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Morning
6:00 - 9:00

Day
9:00 - 18:00

Night
18:00 - 06:00

ALEGERI SIMPLE,
SCHIMBĂRI MARI

FIBRĂ DE PAIE
DE GRÂU

PET RECICLAT

HÂRTIE
RECICLATĂ

HÂRTIE DE
PIATRĂ

BUMBAC

PLUTĂ

FIBRĂ DE OREZ

IUTA

STICLĂ

FIBRĂ DE
BAMBUS

LEMN

ALUMINIU

DECIDE
TOMORROW
TODAY
A fi ECOlogic reprezintă schimbare. Reprezintă
o atitudine durabilă, pe care o poți atinge.
Deoarece începem să planificăm viitorul astăzi,
această selecție de produse a fost concepută
astfel încât, în fiecare moment al zilei, să puteți
face mici gesturi care au un impact mare
asupra zilei de mâine. Deciziile pe care le
luăm astăzi sunt fundamentale pentru a face
din lume un loc mai durabil și mai îngrijitor.
Acum este timpul!

ASTĂZI
CONTEAZĂ

INDEX

Morning
Geanta cosmetica
Pahare de sticla
Sticle de bambus și sticlă
Ochelari de soare
Breloc
Umbrelă
Penar
Creioane colorate

Coarda de sarit cu
mânere din lemn
Set din lemn pentru colorat

06 - 17

Day
Notebooks
Baterii portabile
Organizator de birou
Încărcător wireless
Încărcătoare fără fir cu suport
pentru telefon mobil
Protector pentru camere web
Unitate flash USB
Pixuri
Birou set
Set de note lipicioase

Sacose
Caserola
Set de tacamuri
Căni de călătorie
Sticle cu infuzor
Paie reutilizabilă
Pahar
Sticla
Rucsac cu snur

Night
Placi de bucatarie
Bol pentru salată
Tava
Cutie de ceai
Set de gratar
Sorturi
Set de vinuri
Tirbuşon
Coaster

Morning

Pungă de vin (sticlă)
Lampa de birou
Boxe
Căști pliabile
Casti True Wireless
Jocuri din lemn

Day

18 - 51

Night

52 - 65

Morning
06:00 - 09:00
De îndată ce răsare soarele, la fel și o nouă
oportunitate de schimbare. Momentul
acțiunii începe cu trezirea unei noi zile.
Faceți alegeri care contribuie într-un
mod tangibil și imediat la verde.

06:00

Morning

Asigurați-vă igiena
de dimineață
mai durabilă

1. Reduceți apa pe

care o folosiți la duș
150

2. Folosiți produse pe bază

de ingrediente naturale

3. Mergi după o periuță

9

de dinți din bambus

4. Folosiți muguri de

bumbac refolosibili

Ziua
care face
diferența:
AZI

100%
Blanchett — 92735
Geantă de toaletă din bumbac 100% (280 g/m²) cu detalii din
plută pe partea de jos și cu fermoar, care are, de asemenea,
un mâner pentru transport ușor. Interiorul căptușit, ușor de
curățat și uscat rapid, ideal pentru depozitarea machiajului.
220 x 130 x 80 mm
TRS - 95 x 60 mm

110

Lunkina — 94768
Cană de sticlă cu capacitate până la 390 ml. Se
livrează într-o cutie.
ø91 x 103 mm
PDP - 25 x 30 mm

106

Kenny II — 93804
Cană de sticlă cu efect inghetat cu capacitate pana la
340 ml. Livrata in cutie.

10

ø80 x 97 mm | Cutie: 120 x 88 x 102 mm
PDP - 40 x 40 mm

110

Soffy — 94024
Cană de sticlă cu un zâmbet pe fund și capacitate până la 280
ml. Livrat într-o cutie.
ø79 x 81 mm
PDP - 20 x 20 mm

Morning

Cu gesturi mici, cafeaua
de dimineață va avea
un gust și mai bun:

Expresso
93873
11

· Evitați ceștile de unică folosință
· Preferă cafeaua organică
· Alegeți capsule
biodegradabile de cafea
Lunkina
94768
10

110

110

Expresso — 93873

Machiato — 93895

Set de cafea din sticlă cu 2 căni izoterme cu corp dublu,
cu capacitate până la 75 ml. Livrat într-o cutie cadou
personalizabilă.

Set cu 2 căni izoterme cu sticlă dublă. Canile au o
capacitate până la 350 ml. Livrat într-o cutie cadou
personalizabilă.

Cutie: 133 x 65 x 65 mm

Cutie: 195 x 125 x 95 mm

PDP - 25 x 10 mm

PDP - 25 x 20 mm

11

07:12

Dakar
94699
13

Morning

167
=
1

124

119

sticle de apă
din plastic

Dakar — 94699
Sticlă din sticlă borosilicată cu capac din bambus și husa de
silicon. Această sticlă are capacitate până la 600 ml și este
livrată în cutie de carton.
ø68 x 231 mm
PDP - 25 x 30 mm

sticlă de apă
reutilizabilă

13
144

Williams — 94669
Sticlă din sticlă borosilicată cu capac tip șurub din PP.
Sticla cu un finisaj mat degradat și un mâner din silicon pe
capac. Capacitate până la 470 ml. Se livrează într-o cutie
de carton.
ø60 x 210 mm
PDP - 25 x 50 mm

106

103

Varadero — 98324
Ochelari de soare cu rama din PP și bambus.
Lentile oglindate și protecție UV400.
46 x 49 x 150 mm
PDP - 40 x 6 mm

14
Millau — 95051
Breloc din plută. Livrat cu cutie de carton
kraft dezasamblat.

160

35 x 55 x 3 mm
LSR - ø20 mm

Aloy — 95050
160

Breloc dreptunghiular. Se livrează cu cutie din carton
kraft dezasamblat.
35 x 60 x 3 mm
LSR - 35 x 20 mm

Morning
160

08:12

15

Sobral — 99141
Umbrelă din plută cu ax și mâner din lemn. Deschidere
automată.
ø1050 mm | 890 mm
LSR - 8 x 40 mm

150

150

Doodle — 91756

Schooli — 93607

Set de desenat livrat în cutie de lemn.
Include o riglă de 20 cm, 6 creioane de
colorat, 1 creion de grafit, o ascuțitoare și o
radieră.

Penar din bumbac pentru creioane.
ø70 x 220 mm
TRS - 130 x 60 mm

220 x 43 x 32 mm
PDP - 50 x 15 mm

16

160

160

Cylinder — 91752

Bird — 91750

Cutie cilindric din carton cu 12 creioane
de colorat

Cutie de carton cu 6 creioane de colorat.

ø35 x 97 mm
STI - 30 x 40 mm

45 x 90 x 9 mm
SCR - 40 x 50 mm

.

Morning

150

Odată cu
introducerea
jucăriilor din plastic
în anii 1950, a
existat o scădere
a utilizării jucăriilor
din lemn. Cererea
pentru jucării mai
durabile a crescut și
din 2013 căutarea
acestor produse a
crescut cu 400%.
+ Siguranță
+ Durabilitate
+ Longevitate
+ Imaginație

Jumpi — 98031
Coarda de sarit cu manere din lemn, ideala
pentru joaca la aer liber.
Maner: ø40 x 80 mm | Coarda: 2.200
mm
PDP - 15 x 20 mm

17

160

Faune — 99336
Set de lemn pentru colorat. Acest set
contine 3 figuri cu benzi pentru agatare si 4
creioane de colorat
122 x 94 x 14 mm
SCR - 60 x 20 mm

Day
09:00 - 18:00
Trăim într-un moment în care rutina noastră s-a schimbat.
Navetarea la serviciu este diferită, orele de prânz sunt
mai singure, iar călătoriile la cumpărături sunt mai rapide.
Ceea ce rămâne neschimbat este urgența de a lua măsuri
pentru mediu. Micile schimbări trebuie să înceapă astăzi.

09:20

20

Day

Oricare ar fi meseria
ta, există întotdeauna
ceva ce poți face
pentru ca mediul
tău de lucru să fie
mai ecologic

160

1. Folosește mai puțină

hârtie pentru tipărire

21

2. Opriți dispozitivele

electronice atunci când
nu sunt utilizate

3. Aveți propria sticlă sau

sticlă de apă, mai degrabă
decât de unică folosință

Neruda — 93275
Notepad A5 cu coperta tare din fibre naturale de paie. Include
o placă metalică care poate fi personalizată și adăugată pe
coperta. Acest Notepad are 192 de pagini de fildeș dictando
dintr-un management durabil al pădurilor. Livrat într-o cutie
cadou kraft.
150 x 210 mm | Placa: 30 x 15 mm

4. Folosiți iluminare

mai economică

PDP - 50 x 30 mm

22

Day
104

103

Rousseau — 93268
Notepad A5 cu copertă tare și colțuri rotunjite
realizate din fibre naturale de paie și pânză de
bumbac. Acest Notepad are 192 de pagini albe
dictando, semn de carte, bandă elastică și suport
pentru pix (pix nu inclus).
150 x 210 mm
TRS - 110 x 110 mm

23

104

104

105

123

Boyd — 93276
Notă A5 cu coperta tare RPET. Acest Notepad are 192
de pagini de fildeș dictando dintr-o gestionare durabilă
a pădurii, semn de carte, bandă elastică și buzunar
interior.
140 x 210 mm
TRS - 80 x 120 mm

133

160

Disponibil în
dimensiunile
A4 + A5 + A6

Alcott A5 — 93273
Notepad A5 cu coperta de carton (250 g/
m²) și colțuri rotunde. Conține 80 de pagini
simple și cusute din hârtie reciclată din
gestionarea durabilă a pădurilor.
140 x 210 mm
SCR - 100 x 120 mm

24
160

160

Kostova — 93439

Bulfinch — 93461

Notepad A5 cu 80 de pagini reciclate
liniate și coperta de carton cu
buzunar interior.

Notepad B7 cu 60 de pagini simple
reciclate și coperta de carton.

144 x 210 mm
TRS - 85 x 160 mm

93 x 125 mm
SCR - 70 x 100 mm

Day
Hydra
91482
37

Lunkina
94768
10

25
160

160

160

124

119

Adams A5 — 93719

Klee — 93277

Notepad de plută A5 cu 160 de
pagini de fildeș simplu și panglică
de marcă.

Notepad A5 cu coperta de plută și lenjerie în partea
inferioară a copertei. Acest Notepad are 192 de pagini
de fildeș dictando din gestionarea durabilă a pădurilor și
suport de pix (pix nu inclus). Livrat într-o cutie cadou kraft.

140 x 210 mm
SCR - 110 x 180 mm

140 x 210 mm
TRS - 95 x 40 mm

109

109

105

104

103

105

105

119

Asimov — 93715

Ringord — 93427

Caiet cu spirală B6 cu 120 de pagini simple
reciclate și copertă din hartie ecologica. Acest
caiet include un suport pentru pix și pix.

Notepad de buzunar cu spirala cu 120 de pagini simple
reciclate, coperta tare și suport pix (inclus).

130 x 177 mm

26

160

Rock — 93419
Notebook B6 cu spirală cu copertă tare kraft și 140 de
pagini simple din piatră de 120g/m². Acest notepad are un
magnet pe capac, care funcționează ca un suport pentru
pix (pix nu inclus).
130 x 180 mm
SCR - 70 x 160 mm

105 x 145 mm
SCR - 80 x 90 mm

SCR - 80 x 160 mm

104

Day

Știați că hârtia poate fi
reciclată de 4 până la 5
ori? În plus, fabricarea
hârtiei reciclate

160

Durrell — 92071

1. Economisește energie și apă

Dosar de carton A5 (450 g/m²) cu un bloc de 20 de file simple
din hârtie reciclată și suport pentru cărți de vizită. Pix inclus.
168 x 230 x 15 mm
PDP - 30 x 50 mm

27

160

2. Reduce emisiile de

dioxid de carbon

Puzo — 93463
Mapa pentru documente din carton A4 (400 g/m²) cu
două buzunare interioare.
230 x 307 mm

3. Reduce cantitatea

de deșeuri care merge la
depozitele de deșeuri

SCR - 150 x 100 mm

10:24

28
Fitch
97909
29

Kohn
97915
29

Day

160
160

Kohn — 97915

Fitch — 97909

Baterie portabila din bambus. Conține o baterie de litiu cu
capacitate de 5.000mAh și durată de viață ≥ 500 cicluri.
Intrare 5V/2A și ieșire 5V/1-2A cu 1 port micro USB, 1 port USB
de tip C și 1 port USB. Include cablu USB/micro USB pentru
încărcare și conține indicator de încărcare.

Baterie portabilă din bambus cu încărcător wireless.
Baterie cu litiu cu capacitate de 5.000mAh și durată de
viață ≥ 500 cicluri. Conține intrare/ieșire 5V/2A, indicator
de încărcare, 1 port micro USB, 1 port USB tip C și 1 port
USB. Putere maximă de ieșire wireless de 5W. Include
cablu USB/micro USB pentru încărcare. Compatibil cu
smartphone-urile cu tehnologie de încărcare wireless.
Livrat într-o cutie cadou.

120 x 51 x 15 mm
SCR - 80 x 30 mm

140 x 70 x 12 mm
SCR - 120 x 50 mm

29
160

160

Power — 97910

Mott — 97911

Încărcător wireless din bambus. Intrare 5V/2A și putere
maximă de ieșire de 5W. Include un cablu USB/micro USB
de 1 m pentru încărcare. Compatibil cu smartphone-urile cu
tehnologie de încărcare wireless. Livrat într-o cutie cadou.

Incarcator wireless din bambus si ABS, organizator de birou cu suport
pentru telefon si hub USB cu iesire USB-C (include cablu de 90cm
pentru incarcare). Acest organizator include intrare 5V si 1.5A, iesire
5V USB si 5W capacitate. Compatibil cu smartphon-uri cu tecnologie
de incarcare wireless.Produs furnizat In cutie ecologica.

92 x 92 x 9 mm
SCR - 70 x 70 mm

255 x 135 x 14 mm
PDP - 60 x 40 mm

160

Cuvier — 97929
Încărcător wireless din ABS și fibră de paie de grâu.
Putere de încărcare de 5W, cu intrare 5V/2A. Baza rotunda
antiderapanta din silicon. Include cablu micro USB de 1 m.
Livrat într-o cutie din hârtie kraft.
ø70 x 10 mm
PDP - ø30 mm

30

150

160

Townes — 97953

Venter 8GB — 97436

Protector webcam din fibra de paie de grâu
și PP cu capac glisant și autocolant pe spate.
Dimensiunea acestui protector este universală și
potrivită pentru smartphone, tabletă și laptop.

Unitate flash USB din bambus, 8 GB, cu clip metalic. Furnizat
într-o cutie din PP.

42 x 17 mm | Descis: 65 x 17 mm
PDP - 20 x 5 mm

60 x 19 x 10 mm | Cutie: 90 x 40 x 22 mm
PDP - 35 x 14 mm

Day
160

Leavitt — 97940
Încărcător wireless cu bobină duală de bambus cu suport
pentru pix. Cu mod de încărcare rapid cu intrare 10W
și 5V / 2A și 9V / 1,67A. Include cablu USB tip C de 1m .
Livrat în cutie din hârtie kraft.
77 x 71 x 118 mm
LSR - 200 mm²

31
160

Englert — 97932
Suport pentru telefon mobil cu încărcător wireless din fibră
de paie de grâu și ABS. Putere de încărcare rapidă de 10W,
cu intrări 5V/2A și 9V/1.67A. Include cablu de încărcare micro
USB de 1 m. Livrat într-o cutie din hârtie kraft.
70 x 112 x 87 mm
PDP - 40 x 30 mm

Nicole
81010
33

32

Beta Bamboo
81011
33

Day
160

160

Hera — 81163

Nicole — 81010

Pix din bambus cu clip metalic.

Pix din bambus cu clip și detalii metalice.

ø11 x 138 mm

ø13 x 143 mm

PDP - 50 x 7 mm

PDP - 35 x 6 mm

33

160

160

Natura — 91647

Beta Bamboo — 81011

Pix din plută și aluminiu cu clip. Livrat cu o husa cadou din
carton.

Pix din bambus cu clip și detalii metalice.

ø9 x 139 mm | Husa: 155 x 40 mm
LSR - 85 x 5 mm

ø11 x 141 mm
PDP - 50 x 6 mm

103

119

124

104

105

150

Devin — 81203

Terry — 81204

Pix din fibră de paie de grâu și ABS cu mecanism de răsucire
și clip metalic.

Pix din fibra de paie de grâu și ABS cu clip. Pix ecologic.

103

104

105

119

124

150

ø12 x 140 mm

ø8 x 126 mm

PDP - 40 x 7 mm

PDP - 35 x 5 mm

34

103

105

114

119

124

128

150

Camila — 81168
Pix din fibră de paie de grâu și ABS cu clip, disponibil în mai
multe culori.
ø10 x 141 mm
PDP - 60 x 6 mm

Day
Benjamin
81012
35

Kuma
81013
35

128

119

103

128

119

103

114

114

150

119

128

150

Kuma — 81013

Benjamin — 81012

Pix din bambus cu clip, prindere antiderapantă și elemente
colorate din fibră de grâu și ABS.

Pix din bambus cu vârf touch și clip metalic. Elementele
colorate sunt fabricate din fibre de grâu și ABS.

ø11 x 142 mm

ø11 x 139 mm

PDP - 50 x 6 mm

PDP - 60 x 6 mm

114

35

104
108

160
160

108

104

104

105

124

105

106

109

119

109

109

Papyrus — 91621

Remi — 91628

Nairobi — 91292

Pix din hârtie Kraft și ABS cu vârf touch.

Pix din hârtie Kraft.

Pix din hârtie Kraft cu clip din lemn.

ø10 x 115 mm

ø10 x 138 mm

ø9 x 140 mm

PDP - 50 x 6 mm

PDP - 50 x 6 mm

PDP - 50 x 6 mm

36
150
150

150

Bio — 91291

Recicla — 91290

Cornwell — 91716

Pix din lemn cu capac transparent. Pix eco
friendly.

Pix cu capac din hârtie kraft și interior din
jurnal reciclat.

Creion ascuțit din grafit cu radiera.

ø10 x 150 mm

ø6 x 145 mm

PDP - 60 x 6 mm

PDP - 60 x 5 mm

ø7 x 190 mm
PDP - 50 x 5 mm

Day

Hârtia
Kraft, hârtia
durabilă

1. Degradează în 60 de zile

105

105

124

119

103

110

128

124

119

Hydra — 91482
Pix din material PET reciclat translucid.
ø11 x 139 mm
PDP - 50 x 7 mm

37

2. 100% reciclabil
160

3. Fabricat din toate

tipurile de lemn

Bambu — 91378
Pix din bambus cu clip.

4. Are mai puține substanțe

chimice în compoziția sa

ø11 x 142 mm
PDP - 50 x 7 mm

11:30

38

Lewis
93426
39

Day
160

Eliot — 93792
Set de birou cu blocnotes (160 de pagini reciclate),
6 seturi de sticky notes (câte 25 de file fiecare), riglă
de 12 cm, 1 pix (hârtie artizanală), suport pentru card
de vizită și coperta din carton cu bandă elastică.
110 x 153 mm
PDP - 30 x 150 mm

39
160

160

160

106

103

Stooky — 93421

Lewis — 93426

Sticky notes cu 5 seturi (20 foi fiecare set)
și coperta intarita.

Sticky notes cu 7 seturi (25 foi fiecare set)
cu coperta de carton.

80 x 60 x 3 mm

80 x 105 x 9 mm

SCR - 60 x 30 mm

PDP - 30 x 90 mm

40

Day
160

Portobello — 94781
Cutie ermetică din sticlă borosilicată și capac din bambus
cu etanșant siliconic. Potrivit pentru utilizare in cuptor
de microunde (capacul trebuie scos) și poate fi spălat în
mașina de spălat. Livrat într-o cutie de hârtie kraft.

Luarea mâncării de
acasă este întotdeauna
o alternativă
sănătoasă, doar
investește într-o cutie
de prânz și începe să-ți
iei prânzul la serviciu.
Aceste containere au
avantajul de a avea o
durabilitate mai mare și
vă permit să le spălați
și să le refolosiți.
Alegeți recipiente din
sticlă și faceți viața la
birou mai durabilă.

198 x 68 mm
LSR - 120 x 80 mm

41

160

Salvy — 93969
Set de 2 lingure din bambus pentru salata.
300 x 60 mm
LSR - 200 x 10 mm

Ecuador 250
94766
42

42

160

160

Ecuador 350 — 94767

Ecuador 250 — 94766

Pahar de călătorie din sticlă borosilicata cu pereți dubli si
capac din bambus. Pahar cu capacitate până la 350 ml, ideală
pentru lichide reci sau fierbinți, cu capac cu izolație din silicon
care facilitează transportul paharului evitând stropirea. Poate
fi utilizat in cuptor cu microunde și mașină de spălat vase, fara
capac. Se livrează într-o cutie de hârtie kraft.

Termos de călătorie din sticlă borosilicată cu pereți dubli cu
capac din bambus. Capacitate până la 250 ml, ideală pentru
lichide reci sau fierbinți, cu capac cu izolație din silicon care
facilitează transportul paharului evitând stropirea. Poate fi
utilizat in cuptor cu microunde și mașină de spălat vase, fara
capac. Se livrează într-o cutie de hârtie kraft.

ø91 x 119 mm

ø89 x 91 mm

SCR - ø60 mm

SCR - ø60 mm

Day

Naturel
94683
43

160

160

Makarova — 94765

Naturel — 94683

Sticlă de sticlă borosilicată cu pereti dubli și capac din
bambus. Include 2 infuzoare din oțel inoxidabil. Sticla are
capacitate până la 490 ml. Potrivit pentru mașina de spălat
vase, fara capac. Se livrează într-o cutie de hârtie kraft.

Termos din bambus și inox cu pereti dubli și infuzor de ceai.
Capacitate până la 430 ml și este livrat în cutie cadou.

ø72 x 234 mm
SCR - ø50 mm

ø69 x 207 mm | Cutie: 72 x 210 x 72 mm
LSR - 20 x 130 mm

43

14:43

Portobello
94781

44

41

Lamone
94098
45

Day

Ușor de curățat
și transportat,
paiele refolosibile
sunt noul element
esențial pentru o
viață mai verde.

540 = 1
paie din plastic

paie metalică

105

45

160

106

105

103

104

119

Lamone — 94098
Set cu 10 paie de unică folosință în hârtie kraft. Se livrează
într-o cutie de hârtie kraft.
Paie: ø6 x 196 mm | Cutie: 33 x 200 x 14 mm
SCR - 20 x 90 mm

Zamba — 94057
Set paie telescopică din oțel inoxidabil și perie. Se livrează
într-o cutie cu carabinieră.
Paie: ø9 x 218 mm | Cutia: ø10 x 105 mm
PDP - 55 x 10 mm

16:00

Oasis
94064
46

46

103
106

Oasis — 94064
Sticla din oțel inoxidabil cu capacitate până la 540 ml.
Include capac cu mâner din bambus și oțel inoxidabil.
Se livrează într-o cutie.
ø68 x 192 mm
LSR - 25 x 100 mm

Day

Știi ce este Ploggingul? Este o activitate
fizică creată în Suedia,
care combină mersul
pe jos cu culegerea de
gunoi. Pentru început,
aveți nevoie doar de
pantofii de alergat și
de o geantă de gunoi

pentru a ridica ceea ce
găsiți pe jos. În acest
fel vă exersați în aer
liber în timp ce ajutați
mediul înconjurător.

47

150
105

105

104

160

103

100%
Hanover — 92456

Chancery — 92928

Rucsac cu snur 100% bumbac.(103 g/m²).

Rucsac cu șnur din bumbac reciclat (140 g/m²), cu buzunar
frontal cu fermoar discret și mânere din bumbac.

370 x 410 mm
TXP - 300 x 300 mm

370 x 410 mm
TRS - 200 x 280 mm

18:00

48

Mumbai
92927
49

Day

150

100%
Hackney — 92926
Sacosa 100% bumbac (280 g/m²) cu fermoar și buzunar interior.
Mânere din bumbac de 65 cm.
Sacosa: 480 x 400 x 150 mm | Buzunar Interior: 180 x 140 mm
SCR - 280 x 200 mm

49

170
=
1

150

pungi de plastic

pungă reutilizabilă

100%
Mumbai — 92927
Sacosa din 100% bumbac (180 g/m²) cu plasă din
100% bumbac pe față. Mânere de plasa de 65 cm.
Sacosa ideală pentru cumpărături.
390 x 430 x 80 mm
TRS - 200 x 50 mm

150

104

104

103

105

109

128

100%

100%

Beto — 92820

Kolonaki — 92826

Sacosa din bumbac 100% (280g/m²) cu buzunar
interior și mânere de 66 cm.

Sacosa din bumbac 100% (140 g/
m²) cu mânere de 60 cm.

450 x 380 x 105 mm

375 x 415 mm

TRS - 280 x 200 mm

TRS - 280 x 200 mm

50

150

150

150

100%

100%

Bondi — 92821

100%

Regent — 92414

Monco — 92836

Sacosa din bumbac 100% (140 g/
m²) cu mânere de 60 cm.

Sacosa din bumbac 100% (103 g/
m²) cu mânere de 75 cm.

Sacosa de pâine 100% bumbac
cu cordon pentru închidere.

375 x 415 mm

370 x 410 mm

220 x 560 mm

TRS - 280 x 200 mm

TRS - 280 x 200 mm

TRS - 150 x 500 mm

160

160

104

105

103

Day

Rynek — 92920
Sacosa din bumbac reciclat (140 g/m²) cu mânere de 65 cm.
Rynek

375 x 415 mm

92920

TRS - 280 x 200 mm
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51

160

100%
Mercat — 92882
Sacosa din bumbac 100% (160 g/m²), cu detalii din
imitație de iută și mânere de 65 cm.
375 x 415 mm
TRS - 280 x 200 mm

Night
18:00 - 06:00
Sosirea de noapte reprezintă un moment
de relaxare, dar nu ar trebui să amânăm
până mâine ceea ce putem face astăzi. Ar
trebui să continuăm să aplicăm schimbările
pe care le-am făcut pe parcursul zilei
și să dormim cu conștiința curată.

Capers
93966
55

20:14

54

Woods
93830
55

Night

160

Woods — 93830
Platou de branzeturi din bambus cu 2 accesorii din bambus și
inox. Ambalat in cutie de carton.
310 x 180 x 15 mm | Cutie: 316 x 186 x 25 mm
LSR - 70 x 70 mm

55

160

160

Capers — 93966

Sesame — 93831

Platou de branzeturi din bambus.

Platou de bambus ideal pentru servirea gustărilor, cu șnur
pentru agățare. Se livrează în husa de carton.

200 x 143 x 9 mm
LSR - 140 x 120 mm

420 x 134 x 9,6 mm | Husa: 260 x 135 x 10 mm
LSR - 70 x 70 mm

160

160

Pepper — 93968

Mustard — 93861

Bol de salată pătrat din bambus.

Platou din bambus, potrivită pentru servirea mâncării. Livrat
într-o cutie din hârtie kraft.

214 x 214 x 70 mm

255 x 130 x 18 mm | Cutie: 260 x 134 x 26 mm

LSR - 110 x 110 mm

LSR - 210 x 90 mm
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160

Deșeurile alimentare
sunt o sursă de
emisii de gaze cu
efect de seră

Arnica — 93996
Cutie de ceai din bambus cu 4 compartimente și închidere cu
magnet. Această cutie de ceai include 40 de pliculețe de ceai
cu ceai azorean „Gorreana” (20 de pliculete de ceai negru și
20 de pliculete de ceai verde). Se livrează într-o cutie kraft.
160 x 160 x 78 mm | Kraft Cutie: 166 x 166 x 85 mm
LSR - 150 x 150 mm

1/3

din totalul alimentelor
produse la nivel mondial
sunt irosite anual.

Night

104
160

57

104

128

150

105

100%
Salsa — 54139

Chilli — 99800

Set de gratar de 2 piese din oțel inoxidabil și
bambus. Set cu 2 ustensile furnizate într-o cutie
de hârtie kraft.

Șorț din bumbac 100% cu țesătură moale, culoare
brută și detalii colorate. Șorț cu 1 buzunar frontal și
curele reglabile.

Cutie: 340 x 115 x 25 mm

600 x 900 mm | Buzunar: 250 x 200 mm

LSR - 30 x 10 mm

TRS - 180 x 200 mm

160
160

Moreto — 94119

Carin — 94114

Set de vin cu 4 piese din lemn și metal: tirbușon cu cuțit
de somelier, inel metalic, dispozitiv de turnare cu capac
și dop. Livrat într-o cutie cadou din plută.

Tirbuson din lemn cu desfacator și cuțit de
somelier.

ø144 x 42 mm

109 x 25 x 8 mm
PDP - 50 x 7 mm

LSR - ø90 mm
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160
160

Garcia — 93827

Pisani — 93828

Coaster pătrat de plută cu colțuri rotunde.

Coaster rotund din pluta.

100 x 100 x 5 mm

ø100 x 5 mm

LSR - 80 x 80 mm

LSR - ø70 mm

Night

DESCOMPUNEREA
ÎN MEDIU
Sticlă

160

1.461.000 zile
Plastic

164.362 zile
Aluminiu

109.575 zile
Metal

36.525 zile
Pungi de plastic

10.957 zile

59

Hârtie

182 zile
Ziua care face
diferența:
AZI
100%
Jerome — 92883
Sacosa pentru sticle 100% bumbac (180 g/m²)
cu șnur pentru închidere, tot din bumbac.
150 x 340 mm
TRS - 200 x 140 mm

22:20

Night
160

Ozzel — 98517

Când este timpul să
reîncărcați bateriile,
trebuie să țineți cont
de câțiva factori.
Lumina ne va însoți
prin întunericul nopții,
astfel încât schimbarea
becurilor tradiționale cu
becuri LED este un pas
în direcția corectă. Fiți
atenți la ritmul planetei,
deoarece ne spune
de ce are nevoie. Ne
putem relaxa oricând
gândind ECOlogic.

Lampă de masă din ABS și fibră de paie de grâu cu încărcător
wireless. Brațul lămpii este flexibil pentru a regla direcția
luminii și conține 20 de LED-uri care permit iluminarea până
la 3 niveluri de intensitate. În partea de sus a lămpii există
un buton tactil pentru a porni, opri și regla nivelurile de
iluminare. Încărcătorul wireless este rapid, având o putere
până la 10W, cu intrări 5V/2A și 9V/1.67A. În locul unde este
plasat echipamentul există un cerc cu silicon pentru a preveni
mișcarea acestuia. Include cablu micro USB de 1 m. Livrat
într-o cutie din hârtie kraft.
160 x 268 x 85 mm
PDP - ø40 mm

61

160

Lineu — 97930
Boxa portabila din fibră de paie de grâu și ABS cu microfon.
Boxa cu putere de 3W și transmisie bluetooth 5.0. Autonomie
până la 2 ore și baterie de 300 mAh. Include cablu micro USB.
Livrat într-o cutie cadou din hârtie kraft.
ø62 x 48 mm
PDP - 15 x 20 mm

160

Feynman — 97939
Căști wireless pliabile din paie de grâu și ABS. Puterea de ieșire de 32mW
și Bluetooth 5.0 cu raza de actiune până la 10m. Baterie de 400mAh și
autonomie până la 13h. Include port AUX, slot pentru card TF / SD și cablu
de încărcare micro USB. Butoane de control +/- și on/off. Livrat într-o cutie
din hârtie kraft.
Casti (inchis): 185 x 185 x 74 mm | Cutia: 120 x 90 x 160 mm
PDP - 20 x 40 mm
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160

Fourier — 97938
Casti True Wireless din fibra de paie de grâu și PP cu Bluetooth 5.0 cu raza de
actiune de 10 m și autonomie până la 3 ore (standby până la 10 ore). Fiecare casca
are un buton multifuncțional încorporat și un microfon, care facilitează apelurile și
un indicator LED. Cutia de încărcare are o baterie de 300 mAh și un indicator LED
al bateriei cu stare de încărcare. Include un cablu de încărcare micro USB. Produs
furnizat într-o cutie din hârtie kraft.
80 x 38 x 32 mm
PDP - 25 x 10 mm

Night

Avantajele fibrelor
de paie de grâu:
160

Biodegradabile

Anti alergic
Pyon — 97936

Puternic și solid

Boxa portabila din fibră de paie de grâu și ABS cu mâner din silicon pentru
transportare ușoara. Boxa wireless cu putere de 3W și transmisie bluetooth
5.0. Autonomie până la 4.30 ore, cu o baterie de 500 mAh. Include cablu micro
USB. Livrat într-o cutie cadou din hârtie kraft.
70 x 70 x 34 mm
PDP - 40 x 40 mm

Regenerabile și durabile
63

160

Glashow — 97256
Boxa cu microfon din bambus. Aceasta boxa are transmisie
bluetooth 3,0 și un port micro-USB pentru încărcare. Boxa
cu capacitate până la 300 mmAh, autonomie până la 3 ore
și putere de 3W (4Ω). Funcțiile includ răspundere la apeluri,
control de volumul și conectivitate la playlist-ul telefonului
mobil. Include un cablu de încărcare USB/micro USB si cablu
audio (Jack/Jack). Livrat într-o cutie cadou din hârtie kraft.
ø60 x 52 mm
PDP - 20 x 25 mm

150

Jocurile de familie
creează amintiri de
neuitat. De ce să nu le
facem și mai ecologice?

Pitch — 98023
Set cu jocuri 2 în 1, pachet de cărți și zaruri. Se livrează într-o
cutie de lemn.
103 x 97 x 25 mm
LSR - 70 x 70 mm

64

150

150

Domin — 98074

Mika — 98006

Joc de domino din lemn pentru copii cu piese cu figuri de
animale. Livrat într-o cutie din lemn personalizabilă.

Joc mikado în cutie de lemn.

147 x 50 x 30 mm
SCR - 120 x 20 mm

193 x 45 x 26 mm
LSR - 100 x 20 mm

Night

65
150

Flik — 98491
Joc din lemn cu 54 de piese. Livrat într-o cutie de
carton cu o sacosă de bumbac personalizabilă.
55 x 55 x 185 mm
TRS - 200 x 80 mm
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Descoperă toate produsele noastre ECOlogic la

hideagifts.com

