 g vastag pamut
anyagból, rövid fülekkel. A táska egyik sarkában
kialakított praktikus húzózsinóros résznek
köszönhetően kicsire összehúzható. A káros anyagok
textilipari felhasználására vonatkozó tanúsított
szabvány szerint készült.

Rassa

MO6159

Vászon bevásárlótáska hosszú fülekkel, az alján
toldással. 270 g vastag anyag. A káros anyagok
textilipari felhasználására vonatkozó tanúsított
szabvány szerint készült.
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JUTA
A juta egy hosszú, puha és
fényes, a jutanövényből nyert
rost, amelyből erős szálak
fonhatók.
A juta rostjait zsákvászon, kötelek
és csomagolóvásznak készítéséhez
használják. A juta a pamut után a
második leggyakrabban használt
természetes textilszál a világon, és
egyben az egyik legolcsóbb is. A
juta teljesen természetes, növényi
eredetű szál, biológiailag lebomló,
és nem terheli a környezetet.

Campo De Geli
“A juta természetes, biológiailag
lebomló és újrahasznosítható rost”

MO6160

Juta bevásárlótáska hosszú fülekkel, tépőzáras
záródással, belső hőszigetelő fólia réteggel, az első
oldalán zsebbel.

India Tote

MO9518

160 g pamut-twill bevásárlótáska juta résszel, hosszú
fülekkel. A káros anyagok textilipari felhasználására
vonatkozó tanúsított szabvány szerint készült.

Aura

MO6443

Juta laminált bevásárló- vagy strandtáska pamut
füllel. Rövid fülekkel.

Brick Lane

MO8965

Jute Small

MO9928

Laminált juta bevásárlótáska rövid, pamut füllel.

“Könnyen elnyeli a vizet, gyorsan
szárad, ami tökéletes tulajdonság
például táskák előállítása esetén.”

“A jutazsákok strapabíróbbak,
zöldebbek és tartósabbak”

Juhu

MO7264

Jutarost bevásárlótáska pamut füllel.

Jute Large

MO9930

Nagy juta zsinóros ajándéktasak. Méret kb. 30 x 47
cm.

Jute Medium

MO9929

Közepes juta zsinóros ajándéktasak. Méret kb. 25 x
32 cm.

Kis juta zsinóros ajándéktasak. Méret kb. 14 x 22 cm.
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FA
A fa a fák és más fás növények
szárából és gyökereiből származó
szerves anyag, amely a világ
minden táján megtalálható.
Erős, természetes és megújuló
erőforrás, az egyik leggyakrabban
használt természetes anyag
az építőiparban, valamint
szerszámok és fogyasztási cikkek
készítése során.
Összetételéből adódóan
nagyon erős és tartós. Az
erdők körültekintő kezelése
valamint a környezetvédelmi
szempontok figyelembe vétele
mellett a fa természetes és
megújuló tulajdonságai nagyszerű
fenntartható anyaggá teszik.

Thila
“A fa természetes szigetelőanyag, és
más anyagokkal összehasonlítva jobb
ellenállással rendelkezik”

MO6408

Fából készült asztali állvány toll- és telefontartóval,
valamint lóhere magokkal.

Sequoia

MO6482

Jegyzetlap tartó bambuszból. 600 darab, 70 g vastag
fehér lappal. Méret 9x9 cm.

Educount

MO6398

Fa oktató számoló játék pamut tasakban. 32 darabot
tartalmaz.

Hello Clip

MO9947

Jegyzet / fénykép tartó csipesz fenyőfa állvánnyal.
A fa természetes anyag, termékenként színés méretbeli eltérések jelentkezhetnek, ami
befolyásolhatja a dekoráció végső eredményét.

“A fából készült termékek
népszerűsége folyamatosan nő,
köszönhetően az anyag megújuló és
egyéb nagyszerű tulajdonságainak”

“Segít csökkenteni a nem biológiailag
lebomló műanyag mennyiségét”

Ellwood Rundam
MO9140

Közepes méretű, ovális vágódeszka, fakéreggel. Az
EU területén gyártva, égerfából. 1 darab fából készül.
A méretek termékenként változhatnak.

Ellwood Runda

MO8862

Ovális fakéreg vágódeszka. Az EU területén
gyártva, égerfából. 1 darab fából készül. A méretek
termékenként változhatnak.

Ellwood Lux

MO9624

Nyeles vágódeszka zsinórral, európai égerfából.

Petit Ellwood
Kisméretű fa vágódeszka.

MO8860
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PARAFA
A parafa a magát regeneráló
parafatölgyfa kérge. A
legtartósabb szerves
anyagok közé tartozik,
amelyek stabilizálják a levegő
hőmérsékletét és páratartalmát.
Ez egy nagyon rugalmas anyag, és
egyszerű, természetes módon kell
kezelni. Jó tapadási tulajdonságokkal
rendelkezik, így könnyen
használható különféle anyagokkal
kombinálva. Általában a parafaipart
az egyik leginkább környezetbarát
iparágnak tartják. A parafa 100%ban természetes és biológiailag
lebomló.

Notecork
“A parafa vízálló és természetes
antimikrobiális jellemzőkkel
rendelkezik”

MO9860

A5 jegyzetfüzet puha, parafa fedéllel, 96 vonalas,
60 g vastag papírlappal. A parafa természetes
anyag, szerkezeti jellege és felületi porozitása miatt
az egyes tárgyak végső emblémázási eredménye
eltéréseket mutathat.

Suber

MO9623

A5 jegyzetfüzet 96 vonalas lappal, parafa borítóval,
tolltartó füllel és elasztikus zárószalaggal.
Parafa természetes anyag, szerkezeti jellege és
felületi porozitása miatt az egyes tárgyak végső
emblémázási eredménye eltéréseket mutathat.

Grace

MO6448

14 colos parafa laptop táska mágneses záródású
patenttal.

Bombai L

MO6403

Strandpapucs parafa és EVA talppal, PVC pántokkal.
Az L méret 40-43 lábméretnek felel meg.

“Rendkívül könnyű, ami kedvezően
befolyásolja a szállítási költségeket”

“A parafa sokoldalúsága lehetővé
teszi, hogy ezt az anyagot számos
különböző termékben alkalmazzák”

Fanny Cork

MO6232

Legyező fa bordákkal, parafa szövettel.

Guapa Cork

MO9799

Kerek, kétoldalas sminktükör, parafa borítással.
Parafa természetes anyag, szerkezeti jellege és
felületi porozitása miatt az egyes tárgyak végső
emblémázási eredménye eltéréseket mutathat.

Boat

MO6161

Ovális parafa lebegő kulcstartó szövött pánttal.

ML1038
100% parafa.

ML1038
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BAMBUSZ
A bambusz az egyik
leggyorsabban növekvő növény
(fű), egy éven belül megújíthatja
önmagát minimális vízigénnyel,
valamint a növekedését elősegítő
műtrágyák alkalmazása nélkül.
Mivel a bambusz kártevőkkel
szembeni természetes ellenállással
rendelkezik, termesztéséhez
rovarirtószereket nem használnak.
A bambusz nagyon megújuló
erőforrás, erős és tartós. Több
szén-dioxidot köt meg a levegőből
és több oxigént szabadít fel, így
javítja a levegő minőségét. A
bambusz 100%-ban természetes és
biológiailag lebomló.

Campo Tea
“A bambusz erős, rugalmas és
könnyű, sokféle felhasználásra
alkalmas”

MO9950

Pesto

MO6309

Bambusz teafilter tartó doboz, átlátszó üveg fedéllel.
A 4 egyenlően elosztott rekeszben 24 teafiltert
könnyen el lehet helyezni. A bambusz természetes
anyag, termékenként szín- és méretbeli eltérések
jelentkezhetnek, ami befolyásolhatja a dekoráció
végső eredményét.

Mozsárból és mozsártörőből álló készlet bambusz
anyagból.

Whippy Plus

Rundo Mag

Branca

MO6364

Duplafalú rozsdamentes acél termosz bambusz
borítással és kiegészítő teaszűrővel. Űrtartalom: 350
ml. Szivárgásmentes.

Laden

MO6377

Apoya

MO9693

Bambusz uzsonnásdoboz kivehető elválasztóval és
rugalmas nejlon rögzítőpánttal. Csak száraz ételek,
például szendvicsek, snackek tárolására. Űrtartalom:
650 ml.

“A bambusz könnyen karbantartható,
mivel felülete vízlepergető és
antisztatikus, nem vonzza a port”

MO6277

Duplatekercses vezeték nélküli töltőállvány
bambuszból. 2 részből áll, összeszerelést igényel.
Gyorstöltést lehetővé tévő DC 9V/1.1A (10W)
teljesítménnyel. Qi készülékekhez (újabb Android,
iPhone® 8, X, stb.).

MO6266

Mágneses vezeték nélküli töltő bambuszból.
Gyorstöltést lehetővé tévő DC 9V/1.1A (10W)
teljesítménnyel. iPhone® 12 és újabb készülékekkel
kompatibilis, de a tartozék mágneses fémgyűrű
segítségével más, nem mágneses, vezeték nélkül
tölthető telefonokhoz is használható.

Caracol

MO9706

Okostelefon tartó bambuszból, természetes
hangerősítéssel . A bambusz természetes anyag,
színében, mintázatában és méretében esetenként
eltérő lehet.

Okostelefon tartó bambuszból. A bambusz
természetes anyag, színében, mintázatában és
méretében esetenként eltérő lehet.
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Whippy

MO9944

Bambusz telefon állvány. Két részből áll, amely
függőlegesen összeszerelhető a telefon tartásához.
A bambusz természetes anyag, termékenként
szín- és méretbeli eltérések jelentkezhetnek, ami
befolyásolhatja a dekoráció végső eredményét.

Yista

MO6475

5.0 vezeték nélküli hangszóró és 10W-os vezeték
nélküli töltő bambuszból. Csatlakoztassa a készüléket
a számítógéphez, helyezze rá az okostelefont a töltés
megkezdéséhez. 1 újratölthető 2000 mAh lítium-ion
akkumulátorral. Teljesítmény: 3W, 4 Ohm. Üzemidő
kb. 4 óra.
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Mayen

MO9904

Tálalókanál bambuszból. A bambusz természetes
anyag, színében, mintázatában és méretében
esetenként eltérő lehet.

Hintois

MO6369

Bambusz mágneses vezeték nélküli töltő állvánnyal.
Teljesítmény: DC 9V/1.1A (10W). Kompatibilis az
iPhone® 12 és újabb készülékekkel. További
mágneses fémgyűrűvel, amely támogatja más, nem
mágneses, vezeték nélküli tölthető telefonok töltését.

Mendi

MO9683

4 részes, bambuszból készült poháralátét készlet,
bambusz tartóban. A bambusz természetes anyag,
színében, mintázatában és méretében esetenként
eltérő lehet.

Custos +

MO6200

RFID skimmelésgátló kártya bambusz házban.
Elektromágneses mező kibocsátásával minden 13.56
mHz-es működő kártya (bank- és hitelkártyák, egyéb
bérletek, stb.) skimmelését gátolja a körötte levő 2-3
cm-es területen.

Kea Board

MO6488

Nagy bambusz vágódeszka vájattal.

ML1028
100% bambusz.

ML1028

MO1202I

MO1202i

USB pendrive forgatható füles bambusz házzal,
ideális lézergravírozásra.

Batumi

MO9421

Duplafalú rozsdamentes acél termosz bambusz
borítással, teaszűrővel. 400 ml űrtartalom. A
bambusz természetes anyag, színében, mintázatában
és méretében esetenként eltérő lehet.

MPFN03

MPFN03

Legyező bambusz bordákkal, 80 g. vastag papír
szövettel.

Inkless Bamboo
MO6331

Szürkén író, ceruza hatású, hosszantartó,
bambuszból készült tintamentes toll papírkupakkal. A
toll fémötvözetből készült hegyével ír.

Creditcard Plus

MO1203

16GB pendrive bambusz borítással. A bambusz
természetes anyag, termékenként szín- és méretbeli
eltérések jelentkezhetnek, ami befolyásolhatja a
dekoráció végső eredményét.

Tubebam

MO6229

Természetes bambusz golyóstoll. Kéken író betét.

Chan Bamboo

MO9991

Duplafalú rozsdamentes acél termoszpalack
bambusz borítással. Űrtartalom 400 ml. A bambusz
természetes anyag, színében, mintázatában és
méretében esetenként eltérő lehet. Szivárgásmentes.

Wanaka

MO6454

Teljes bambusz napszemüveg színes tükörlencsékkel,
bambusz tokban. UV400-as védelem.
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MO6368

TÖLGY
A tölgy a keményfák egyike,
mely a tölgyfa feldolgozásából
származik. Erős, nehéz és
tartós. A tölgyfát jól észrevehető
erezete teszi könnyen
felismerhetővé. Tölgyfák az
egész világon megtalálhatók, így
ez a természetes és megújuló
anyag bőséges mennyiségben
áll rendelkezésre. A fák nagy
méretűre nőhetnek, így fánként
nagy fakitermelést biztosítanak.
Hosszú élettartamának és
tartósságának köszönhetően a
tölgyfából készült tárgyak egy életen
át kitartanak, csökkentve a csere
szükségességét. A tölgyfa előállítása
nem igényel vegyi kezelést vagy
más káros ipari folyamatokat, így
környezetbarát megoldás.

Batumi Oak
“Kiváló minőségű, gazdag
színű megjelenés”

MO6360

Duplafalú, rozsdamentes acélból készült termosz
tölgyfa borítással és kiegészítő teaszűrővel.
Űrtartalom: 400 ml.

Indy

MO6368

Teljes tölgyfából készült kemping pohár
akasztózsinórral. Űrtartalom: 120 ml.

“Keményfa lévén a tölgy
hatékonyan ellenáll a víznek”
MO6363

“Tartóssága növeli az ebből az
anyagból készült tárgyak
hosszútávú használhatóságát”

Travis

MO6363

Tölgyfa bögre. Űrtartalom: 280 ml.

Ovalis

MO6553

Tölgyfából készült pohár. Űrtartalom: 250 ml.

MO6553
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KERÁMIA
A kerámiatermékeket már sok
ezer éve használják. A kerámia
ital- és ételtároló eszközöket
kőagyag, cserépagyag vagy
porcelán felhasználásával
gyártják.
Az anyagot vízzel folyékonnyá
hígítják, majd gipszformákba öntik
és magas hőmérsékletű kemencébe
helyezik. A kerámia kemény, rideg,
hő- és korrózióálló anyag, így ideális
mindennapi termékek gyártásához.
Újrahasznosítható és többszörösen
újrafelhasználható.

Whitie
“A kerámia költségvetés-barát
anyag, és jó hőtartó képességgel
rendelkezik”

KC8040

300 ml-es klasszikus henger alakú bögre, egyesével
fehér kartondobozban.

Dublin

KC7062

300 ml-es klasszikus henger alakú bögre,
egyesével fehér kartondobozban. A tamponnyomás
mosogatógépben nem mosható.

Trent

KC7063

300 ml-es kerámia bögre ajándékdobozban. A
tamponnyomás mosogatógépben nem mosható.

Dublin Tone

MO6208

Klasszikus színes kerámiabögre dobozban.
Űrtartalom 300 ml.

“A kerámia nem porózus, ami azt
jelenti, hogy nem szívja magába a
vegyi anyagokat, ez ideálissá teszi
élelmiszerrel érintkező tárgyak
előállítására”

Taza

MO8831

Kerámia kávés bögre. Egyesével fehér kartondobozba
csomagolva. Űrtartalom: 180 ml. A tamponnyomás
mosogatógépben nem mosható. A kerámia transzfer
mosogatógépben mosható.

Tweenies

MO9243

Retró kerámia bögre. Egyesével fehér kartondobozba
csomagolva. Űrtartalom: 240 ml. A kerámia transzfer
mosogatógépben mosható.

Colour Trent

MO9242

290 ml-es kerámia bögre hullámkarton dobozba
csomagolva.

Dual

MO7344

Kétszínű kerámia csésze színben hozzáillő kanállal.
Egyesével kartondobozba csomagolva. Űrtartalom:
250 ml.
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MO6164

ETIKUS SZÖVETEK
Etikus anyagok
Az etikus szövetek organikus
módon, többek között rovarirtó
szerek használata nélkül
termesztett anyagokból, vagy
régi, esetleg felhasználatlan
ruhaszövetek újrahasznosításából
kerülnek előállításra.

KENDER
ORGANIKUS PAMUT

MO6162
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KENDER
A kender az egyik legrégebbi
és leginkább környezetbarát
textilszövet. A gyorsan növő
kendernövény rostjaiból készül,
amely kártevőkkel szembeni
természetes ellenállóképességének
köszönhetően műtrágyák és
növényvédő szerek nélkül
termeszthető.

Naima Apron
“A kender tökéletes szövet a textil
alapú tárgyakhoz, mivel könnyű és
rendkívül légáteresztő”

MO6164

200 g vastag, 100% kenderszövet kötény,
kettéosztott első nagy zsebbel.

“A kender az egyik legerősebb
és legtartósabb szerves szál, ez
rendkívül praktikus, fenntartható
anyaggá teszi”

Ez 100% -ban bioterméssé teszi,
így nagyon környezetbarát.
A kenderszálak előállítási folyamata
szintén fenntartható módon történik,
emellett ezek a szerves szálak 100%-ban
újrahasznosíthatók.

Naima Cap

MO6176

5 paneles baseball sapka, 370 g vastag, 100%
kenderszövet anyagból, réz csattal záródó állítható
pánttal. 5, egyező színű hímzett szellőzőlyukkal.
Méret: 7 1/4.

Naima Tote

MO6162

200 g vastag, 100% kenderszövet bevásárlótáska,
toldással, hosszú fülekkel.

Naima Bag

MO6163

200 g vastag, 100% kenderszövet húzózsinóros
tornazsák.

Naima Cosmetic
MO6165

Cipzáras kozmetikai táska, cipzárral záródó zsebbel.
200 g vastag, 100% kenderszövet anyagból.
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ORGANIKUS PAMUT
Az organikus pamut megegyezik
a pamuttal azzal a különbséggel,
hogy természetes módon,
növényvédő szerek, gyomirtó szerek,
műtrágyák vagy egyéb vegyszerek
használata nélkül termesztik.

“A biopamut elősegíti és fokozza a
biológiai sokféleséget és a biológiai
ciklusokat. Ideális fenntartható
választás az ilyen jellegű termékek
kiválasztásakor”

Annak érdekében, hogy biztosan meg
lehessen tudni, hogy a pamut valóban
organikus-e, a termesztők külső felek
általi átfogó ellátási lánc-ellenőrzésen
mennek keresztül, és csak a tanúsított
pamut kerül forgalmazásra. Az
ökológiai gyapotfarmok száma gyorsan
növekszik, azonban ez világszerte még
mindig csak nagyon kis részét teszi ki a
gyapottermelésnek.

“A bio pamutot főként puha
termékekben használják;
légáteresztő, nedvszívó és kevésbé
valószínű, hogy allergiát és
bőrbetegségeket okoz, mivel nincs
benne vegyszer-visszatartás”

Organic Cottonel
MO8973

Zimde

MO6190

Biopamut bevásárlótáska hosszú füllel. 105 g vastag
anyag. Tanúsított szabvány szerinti, organikus
pamutból készült.

Organikus pamut bevásárlótáska hosszú fülekkel.
140 g vastag anyag. A káros anyagok textilipari
felhasználására vonatkozó tanúsított szabvány
szerint készült.

Saquita

Yuki Colour

MO6480

Organikus pamutból készült közepes méretű
élelmiszer-bevásárló táska. 140 g vastag anyag.

MO6355

Biopamut húzózsinóros táska. 140 g vastag anyag.
Tanúsított biopamutból készült.

Zimde Colour

MO6189

Organikus pamut bevásárlótáska hosszú fülekkel.
140 g vastag anyag. A káros anyagok textilipari
felhasználására vonatkozó tanúsított szabvány
szerint készült.

Yuki

MO6354

Biopamut húzózsinóros táska. 140 g vastag anyag.
Tanúsított biopamutból készült.

Mercado Top

MO6458

Biovászon bevásárlótáska bambusz fogantyúkkal.
360 g vastag anyag.

Organic Hundred
MO8974

Biopamut tornazsák. 100% pamut. 105 g vastag
anyag. Tanúsított szabvány szerinti, organikus
pamutból készült.
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MO6295

Terry

MO9931

360 g vastag, 100% organikus pamutból készült
frottír törölköző. 100x50 cm. A frottír anyag puha és
nedvszívó. Tanúsított szabvány szerinti, organikus
pamutból készült.

Onzai Medium

MO6295

Fürdőköntös 350 g. vastag, 100% organikus
pamutból, mindkét oldalán zsebekkel. Tartós és
strapabíró, ugyanakkor puha tapintású. M/L méret.
Organikus pamut ajándéktasakban.

Perry

MO9932

360 g vastag, 100% organikus pamutból készült
frottír törölköző. 140x70 cm. A frottír anyag puha és
nedvszívó. Tanúsított szabvány szerinti, organikus
pamutból készült.

SOL’S Epic

S03564

SOL’S EPIC uniszex T-Shirt, 140 g/m². 140 g. vastag,
100% organikusan termesztett pamut jersey anyag,
100% pamut bordás nyakpasszé. Kerek nyakú,
szűkített, körkötött fazon. Kitéphető címke. OEKO-TEX.
Méret: XS-4XL.

MT4005

MT4005

Domborszövött strandtörölköző. (100% pamut).

SOL’S Crusader

S03582

SOL’S CRUSADER férfi T-Shirt, 150 g/m². 150 g.
vastag, 100% organikusan termesztett, lágy és
sima tapintású pamut jersey anyag. 100% pamut
bordás nyakpasszé, szalagerősített nyakvonal. Kerek
nyakú, szűkített, körkötött fazon. Márkajelzés nélküli
méretcímke. OEKO-TEX. Méret: S-3XL.

ML1036

ML1036

Organikus pamut.

SOL’S Planet

S03566

SOL’S PLANET férfi galléros póló, 170 g/m². 170 g.
vastag, 100% organikusan termesztett pamut piqué
anyag. Bordás gallér és ujjpasszé, szalagerősített
nyakvonal, 2 színben illeszkedő gombos,
megerősített gombolópanel. Rövid ujjú, egyenes aljú,
oldalvarrott fazon, az oldalvarrásban pótgombbal.
Márkajelzés nélküli méretcímke. OEKO-TEX. Méret:
S-5XL.

