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Vi inkluderar i denna samling pappers- 

eller kartongprodukter som kommer från 

hållbara skogar, vilket bidrar till att bevara 

miljön. Vi främjar inkorporeringsmaterial 

med lägre miljöpåverkan i sina produkter, 

från designstadiet, genom återvunna och 

återvinningsbara material med lång 

livslängdspotential.

Vi utgår från kvalitet som en nyckelfaktor för 

framgången för vår strategi, och uppmuntrar 

en kultur av ständiga förbättringar på alla 

nivåer.

Vi tror på en positiv och inspirerande 

arbetsmiljö, baserad på etiska principer, 

med respekt för mänskliga rättigheter och 

arbetsrätt, miljö och arbetarskydd.

Hållbarhetskulturen cementeras av ett 

integrerat ledningssystem som införlivar 

dess principer och värderingar i dess policyer, 

strategier, processer, projekt och beslut.

Det är en logik i att ändra attityder mot ett mer 

hållbart liv. I grunden finns det 3 grunder att 

tänka på i alla val:

Återanvändning, som vi kan bidra till genom 

att undvika köp av engångsprodukter.

Återvinning, där principen är att slutet på en 

produkt är början på en annan och att var och 

en av oss kan starta denna cykel.

Ansvarsfull konsumtion, vilket vi kan utöva 

genom att undvika köp av produkter gjorda 

av skadliga material, av tveksamt ursprung 

eller i alltför stora kvantiteter.
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Material

Enkla val, stora förändringar

Vetehalmfiber Naturlig halmfiber

Återvunnen bomull

GlasÅtervunnet PET

Återvunnet läder

Återvunnet papperStenpapper

Sidor från en hållbar 

skogsförvaltning

Bambufiber Kork

Jute Juco

Ekologisk bomull

Växtmaterial från bark av korkekar, kork är 

mycket motståndskraftig mot fukt och därför 

hållbar och miljövänlig.

är gjord av bambumassa. Naturligt och 

biologiskt nedbrytbart.

Papper framställt genom att återanvända 

papper som redan använts, vilket minskar CO2-

utsläppen och sparar vatten och energi.

Papper tillverkat av avfallssten från industri, 

byggnation eller stenbrott och kräver därför inte 

vatten eller trä för tillverkningen.

Tillverkad av begagnade möbler, kläder eller skor, samt 

läderrester från andra produkter.

Denna typ av papper kommer från skogar som sköts på 

ett hållbart sätt, vilket säkerställer korrekt användning i 

papperstillverkning.

Material tillverkat av återanvändning av PET, den 

mest använda plasten i skapandet av flaskor och 

andra behållare.

Det är det enda materialet som är 100 % återvinningsbart och 

kan återanvändas otaliga gånger. Det är det mest lämpliga för att 

lagra mat och vätskor eftersom det inte innehåller kemikalier i sin 

sammansättning.

Tillverkad av ett bomullssubstrat som 

omvandlas till långa fibrer. I likhet med tyg har 

naturligt halm stor formbarhet, vilket tillåter 

veck och kurvor.

Överskottet från vetekornskörden kan användas 

för att skapa resistenta föremål med mycket 

mindre plast i sin sammansättning.

Jute är en vegetabilisk textilfiber. Den är 100 % 

biologiskt nedbrytbar och återvinningsbar, och 

därför miljövänlig.

Blandning av jute (75%) och bomull (25%). 

Slutresultatet är en hållbar artikel ur en 

miljövänlig synvinkel, med ett nät som är 

tillräckligt mjukt för att ge komfort.

Återvinning av kasserad bomull, oavsett om det 

är i vävning, tillverkning eller till och med efter 

konsumentbruk.

Bomull kommer från en hållbar gröda, utan 

kemikalier eller bekämpningsmedel.
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You can 
be green 
in every 
colour

A5 anteckningsblock med 
160 linjerade återvunna papperssidor 
och inbunden i kartong. Innehåller 
bokmärkesband och 
elastisk bandmatchningsfärg.

137 x 210 mm

TRS – 80 x 150 mm
RRP

från:

A5 anteckningsblock med kork och 
PU-inbunden, med 192 linjerade 
elfenbenssidor. Det här 
anteckningsblocket har ett elastiskt 
band, bokmärkesband och 
pennahållare (penna ingår inte).
Levereras i en non-woven påse.

140 x 210 mm

SCR – 80 x 180 mm
RRP

från:

Korkskydd A5 anteckningsblock med 
linne längst ner på omslaget. Detta 
anteckningsblock har 192 linjerade 
elfenbenssidor från en hållbar 
skogsförvaltning och pennahållare 
(penna ingår inte). Levereras i kuvert 
av kraftpapper med klistermärken.

140 x 210 mm

TRS – 95 x 40 mm
RRP

från:

B7 anteckningsblock med 120 blanka 
återvunna sidor och kartongomslag.

85 x 125 mm

PDP – 30 x 50 mm
RRP

från:

Spiralficka anteckningsblock med 
120 linjerade återvunna sidor, kartong inslag 
och elastiskt band.

100 x 140 mm

SCR – 50 x 120 mm
RRP

från:

Spiralficka med anteckningsblock med 
120 blanka återvunna sidor, kartong och 
pennhållare (medföljer).

105 x 145 mm

SCR – 80 x 90 mm
RRP

från:

Interiör 
av återvunnet 
papper

Sidor från en hållbar 
skogsförvaltning

Kulspetspenna 
ingår

8,20 kr
13,08 kr15,02 kr

27,32 kr

74,48 kr

50,40 kr
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Anteckningsblock B7 med 60 linjerade 
sidor återvunnet papper och inbunden 
i kartong.

93 x 125 mm

SCR – 70 x 80 mm
RRP

från:

A5 anteckningsblock med rPET inbunden.
Denna anteckningsbok har 192 linjerade 
elfenbenssidor från en hållbar 
skogsförvaltning, bokmärkesband, elastiskt 
band och innerficka.

140 x 210 mm

TRS – 80 x 120 mm
RRP

från:

Med innerficka Sidor från en hållbar 
skogsförvaltning

Visste 
du att papper kan 
återvinnas 4 till 
5 gånger?

Återvunnet PET
Ersätter vanlig plast och det är mer 
hållbart.

6,20 kr

47,76 kr
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Kulspetspenna i kork med klämma 
och färgade delar i vetestråfiber och 
PP. Blått bläck.

Ø11 x 140 mm

LSR – 85 x 5 mm
RRP

från:

Bambukulspetspenna med halkfritt 
grepp, klämma och färgade element 
i vetefiber och ABS. Blått bläck.

Ø11 x 142 mm

PDP – 50 x 6 mm
RRP

från:

Bambukulspetspenna med stylus och 
metallklämma. De färgade 
elementen är tillverkade av vetefibrer 
och ABS. Blått bläck.

Ø11 x 139 mm

PDP – 60 x 6 mm
RRP

från:

Att hjälpa miljön, en penna 
i taget
Vårt ECOlogic -pennutbud innehåller en mängd olika hållbara material 
som kombinerar miljövänlighet med funktionalitet.

4,34 kr5,76 kr
5,76 kr
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Halmfibrer 
av vete
Överskottet från vetekornskörden 
kan användas för att skapa 
resistenta föremål med 
mycket mindre plast i sin 
sammansättning.

Kulspetspenna 
i sten

Kulspetspenna i kalciumkarbonat 
(45%) och PP (55%). Med svart bläck.
På grund av materialets natur kan 
färgvariationer förekomma.

Ø11 x 140 mm

PDP – 50 x 6 mm
RRP

från:

Vetstråfiber och ABS-kulpenna med 
klämma finns i flera färger. Miljövänlig 
kulpenna. Blått bläck.

Ø10 x 141 mm

PDP – 60 x 6 mm
RRP

från:

Vetstråfiber och ABS-kulspetspenna 
med vridmekanism och 
metallklämma. Svart bläck.

Ø8 x 126 mm

PDP – 35 x 5 mm
RRP

från:

Vetestråfiber och ABS kulspetspenna 
med klämma. Miljövänlig kulspets.
Blått bläck.

Ø12 x 140 mm

PDP – 40 x 7 mm
RRP

från:

Stort klipp för tryck

Består av 45%
kalciumkarbonat

4,42 kr
2,08 kr3,12 kr

3,12 kr
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Återvunnen 
bomullspåse
Praktisk och lätt, perfekt för att bära 
dina vardagliga tillhörigheter.

Multifunktionell påse (140 g/m²) 
med dragkedja.

225 x 120 mm

TRS – 180 x 80 mm
RRP

från:

Kulspetspenna i genomskinligt 
återvunnet PET-material.

Ø11 x 139 mm

PDP – 50 x 7 mm
RRP

från:

Kulspetspenna i genomskinligt 
återvunnet PET-material med färgad 
knapp. Svart bläck.

Ø11 x 142 mm

PDP – 40 x 6 mm
RRP

från:

14,58 kr

4,28 kr
4,56 kr
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Gympapåse med återvunnen bomull 
(140 g/m²), 30 cm handtag och 
bomullssnören för stängning.

370 x 410 mm

TRS – 280 x 200 mm
RRP

från:

Gympapåse med återvunnen bomull 
(140 g/m²), ficka fram med diskret 
dragkedja och handtag i bomull.

370 x 410 mm

TRS – 200 x 280 mm
RRP

från:

Kasse med återvunnen bomull 
(140 g/m²) och 65 cm handtag.

375 x 415 mm

TRS – 280 x 200 mm
RRP

från:

Kasse med återvunnen bomull 
(140 g/m²) och 68 cm handtag.

380 x 410 x 100 mm

TRS – 280 x 200 mm
RRP

från:

32,78 kr

28,34 kr

19,28 kr

29,34 kr
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rPET: 100 % återvunnet 
material

RPet 190T ihop fällbar väska.
Tillverkad av återvunnen plast som 
bidrar till att minska avfallet i miljön.
Med 40 cm handtag.

370 x 420 mm

TRS – 50 x 30 mm
RRP

från:

RPet 190T väska. Tillverkad 
av återvunnen plast som bidrar till att 
minska avfallet i miljön. Med 60 cm 
handtag.

380 x 420 mm

TRS – 280 x 200 mm
RRP

från:

RPet 190T dragsko. Tillverkad 
av återvunnen plast som bidrar till att 
minska avfallet i miljön. Med 40 cm 
handtag.

370 x 410 mm

TRS – 280 x 200 mm
RRP

från:

20,40 kr13,34 kr13,64 kr
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Vakuumkopp i rostfritt stål med 
dubbel vägg med bambulock och 
silikonring för extra skydd. Koppen 
rymmer upp till 370 ml och håller 
drycker varma i 5 timmar och kalla 
i 24 timmar. Den har också 
en pulverlackering som ger den mer 
hållbarhet och styrka. Levereras 
i en kartong.

Ø80 x 106 mm

LAS – 180 x 50 mm
RRP

från:

Vakuumflaska i rostfritt stål med 
dubbel vägg med bambulock och 
silikonring för extra skydd. Flaskan har 
kapacitet upp till 640 ml och håller 
drycker varma i 16 timmar och kalla 
i 48 timmar. Den har också 
en pulverlackering som ger den mer 
hållbarhet och styrka. Levereras 
i en kartong.

Ø72 x 233 mm

LSR – 20 x 140 mm
RRP

från:

Läcksäkert lock

Silikonisolerat 
lock

Rostfritt stål och 
Bambu

Koppar dubbelväggig 
vakuumisolerad

159,24 kr184,06 kr
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Borosilikatglasflaska med 
bambuslock och silikonpåse. Denna 
flaska har en kapacitet upp till 
600 ml och levereras i en kartong.

Ø68 x 231 mm

LSR – 20 x 30 mm
RRP

från:

Frostad borsilikat glasflaska med 
bambulock och kapacitet upp till 
500 ml. Levereras i en hantverkslåda.

Ø65 x 190 mm

SCR – 120 x 120 mm
RRP

från:

Borosilikatglas och 
Bambu

Lämplig för varma 
och kalla drycker

128,22 kr

80,76 kr
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Vakuumflaska i rostfritt stål med 
dubbel vägg och kapacitet upp till 
500 ml. Inkluderar skruv på lock med 
bambu och rostfritt handtag.
Levereras 
i hantverks presentförpackning.

Ø70 x 220 mm

PDP – Ø40 mm
RRP

från:

Enväggsflaska i rostfritt stål med 
en kapacitet på upp till 540 ml.
Inkluderar skruvlock och 
läckageskydd med bambu och 
handtag i rostfritt stål. Levereras 
i kartong.

Ø68 x 192 mm

LSR – 25 x 100 mm
RRP

från:

rPET-solglasögon med kategori 
3-linser med UV400-skydd, i enlighet 
med EN ISO 12312-1. Levereras 
i naturpapperspåse.

146 x 49 x 145 mm

PDP – 30 x 6 mm
RRP

från:

Sportflaska tillverkad av återvunnen 
plast, rPET. Med silikonhandtag för 
enkel transport. PP och lock i rostfritt 
stål med silikonisolator. Kapacitet upp 
till 590 ml.

Ø66 x 230 mm

SCR – 120 x 100 mm
RRP

från:

Vakuumisolerad 
dubbelväggig

Handtag för 
enkel transport Med 

anpassningsbart 
lock

109,60 kr
96,14 kr

19,52 kr

50,00 kr
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RPET multifunktionsbandana 
(120 g/m²).

250 x 500 mm

TRS – 180 x 150 mm
RRP

från:

RPET fitness kylhandduk. Levereras 
med en svart non-woven påse.
Återanvändbar handduk, tvättbar 
i tvättmaskin.

Handduk: 300 x 800 mm |
Påse: 100 x 200 mm

TRS – 100 x 60 mm
RRP

från:

RPET (210D) Cykelsitsöverdrag

265 x 240 mm

TRS – 40 x 30 mm
RRP

från:

19,52 kr

29,96 kr

11,06 kr
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RPET pongee -paraply med 
automatisk öppning, metallram och 
kabel samt trähandtag.

Ø1050 x 850 mm

TRS – 200 x 120 mm
RRP

från:

90,88 kr
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300D rPET A5-mapp med inbyggd trådlös laddare.
Batteriet har en kapacitet på 5.000 mAh, 5 W effekt,
5V/2.1A ingång/utgång och USB typ C-kabel för laddning.
Mappen innehåller en smartphoneficka inuti för en enhet 
upp till 6,5'', 3 kortplatser, 4 LED-lampor, på/av-knapp,
kulpennhållare (ingår ej), smartphone och USB-kabel, ett 
anteckningsblock med svart kartongskydd och 64 st.
elfenbensfärgade ark från ett hållbart skogsbruk.
På framsidan finns även ett ovalt tryck i svart för att indikera 
det trådlösa laddningsområdet. Levereras 
i presentförpackning i kartong.

165 x 225 x 25 mm

PDP – 40 x 15 mm
RRP

från:

Trådlös laddare

Den idealiska 
kombinationen 
av teknik och 
hållbarhet.

100% rPET trådlös laddare. Laddningseffekten är 10W, med 
5V/1.6A och 9V/1.5A ingångar. Inkluderar 1m kabel. Levereras 
i kraftpapperslåda.

100 x 62 x 10 mm

TRS – 80 x 40 mm
RRP

från:

300D rPET A4-mapp med elastisk stängning. 210D rPET-foder 
med flera fickor, pennhållare (penna ingår ej) och 
en anteckningsbok med 20 linjerade blad från ett hållbart 
skogsbruk. Levereras i en non-woven påse.

230 x 330 x 50 mm

TRS – 150 x 190 mm
RRP

från:

100% rPET bärbart batteri, med litiumbatteri, 5000 mAh 
kapacitet och 5V/2A ingång/utgång. Inkluderar en microUSB- 
och USB-C-port och två USB-portar. Levereras 
i en kraftpapperslåda.

65 x 98 x 10 mm

TRS – 80 x 40 mm
RRP

från:

300 D rPET A4-mapp med dragkedja. 210D rPET-foder med flera 
fickor, smartphonefack upp till 6,5'', pennhållare (penna ingår ej) och 
en anteckningsbok med 20 linjerade bladfrån en hållbar 
skogsförvaltning. Levereras i en non-woven påse.

250 x 340 x 40 mm

TRS – 190 x 230 mm
RRP

från:

483,92 kr

175,58 kr

175,78 kr

192,32 kr

236,78 kr
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— 93577
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A5 anteckningsblock i PP med 
antibakteriell behandling, enligt 
ISO22196-certifiering. Innehåller 
160 linjerade sidor på vitt 
återvunnet papper.

140 x 213 mm

SCR – 110 x 190 mm
RRP

från:

A5-anteckningsbok i återvunnen PET 
med antibakteriell behandling, enligt 
ISO 20743-certifiering. Innehåller 
160 linjerade elfenbenssidor, från 
hållbart skogsbruk, med resårband 
och bokmärkesband.

140 x 210 mm

TRS – 90 x 150 mm
RRP

från:

rPET + 
antibakteriell 
behandling

rP
E
T

Sidor från en hållbar 
skogsförvaltning

31,16 kr

45,54 kr
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I KONTOR

A5-anteckningsblock i återvunnet läder med 192 linjerade 
elfenbenssidor från ett hållbart skogsbruk. Pennhållare (penna 
ingår ej), svart resårband och bokmärkesband. Innehåller 
innerficka. Levereras i ett kuvert av svart kartong.

140 x 210 mm

SCR – 85 x 120 mm
RRP

från:

Återvunnet läder
Tillverkad av begagnade möbler, kläder eller skor, 
samt läderrester från andra produkter.

Med innerficka

Sidor från en hållbar 
skogsförvaltning

61,74 kr
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— 93275
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— 93268

A
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I KONTOR

A5 anteckningsblock inbunden i naturlig halmfiber. Inkluderar 
metallplack som kan anpassas och läggas på omslaget.
Anteckningsboken har 192 linjerade elfenbenssidor från 
en hållbar skogsförvaltning. Levereras i en 
kraft presentförpackning.

150 x 210 mm | Platta: 30 x 15 mm

PDP – 50 x 30 mm
RRP

från:

Halmfibrer
Det miljövänliga valet som gör varje 
anteckningsblock unikt.

Metallplatta

A5 anteckningsblock med inbundna och rundade hörn 
av naturligt halmfibrer och bomullsduk. Anteckningsblocket har 
192 linjerade vita sidor, bokmärkesband, elastiskt band och 
pennahållare (penna ingår inte).

150 x 210 mm

TRS – 110 x 110 mm
RRP

från:

72,86 kr
109,60 kr
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— 93578

— 93480

A

A

160

— 93720— 93719

160160

160

A5 anteckningsblock med korkomslag, 160 blanka 
elfenbenssidor, bokmärkesband samt elastiskt 
band. Levereras i en non-woven påse.

137 x 215 mm | Påse: 185 x 240 mm

LSR – 120 x 200 mm
RRP

från:

Set med A5-anteckningsblock och korkkulspenna.
Anteckningsblock med 192 linjerade elfenbenssidor från ett 
hållbart skogsbruk. Kulspetspenna med blått bläck. Levereras 
i presentförpackning i kartong.

140 x 210 mm

SCR – 150 x 150 mm
RRP

från:

Kork
Kombinationen av naturmaterial gör 
det möjligt att skapa unika och hållbara 
anteckningsblock.

A5 korkblock med 160 blanka 
elfenbenssidor och bokmärkesband.

140 x 210 mm

SCR – 110 x 180 mm
RRP

från:

Korkblock i A6 med blanka 
elfenbenssidor och bokmärkesband.

90 x 142 mm

LSR – 60 x 90 mm
RRP

från:

42,50 kr 26,72 kr
68,82 kr

62,74 kr
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Nisa — 9227415,6”

160

— 92069 — 81401

B
B

A

A

160

160

Laptopväska i kork med vadderat och fodrat fack för bärbar dator 
upp till 15,6''. Den har en framficka och justerbar axelrem med 
vadderad förstärkning. Levereras i en Non-woven påse.

410 x 310 x 75 mm | Påse: 490 x 378 mm

TRS – 40 x 18 mm
RRP

från:

Kork och metallkulspetspenna inspirerad 
av korkek. Kulspetspenna med vridmekanism 
och klämma. Levereras i en presentask med 
korkdetalj. Miljövänlig kulspetspenna.
Blått bläck.

Ø11 x 137 mm | Ask: 180 x 56 x 30 mm

LSR – 40 x 6 mm
RRP

från:

A4-mapp i kork, med ett block med 
20 blanka elfenbenark, pennahållare 
(penna ingår ej) och elastisk. Levereras 
i en ovävd påse.

239 x 307 x 17 mm |
Påse: 285 x 350 mm

TRS – 150 x 190 mm
RRP

från:

98,16 kr157,88 kr

403,06 kr
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— 93419

.51

160

— 93485 — 93486

160

160

A

A

I KONTOR

B6 spiralblock med kraftbundet omslag och 
140 blanka 120g/m² stensidor. Anteckningsblocket 
har en magnet på locket som fungerar som 
en pennhållare (penna ingår inte).

130 x 180 mm

SCR – 70 x 160 mm
RRP

från:

Stenpapper:
Mjuk konsistens
Ogenomsläpplig
Resistent
Miljövänlig

Med magnetstöd 
för en penna

Matcha ditt anteckningsblock med 

Beta Bamboo kulspetspenna.

A5 spiral anteckningsblock inbunden i bambu , 140 linjerade 
återvunna sidor och pennahållare (penna ingår).

135 x 180 mm

LSR – 100 x 160 mm
RRP

från:

Spiral anteckningsblock med bambu inbunden, 140 linjerade 
återvunna sidor och pennahållare (penna ingår).

105 x 148 mm

LSR – 65 x 130 mm
RRP

från:

53,64 kr86,02 kr

35,62 kr
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160

160

160

— 93274 — 93272— 93273

B

B

C

C

A

A

Poe — 92046

— 93439 — 93461Bronte — 93422

160

160

160

Recicla — 91290

160

160

I KONTOR

A6 anteckningsblock med 
pappomslag (250 g/m²) och runda 
hörn. Innehåller 80 blanka, sydda 
sidor med återvunnet papper från 
hållbar skogsförvaltning.

100 x 145 mm

SCR – 70 x 100 mm
RRP

från:

A4 anteckningsblock med 
kartongskydd (250 g/m²) och runda 
hörn. Innehåller 80 blanka, sydda 
sidor med återvunnet papper från 
hållbar skogsförvaltning.

210 x 300 mm

SCR – 130 x 180 mm
RRP

från:

A5 anteckningsblock med 
kartongskydd (250 g/m²) och runda 
hörn. Innehåller 80 blanka, sydda 
sidor med återvunnet papper från 
hållbar skogsförvaltning.

140 x 210 mm

SCR – 100 x 120 mm
RRP

från:

A7 anteckningsblock med kartongomslag,
hårt omslag, 140 blanka återvunna sidor och 
elastiskt band. Inkluderar en penna 
med gummi.

82 x 105 mm

SCR – 40 x 80 mm
RRP

från:

B7 anteckningsblock med 60 blanka återvunna 
sidor och kartongomslag.

93 x 125 mm

SCR – 70 x 100 mm
RRP

från:

A5 anteckningsblock med 80 linjerade 
återvunna sidor och kartong med inre ficka.

144 x 210 mm

TRS – 85 x 160 mm
RRP

från:

Inkluderar 
en penna med 
suddgummi

Kulspetspenna med lock gjord 
av återvunna tidningar.

Ø6 x 145 mm

PDP – 60 x 5 mm
RRP

från:

A4 kartongmapp (450 g/m²) med ett block med 
20 blanka ark återvunnet papper och 
visitkortshållare. Kulspetspenna ingår.

230 x 320 x 15 mm

PDP – 30 x 50 mm
RRP

från:

21,38 kr14,12 kr8,86 kr
12,34 kr

5,68 kr14,32 kr

2,32 kr
34,82 kr
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— 91820

— 81162 — 81011

— 91335

Hera — 81163 Nicole — 81010

— 91647

— 91378 — 91339

160
160

160

160
160 160

160

160

103

B

A

A B

Bambukulspetspenna med vridmekanism 
och metallklämma. Miljövänlig 
kulspetspenna. Blått bläck. Levereras 
med kartonggåva.

Ø11 x 137 mm | Påse: 155 x 40 mm

PDP – 40 x 7 mm
RRP

från:

Bambukulspetspenna med klämma 
och metalldetaljer. Svart bläck.

Ø13 x 143 mm

PDP – 35 x 6 mm
RRP

från:

Bambukulspetspenna med klämma 
och metalldetaljer. Blått bläck.

Ø11 x 141 mm

PDP – 50 x 6 mm
RRP

från:

Bambukulspetspenna med klämma.
Blått bläck.

Ø11 x 142 mm

PDP – 50 x 7 mm
RRP

från:

Bambu kulspetspenna med 
metallklämma. Blått bläck.

Ø11 x 138 mm

PDP – 50 x 7 mm
RRP

från:

Set av kulspetspennor i bambu och 
0,7 grafitmekanisk blyertssats.
Levereras i en kartong. Blått bläck.

Ø11 x 138 mm |
Ask: 171 x 53 x 23 mm

SCR – 60 x 20 mm
RRP

från:

Kork och aluminium kulspetspenna 
med klämma. Levereras med 
en presentpåse av kartong.

Ø9 x 139 mm | Påse: 155 x 40 mm

LSR – 85 x 5 mm
RRP

från:

Bambukulspetspenna med 
vridmekanism, halkfritt grepp och 
metallklämma. Miljövänlig 
kulspetspenna. Blått bläck. Levereras 
med kartonggåva.

Ø12 x 140 mm | Påse: 155 x 40 mm

PDP – 50 x 7 mm
RRP

från:

Bambukulspetspenna med 
vridmekanism och metallklämma.
Levereras i bambuväska. Miljövänlig 
kulspetspenna. Blått bläck.

Ø11 x 140 mm |
Ask: 170 x 40 x 25 mm

LSR – 35 x 6 mm
RRP

från:

Bambu:
resistent 
och naturligt 
material

32,18 kr

9,38 kr9,16 kr4,34 kr4,56 kr

18,84 kr

19,28 kr

23,28 kr101,00 kr
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160
160

— 97091

106

103

Bambuhögtalare med mikrofon.
3.0 Bluetooth-överföring och 
en mikro-USB-port för laddning. Batteri 
med kapacitet upp till 300 mmAh,
autonomi upp till 3 timmar och 3W (4Ω) 
effekt. Funktionerna inkluderar 
samtalsbesvar, volymkontroll och 
anslutning till mobilens spellista.
Inkluderar en USB / micro USB 
laddningskabel och ljudkabel (Jack / Jack).
Levereras i en 
kraftpappers presentförpackning.

Ø60 x 52 mm

DUV – 20 x 20 mm
RRP

från:

Bambu bärbart batteri. Innehåller ett 
litiumbatteri med en kapacitet 
på 5 000 mAh och en livslängd ≥
500 cykler. 5V/2A-ingång och 
5V/1-2A-utgång med 
1 mikro-USB-port, 1 typ C USB-port 
och 1 USB-port. Inkluderar 
USB/mikro USB-kabel för laddning 
och innehåller laddningsindikator.

120 x 51 x 15 mm

LSR – 80 x 30 mm
RRP

från:

Bambu bärbart batteri med trådlös laddare.
Litiumbatteri med kapacitet på 5 000 mAh 
och en livslängd ≥ 500 cykler. Innehåller 
5V/2A ingång/utgång, laddningsindikator,
1 mikro-USB-port, 1 typ C USB-port och 
1 USB-port. Maximal trådlös utgångseffekt 
på 5W. Inkluderar USB/mikro USB-kabel för 
laddning. Kompatibel med smartphones 
med trådlös laddningsteknik. Levereras 
i presentförpackning.

140 x 70 x 12 mm

LSR – 120 x 50 mm
RRP

från:

Infällbar 5-i-1 ABS- och bambukabel. Ena änden är USB-C 
med adapter för USB-A, medan den andra änden har 
en speciell 2-i-1 mikro-usb och iOS-spets med en adapter 
för USB-C. Ingång/utgång: 5V/1A. Levereras 
i kraftpapperslåda.

40 x 130 mm | Sträckt kabel: 40 x 850 mm

PDP – Ø30 mm
RRP

från:

Micro USB Typ ATyp C; iOS Bambu 
kollektionen

Det bästa av teknik kombinerat med bambu, 
ett naturligt och miljövänligt material.

126,14 kr

175,78 kr
239,88 kr

63,76 kr
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A

A

B

B

160

160

160

Power — 97910

160

HEMMA

8 GB bambu USB Flash Drive.
Levereras i kraftpapper.

60 x 19 x 10 mm |
Box: 90 x 40 x 22 mm

LSR – 35 x 14 mm

PRISER PÅ FÖRFRÅGAN

Bambu trådlös laddare med 
pennhållare. Snabb laddnig Med 
strömladdningsläge på 10W och 
5V / 2A och 9V / 1.67A ingång.
Inkluderar 1 m USB-laddningskabel 
typ C. Levereras i kraftpapperslåda.

77 x 71 x 118 mm

LSR – 60 x 80 mm
RRP

från:

Bambu- och ABS-kontorsarrangör 
med trådlös laddare med 
smartphonehållare och USB-nav med 
USB-C-utgång. Inkluderar 5V och 1.5A 
ingång, 5V USB-utgång och 
5W laddningskapacitet. Produkt 
levereras i hantverksbox

255 x 135 x 14 mm

LSR – 120 x 60 mm
RRP

från:

Bambu trådlös laddare. 5V/2A ingång 
och maximal uteffekt på 5W.
Inkluderar en 1 meter USB/micro 
USB-kabel för laddning. Kompatibel 
med smartphones med trådlös 
laddningsteknik. Levereras 
i presentförpackning.

92 x 92 x 9 mm

SCR – 70 x 70 mm
RRP

från:

256,44 kr

197,90 kr

98,86 kr
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— 98517

160

Englert — 97932

160

— 97929

160

Townes — 97953

160

HEMMA

ABS och vete halmfiber skrivbordslampa med 
trådlös laddare. Lamparmen har en flexibel design 
för att justera ljusriktningen och har 20 lysdioder 
som möjliggör upp till 3 nivåer av belysning. Längst 
upp på lampan finns en tryckknapp för att sätta på,
stänga av och justera belysningsnivåerna. Den 
trådlösa laddaren laddas snabbt, har en effekt 
på upp till 10 W, med 5V/2A och 9V/1.67A ingångar.
I det område där utrustningen landas finns 
en silikoncirkel som förhindrar att den rör sig. Den 
innehåller en 1 m mikro-USB-kabel. Levereras 
i kraftpapperslåda.

Lampa: 160 x 370 x 85 mm |
Box: 95 x 175 x 93 mm

PDP – Ø40 mm
RRP

från:

Med trådlös laddare

Flexibel och riktad Vetestrå 
kollektionen

Teknologiska produkter i en mer 
hållbar version.

Vetestråfiber och ABS 
mobiltelefonhållare med trådlös 
laddare. Med en snabb 
laddningseffekt på 10W och med 
5V/2A och 9V/1.67A ingångar.
Inkluderar 1 m micro 
USB-laddningskabel. Levereras 
i kraftpapperslåda.

70 x 112 x 87 mm

PDP – 40 x 30 mm
RRP

från:

ABS och vete halmfiber trådlös laddare. Laddningseffekten 
är 5W, med 5V/2A-ingång. Basen innehåller en silikoncirkel så att 
utrustningen inte rör sig under laddning. Inkluderar 1 m 
mikro-USB-kabel. Levereras i kraftpapperslåda.

Ø70 x 10 mm

PDP – Ø30 mm
RRP

från:

Vetestråfiber och 
PP-webbkameraskydd med glidskydd 
och klistermärke på baksidan.
Skyddets storlek är universell och 
lämplig för smartphone, surfplatta 
och bärbar dator.

42 x 17 mm | Öppet: 65 x 17 mm

PDP – 20 x 5 mm
RRP

från:

275,88 kr

72,86 kr

2,48 kr

147,86 kr
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Pyon — 97936

— 97939 — 97938

— 97930— 979

160

160

160

160

A

A

HEMMA

Vetestråfiber och PP True Wireless-öronsnäckor med 
Bluetooth 5.0 med 10m räckvidd och upp till 3 timmars 
autonomi (standby-tid upp till 10h). Varje öronsnäcka 
har en inbyggd multifunktionsknapp och mikrofon,
vilket gör det enklare med handsfree-samtal och 
en LED-indikator. Laddboxen har ett batteri med 
300 mAh och en LED-indikator för batteri och 
laddningsstatus. Inkluderar en laddningskabel med 
mikro-USB. Produkt levereras i en kraftpapperslåda.

80 x 38 x 32 mm

PDP – 25 x 10 mm
RRP

från:

Vetehalm och ABS hopfällbara trådlösa hörlurar. Uteffekt 
på 32mW och Bluetooth 5.0 upp till 10m räckvidd. 400mAh 
batteri och autonomi upp till 13h. Inkluderar AUX -port, plats för 
TF/SD -kort och mikro USB -laddningskabel. Volymkontroll 
knappar och slå på/av. Levereras i en kraftpapperslåda.

Hörlurar (stängda): 185 x 185 x 74 mm |
Låda: 120 x 90 x 160 mm

PDP – 20 x 40 mm
RRP

från:

Vetestråfiber och ABS-högtalare med mikrofon.
Högtalare med 3W effekt och 
5.0 bluetooth-överföring. Innehåller en autonomi 
upp till 2 timmar och ett 300 mAh batteri.
Inkluderar mikro-USB-kabel. Levereras i en 
kraftpappers presentförpackning.

Ø62 x 48 mm

PDP – 15 x 20 mm
RRP

från:

Vetestråfiber och ABS-högtalare med 
silikonhandtag för enkel transport. Trådlös 
högtalare med 3W effekt och 
5.0 bluetooth-överföring. Autonomi upp till 4:30,
med ett 500 mAh batteri. Inkluderar 
mikro-USB-kabel. Levereras i en 
kraftpappers presentförpackning.

70 x 70 x 34 mm

PDP – 40 x 40 mm
RRP

från:

Med 
mikrofon

283,32 kr

268,42 kr

109,30 kr

193,56 kr
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A
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B

A

160

160

160

— 94683

160

Dubbelväggig, luftisolerad rostfri och 
bambukopp med AS-lock med 
skjutstängning. Kapacitet upp till 
350 ml. Levereras i en pyssellåda.

Ø80 x 108 mm

SCR – 100 x 50 mm
RRP

från:

Hermetisk mat låda i borosilikatglas och lock av bambu med 
silikontätningsmedel. Lämplig för mikrovågsugn (locket måste 
tas bort) och kan diskas i diskmaskinen. Levereras 
i en papperskartong.

196 x 145 x 64 mm | Box: 202 x 150 x 66 mm

LSR – 120 x 80 mm
RRP

från:

Matlåda i rostfritt stål med bambulock och ett 
elastiskt band för säker bärning. Kapacitet upp till 
800 ml. Levereras i hantverkslåda.

165 x 115 x 52 mm

SCR – 120 x 75 mm
RRP

från:

Silikon 
tätningsmedel

Även om du arbetar hemifrån, 
föredra återanvändbara behållare 
och bidra till att minska avfallet.

Termoflaska i bambu och rostfritt stål 
med dubbel kropp med vakuum och 
teinfusionsanordning. Denna flaska 
har en kapacitet på upp till 430 ml och 
levereras i en presentförpackning.

Ø69 x 207 mm |
Box: 72 x 210 x 72 mm

LSR – 20 x 130 mm
RRP

från:

Vakuumisolerad 
dubbelväggig

157,16 kr

115,80 kr

136,28 kr

113,54 kr



63 •• 62

you're growing anywhere

— 94765

— 94767

Arnica — 93996 — 93995 — 94766

A
C

B

A

C

B
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160

160

160

160

HEMMA

Dubbelväggig, luftisolerad resekopp 
av borosilikatglas med bambulock. Kopp med 
kapacitet upp till 250 ml, idealisk för kalla eller 
varma vätskor, med lock med silikonisolering som 
underlättar transporten av glaset och undviker 
stänk. Tål mikrovågsugn och diskmaskin, när locket 
är borttaget. Levereras i kraftförpackning 
av papper.

Ø89 x 91 mm

LSR – Ø60 mm
RRP

från:

Bambu tekanna med 2 fack och 
magnetstängning. Denna tepåse 
innehåller 20 tepåsar "Gorreana"
Azorean te (10 påsar svart te och 
10 påsar grönt te). Levereras 
i en kraftlåda.

160 x 87 x 78 mm |
Kraft box: 166 x 91 x 87 mm

LSR – 150 x 75 mm
RRP

från:

Bambu télåda med 4 fack och 
magnetstängning. Denna tepåse innehåller 
40 tepåsar "Gorreana" Azoreansk te (20 påsar 
svart te och 20 påsar grönt te). Levereras 
i en kraftlåda.

160 x 160 x 78 mm |
Kraft box: 166 x 166 x 85 mm

LSR – 150 x 150 mm
RRP

från:

Dubbelväggig, luftisolerad resekopp 
av borosilikatglas med bambulock. Kopp med 
kapacitet upp till 350 ml, idealisk för kalla eller 
varma vätskor, med lock med silikonisolering som 
underlättar transporten av glaset och undviker 
stänk. Tål mikrovågsugn och diskmaskin, när locket 
är borttaget. Levereras i kraftförpackning 
av papper.

Ø91 x 119 mm

LSR – Ø60 mm
RRP

från:

Dubbelväggig vakuumresekopp 
av borosilikatglas med bambulock.
Inkluderar 2 infusionsanordningar 
i rostfritt stål. Flaskan har en kapacitet 
på upp till 490 ml. Lämplig för 
diskmaskin, när locket tagits av.
Levereras i kraftförpackning 
av papper.

Ø72 x 234 mm

LSR – Ø50 mm
RRP

från:

2 infusionsanordningar 
i rostfritt stål

Tåliga och hållbara 
material
Sättet vi transporterar våra drycker på, kan 
också vara mer miljövänligt. Material som 
bambu erbjuder motstånd och originalitet, 
eftersom varje flaska kommer att vara unik.

Njut Av Det Äldsta 
Europeiska Teet
Erbjudande Gorreana Erbjuder Historia Med Aroma.

123,88 kr
171,64 kr

211,76 kr

131,32 kr

159,64 kr
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A

A

160HEMMA

Set med 2 salladsbestick i bambu.

300 x 60 mm

LSR – 200 x 10 mm
RRP

från:

Fyrkantig bambussalladskål. Lägg till 
SALVY-uppsättningen med 2 bambu 
salladsbestick för att göra denna 
ekologiska present komplett.

214 x 214 x 70 mm

LSR – 110 x 110 mm
RRP

från:

Träffar hemma
Ta med ditt varumärke till 
familjeluncher eller middagar med 
vänner.

Set med bambuskärbräda och liten 
ostkniv. Levereras 
i kraft presentförpackning.

143 x 200 x 10 mm |
Låda: 150 x 205 x 32 mm

LSR – 50 x 6 mm
RRP

från:

93,10 kr

26,32 kr

109,60 kr
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HEMMA

Set med 4 bambuunderlägg. Levereras 
i kraftpapper.

115 x 115 x 35 mm |
Underlägg: 100 x 100 x 6 mm |
Box: 119 x 121 x 56 mm

LSR – 80 x 80 mm
RRP

från:

Korkpåse för 1 flaska. Miljövänlig 
väska med 2 handtag och fönster 
på framsidan, perfekt för gåvor.

100 x 330 x 100 mm

TRS – 60 x 80 mm
RRP

från:

Bambuplatta med kopphållare.
Denna platta som är idealisk för 
servering av aptitretare levereras 
i kartong.

200 x 147 x 13 mm |
Ärm: 160 x 148 x 14 mm

LSR – 70 x 70 mm
RRP

från:

Bambuostbräde med 2 tillbehör 
av bambu och rostfritt stål. Detta 
tryckbara ostbräde levereras 
i kraftpapper.

310 x 180 x 15 mm |
Box: 316 x 186 x 25 mm

LSR – 70 x 70 mm
RRP

från:

Bambuostbräda med kniv ingår.
Levereras i kraftpapper.

300 x 260 x 15 mm |
Box: 307 x 267 x 21 mm

LSR – 180 x 120 mm
RRP

från:

60,32 kr

117,26 kr

58,70 kr

157,58 kr

195,42 kr
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160

160

HEMMA

Grillset levereras i ett bambufodral. Innehåller 
6 stycken rostfritt stål och bambu: kockkniv,
medellång kniv, japansk kniv, tång, gaffel 
och knivslipare.

Ask: 160 x 455 x 65 mm

SCR – 280 x 90 mm
RRP

från:

Grillset levereras i kraftlåda. Innehåller 
en bambubräda och 2 redskap i rostfritt stål 
och bambu: kockkniv och gaffel.

Bräda: 200 x 300 x 12 mm |
Kartong: 360 x 210 x 40 mm

LSR – 140 x 90 mm
RRP

från:

Grillmästare
Kit med nödvändiga redskap att 
förbereda en utmärkt grill dag för 
familj och vänner.

Förkläde med återvunnen bomull 
(140 g/m²) och ficka fram.

590 x 900 mm |
Ficka: 250 x 200 mm

TRS – 200 x 240 mm
RRP

från:

616,26 kr

165,24 kr

36,44 kr
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PÅ SHOPPING

100% ekologisk bomullspåse (120 g / m²) tillverkad 
av hållbar odling utan kemikalier 
eller bekämpningsmedel.

370 x 410 mm

TRS – 280 x 200 mm
RRP

från:

Vikbar rPET -väska med 190T rPET 
-ficka för att fälla väskan. Perfekt 
för shopping.

320 x 400 mm

TRS – 50 x 30 mm
RRP

från:

100% ekologisk bomullspåse 
(120 g / m²) tillverkad av hållbar odling 
utan kemikalier eller 
bekämpningsmedel. 60 cm handtag 
och ekologisk etikett.

370 x 410 mm

TRS – 280 x 200 mm
RRP

från:

Jute shoppingväska (360 g/m²) med 
laminerad interiör och 60 cm
bandhandtag.

385 x 445 x 165 mm

TRS – 270 x 200 mm
RRP

från:

Jutepåse (240 g/m²) med 65 cm handtag och 
en 100% bomullsficka fram (140 g/m²).

370 x 410 x 100 mm | Ficka: 370 x 270 mm

TXP – 200 x 150 mm
RRP

från:

Jute shoppingväska (360 g/m²) med 
laminerad interiör och korta axelband.

430 x 340 x 175 mm

TRS – 230 x 160 mm
RRP

från:

Juco -väska (275 g/m²) med 100%
bomull (120 g/m²) innerficka med 
dragkedja. 60 cm handtag 
i tvåfärgad bomullsväv.

370 x 410 x 90 mm

TRS – 140 x 45 mm
RRP

från:

Innerficka

Hopfällbar

25,10 kr17,22 kr

24,28 kr

54,64 kr
55,46 kr57,48 kr

62,74 kr
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PÅ RESA

600D rPET datorryggsäck med vadderade axelremmar. Huvudfacket 
har 2 vadderade avdelare för dator upp till 15,6 '' och surfplatta upp till 
10,5 ''. Innehåller två framfickor med dragkedja och en elastisk sidficka 
i sidan. Vadderad rygg med vagnband.

300 x 420 x 110 mm

TRS – 140 x 60 mm
RRP

från:

600D rPET sportväska med innerfoder och halvstyv bräda 
i botten. Huvudfack och frontficka med dragkedja och två 
sidfickor, en i mesh och den andra med dragkedja. Väskan har 
avtagbar och justerbar webbad vadderad axelrem och handtag 
med förstärkning.

500 x 300 x 230 mm

TRS – 280 x 50 mm
RRP

från:

600D rPET sminkväska med fodrad insida.
Dragkedjeficka fram och sidohandtag.

220 x 120 x 110 mm

TRS – 140 x 35 mm
RRP

från:

600D rPET -kylare med PEVA -insida.
Justerbart axelband med band,
framficka och dubbelvägs dragkedja.
Kapacitet upp till 7 L.

240 x 170 x 170 mm

TRS – 140 x 60 mm
RRP

från:

Återvunnet 
mjukisdjur
rPET är mycket mer än återvunnen plast. 
Dess tillämpningar är många och kan 
finnas i många vardagliga föremål.

390,86 kr
273,24 kr

68,32 kr

95,12 kr
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PÅ RESA

100% bomulls kosmetiskväska (280 g/m²) med 
korkdetaljer på botten och dragkedja, som också har ett 
handtag för enkel transport. Fodrad interiör, lätt att 
rengöra och snabbtorkande, perfekt för förvaring av smink.

220 x 130 x 80 mm

TRS – 95 x 60 mm
RRP

från:

Dubbel rund spegel i kork med mjuk 
magnetstängning. Levereras i en 
naturlig papperspåse.

Ø73 x 20 mm

LSR – Ø40 mm
RRP

från:

Korkmanikyrset med 5 bitar av rostfritt stål:
nagelfil, sax, nagelklippare, pincett och 
en dubbeländad skjutpinne. Levereras i en 
naturlig papperspåse.

104 x 61 x 17 mm

LSR – 40 x 30 mm
RRP

från:

Solglasögon med bågar av PP och 
bambu. Spegelglas i kategori 3 och 
UV400-skydd. Uppfyller EN ISO 
12312-1.

146 x 49 x 150 mm

PDP – 40 x 6 mm
RRP

från:

Juco -ryggsäck (275g/m²) med ett 
huvudfack och en ficka med dragkedja 
fram. Bomullsbandhandtag ovanpå 
och justerbara remmar 
i tvåfärgad bomull.

270 x 350 x 70 mm

TRS – 150 x 180 mm
RRP

från: 42,50 kr

31,78 kr
34,26 kr42,70 kr

134,22 kr
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PÅ RESA

Korkkorthållare med plats för 4 kort och 
sidofack för anteckningar. Levereras i en 
kraftpappers presentförpackning.

68 x 106 mm | Box: 75 x 115 x 15 mm

LSR – 50 x 50 mm
RRP

från:

Korkparaply med träskaft och 
handtag. Automatisk öppning.

Ø1050 mm x 890 mm

LSR – 8 x 40 mm
RRP

från:

Gör skillnad var 
som helst med mer 
hållbara val.

Platt yta för tryck 84,80 kr
515,56 kr
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PÅ RESA

Nyckelring av kork och metall. Levereras 
i en kraftpappersförpackning.

20 x 100 mm | Box: 54 x 125 x 16 mm

LSR – 15 x 10 mm
RRP

från:

Nyckelring i kork. Levereras med 
demonterad kraftkartong.

35 x 55 x 3 mm

LSR – Ø20 mm
RRP

från:

Rektangulär nyckelring. Levereras 
med demonterad kraftkartong.

35 x 60 x 3 mm

LSR – 35 x 20 mm
RRP

från:

RPET sublimeringsband med 
karbinhake och säkerhetslås. Tryck 
kan vara på båda sidor av logobandet.

20 x 470 mm

RRP

från:

RPET sublimeringsband med 
karbinhake och säkerhetslås. Tryck 
kan vara på båda sidor av logobandet.

20 x 470 mm

RRP

från:

Set med kulspetspenna och metallnyckelring med korkfinish.
Levereras i en presentpapper av kraftpapper. Blått bläck.

Kulspetspenna: Ø9 x 139 mm | Nyckelring: 24 x 47 x 3 mm |
Box: 162 x 83 x 17 mm

DUV – 100 x 50 mm
RRP

från:14,68 kr 14,68 kr
7,20 kr 9,72 kr

32,38 kr

53,24 kr
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Produktens mått och deras rekommenderade områden för anpassning är endast 

vägledande och kan ändras utan föregående meddelande.

Varning: artikelfärger kan skilja sig något från foton på grund av 

grafisk återgivning.

Cirkulär UvSublimation

Pad Printing

Cirkulär Skärmtryck

Textil Screen Printing

Överföring

Screentryck

Bränning Präggling

Broderi

Digital Uv

Laser

Rostfritt stål

Livsmedelsgodkänd

Bluetooth-överföring

Blått bläck

Svart bläck

Olinjerade blad

Elfenben blanka sidor

Linjerade blad

Elfenben linjerade sidor

I en presentask

Paraply automatisk

Magnet

Stiftpenna 0,5

Stiftpenna 0,7

LED

Made in EU

Läder

Bärbar dator i tum

Miljövänlig artikel

Termisk skydd

A4 Storlek

A5 Storlek

A6 Storlek

A7 Storlek

B6 Storlek

B7 Storlek

Fickstorlek

Lämplig för kalla drycker

Lämplig för varma drycker

Lämplig för diskmaskin

Mikrovågsugn säker

Wireless Charger

TF reader

Tablet Inches

Återvunnen bomull

1 meter kabel

Hållbar skogsprodukt

Ikonindex

Kvalitetsanpassningstjänster

Färgschema

Visade priser inkluderar inte anpassning/tryck, utom när det 

uttryckligen anges.

Svart
Blå
Röd
Vit
Gul

Grön
Transparent
Ljusbrun
Grå
Kungsblå

Ljusgrön
Ljusgrå
Ljusblå
Satinsilver
Orange

Mörkgrön
Mörkgrå
Marinblå
Ljus naturfärg
Naturfärg



COLLECTION 2022

hideagifts.com


