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PROSTE WYBORY, 
WIELKIE ZMIANY

SZKŁO WŁÓKNO 
BAMBUSOWE

DREWNO ALUMINIUM

WŁÓKNO 
RYŻOWY

JUTABAWEŁNA KOREK

PAPIERU Z 
RECYKLINGU

PAPIER 
KAMIENNY

WŁÓKNA 
POCHODZĄCEGO ZE 
SŁOMY PSZENICZNEJ

RECYKLINGU PET



Bycie ECOlogic oznacza zmianę. To postawa, 
której możesz dotknąć. Ponieważ zaczynamy 
planować przyszłość już dziś, ten wybór 
produktów został zaprojektowany tak, aby o 
każdej porze dnia można było wykonywać 
drobne gesty, które mają duży wpływ na 
lepsze jutro. Decyzje, które podejmujemy 
dzisiaj, mają fundamentalne znaczenie dla 
uczynienia świata lepszym miejscem. 

Nadszedł czas!

DECIDE 
TOMORROW 
TODAY



Morning

Day

Night

LICZY SIĘ DZIŚ INDEKS

Morning

06 - 17

Kosmetyczka
Szklanki
Bambusowe i szklane butelki
Okulary przeciwsłoneczne
Brelok
Parasol
Piórnik
Kolorowe ołówki

Notesy
Baterie przenośne
Organizer na biurko
Bezprzewodowa ładowarka
Bezprzewodowe ładowarki 
z uchwytem na telefon
Zasłona kamery
Pamięć USB
Długopisy
Zestaw biurowy
Karteczki samoprzylepne

Deski kuchenne
Miska sałatkowa
Taca
Pudełko na herbatę
Zestaw do grilla
Fartuchy
Zestaw do wina
Korkociąg
Podstawka

Skakanka z drewnianymi 
rączkami
Drewniany zestaw 
do kolorowania

Torby
Opakowanie hermetyczne
Zestaw sztućców
Kubki podróżne
Butelki z sitkiem
Słomka wielokrotnego użytku
Kubek 
Butelka
Worek

Etui na butelkę wina
Lampka biurkowa
Głośniki
Składane słuchawki
Słuchawki bezprzewodowe
Drewniane gry 



Day

18 - 51
Night

52 - 65





Morning

Codziennie wraz ze wschodem słońca, 
pojawiają się nowe szanse na zmianę. Moment 

działania zaczyna się wraz z codziennym 
wstawaniem. Dokonuj wyborów, które 
w namacalny i natychmiastowy sposób 
przeniosą Cię na zieloną ścieżkę eco. 

06:00 - 09:00



06:00
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Morning

150

Blanchett — 92735 

    

100%

Kosmetyczka, 100% bawełna (280 g/m²), z detalami 
z korka na spodzie i suwakiem z uchwytem 
ułatwiającym transport. Wnętrze z podszewką, 
łatwe do czyszczenia i szybkoschnące, idealne do 
przechowywania kosmetyków do makijażu.

220 x 130 x 80 mm

TRS - 95 x 60 mm

Dzień, który 
zrobi różnicę dla 
świata: DZISIAJ

1. Zmniejsz zużycie 
wody pod prysznicem

2. Używaj produktów 
opartych na naturalnych 
składnikach

3. Idź po bambusową 
szczoteczkę do zębów

4. Używaj wacików 
wielokrotnego użytku

Zadbaj o bardziej 
zrównoważoną 
poranną higienę

zł 21,80
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110

106

110

Lunkina — 94768 

Kenny II — 93804 

Soffy — 94024 

    

    

    

Kubek szklany z motywem na dnie (uśmiech), o pojemności 
do 280 ml. Dostarczany w pudełku.

ø79 x 81 mm

PDP - 20 x 20 mm

Kubek szklany, szroniony. Pojemność 340 ml. 
Dostarczany w pudełku.

ø80 x 97 mm | Pudełko: 120 x 88 x 102 mm

PDP - 40 x 40 mm

Szklany kubek o pojemności do 390 ml. Dostarczany 
w pudełku.

ø91 x 103 mm

PDP - 25 x 30 mm

zł 12,46

zł 7,32

zł 6,16
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Morning

Lunkina
94768

 10

Expresso
93873

 11

110

110

Expresso — 93873 Machiato — 93895 

        

Zestaw 2 kubków ze szkła izotermicznego, z podwójnymi ściankami. 
Kubki mają pojemność do 350 ml. Zestaw dostarczany w pudełku 
prezentowym z możliwością personalizacji.

Pudełko: 195 x 125 x 95 mm

PDP - 25 x 20 mm

Szklany zestaw do kawy, z 2 filiżankami o podwójnych 
ściankach, pojemność do 75 ml. Dostarczany w pudełku 
prezentowym z możliwością personalizacji.

Pudełko: 133 x 65 x 65 mm

PDP - 25 x 10 mm

Drobnymi gestami możesz 
chronić środowisko:

· Poranna kawa będzie smakować 
lepiej, gdy nie zaparzysz jej 
w jednorazowym kubku

· Wybieraj organiczną kawę

· Optuj za biodegradowalnymi 
kapsułkami

zł 37,20 zł 55,62



Dakar
94699

 13

07:12
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Morning

167
=
1

106144

119124

Dakar — 94699 

Williams — 94669 

    

    

Butelka ze szkła borokrzemianowego z zakrętką 
wykonaną z PP. Butelka z matowym gradientowym 
wykończeniem i silikonowym uchwytem na zakrętce. 
Pojemność do 470 ml. Dostarczana w pudełku 
kartonowym.

ø60 x 210 mm

PDP - 25 x 50 mm

Butelka ze szkła borokrzemowego. Posiada bambusowe 
wieczko i silikonowy pokrowiec ochronny. Pojemność do 
600 ml. Dostarczana w pudełku kartonowym.

ø68 x 231 mm

PDP - 25 x 30 mm

plastikowych 
butelek na wodę

bouteille d'eau 
réutilisable

zł 41,38

zł 21,44
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103

160

160

Varadero — 98324 

Millau — 95051 

Aloy — 95050 

    

    

    

Prostokątny brelok. Dostarczany z rozmontowanym 
pudełkiem kartonowym.

35 x 60 x 3 mm

LSR - 35 x 20 mm

Brelok wykonany z korka. Dostarczany z 
rozmontowanym kartonowym pudełkiem.

35 x 55 x 3 mm

LSR - ø20 mm

Okulary przeciwsłoneczne wykonane z PP i 
bambusa. Lustrzane soczewki i ochrona UV 400.

46 x 49 x 150 mm

PDP - 40 x 6 mm

zł 15,08

zł 14,64

zł 14,64
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Morning

08:12

160

Sobral — 99141 

    

Parasol korkowy z drewnianym trzonkiem i rączką. 
Automatyczne otwieranie.

ø1050 mm | 890 mm

LSR - 8 x 40 mm

zł 173,38
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150

160

160

150

Doodle — 91756 Schooli — 93607 

Cylinder — 91752 Bird — 91750 

        

        

Zestaw 6 kolorowych kredek w kartoniku.

45 x 90 x 9 mm

SCR - 40 x 50 mm

Bawełniany piórnik.

ø70 x 220 mm

TRS - 130 x 60 mm

Zestaw 12 kolorowych kredek w 
tekturowej tubie.

ø35 x 97 mm

STI - 30 x 40 mm

Zestaw do rysowania dostarczany w drewnianym 
pudełku. Zawiera linijkę 20 cm, 6 kredek, 1 ołówek 
grafitowy, temperówkę i gumkę.

220 x 43 x 32 mm

PDP - 50 x 15 mm
zł 5,50

zł 10,76

zł 0,80
zł 2,96
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Morning

.

150

160

Jumpi — 98031 

Faune — 99336 

    

    

Zestaw do kolorowania. Drewno. Zawiera 
3 drewniane ozdoby ze wstążką do 
powieszenia oraz 4 kolorowe kredki.

122 x 94 x 14 mm

SCR - 60 x 20 mm

Skakanka z drewnianymi uchwytami, idealna do 
zabaw na świeżym powietrzu.

Uchwyt: ø40 x 80 mm | Sznurek: 2.200 mm

PDP - 15 x 20 mm

Wraz z 
wprowadzeniem 
plastikowych 
zabawek w 
1950 roku, 
zapotrzebowanie na 
zabawki drewniane 
drastycznie spadło. 
Jednak potrzeba 
znalezienia na rynku 
trwalszych zabawek 
jest coraz większa 
i od 2013 roku 
urosła ona o 400%.  

+ więcej 
bezpieczeństwa
+ większa trwałość
+ większa 
długowieczność
+ więcej wyobraźni

zł 9,62

zł 5,74





Day

Żyjemy w czasach, w których nasza rutyna uległa zmianie. 
Inaczej wyglądają dojazdy do pracy, przerwy na lunch 

spędzamy samotniej, a wypady na zakupy są krótsze. Jednak 
rzecz, która na pewno się nie zmieniła, to konieczność dbania 

o środowisko. Trzeba zacząć od małych zmian już dziś.

09:00 - 18:00



20

09:20



Day

21

160

Neruda — 93275 

    

Notes A5 w twardej oprawie wykonanej z naturalnych 
włókien słomy. Zawiera metalową tabliczkę z 
możliwością personalizacji. Posiada 192 strony w linie w 
kolorze kości słoniowej, pochodzące ze zrównoważonej 
uprawy lasów. Dostarczany w pudełku prezentowym z 
papieru kraftowego.

150 x 210 mm | Talerz: 30 x 15 mm

PDP - 50 x 30 mm

1. Drukuj mniej

2. Wyłącz elektroniczne 
urządzenia, gdy ich nie używasz

3. Używaj szklanej lub innej 
butelki wielokrotnego użytku 
zamiast jednorazowych plastików

4. Oświetlaj pomieszczenia 
energooszczędnymi żarówkami

Niezależnie od Twojej 
profesji, codziennie 
możesz sprawiać, by 
środowisko wokół 
Ciebie było bardziej 
ekologiczne

zł 34,62
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Day

23

104

104

103

104 123105 133

Rousseau — 93268 

Boyd — 93276 

    

    

Notes A5 w twardej oprawie wykonanej z 
RPET. Posiada 192 strony w linie w kolorze 
kości słoniowej ze zrównoważonej uprawy 
lasów, zakładkę ze wstążki, gumkę i 
wewnętrzną kieszeń.

140 x 210 mm

TRS - 80 x 120 mm

Notes A5 z twardą okładką i zaokrąglonymi 
rogami z naturalnych włókien słomy i 
bawełnianego płótna. Posiada 192 białe strony 
w linie, zakładkę ze wstążki, gumkę i uchwyt na 
długopis (nie jest dołączony).

150 x 210 mm

TRS - 110 x 110 mm

zł 27,50

zł 16,82
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160

160

160

Alcott A5 — 93273 

Bulfinch — 93461 Kostova — 93439 

    

        

Notatnik A5 z 80 stronami w linie 
z papieru z recyklingu. Posiada 
kartonową okładkę z wewnętrzną 
kieszenią.

144 x 210 mm

TRS - 85 x 160 mm

Notatnik B7 z 60 czystymi stronami z 
papieru z recyklingu. Posiada kartonową 
okładkę.

93 x 125 mm

SCR - 70 x 100 mm

Notes A5 w tekturowej okładce (250 g/m²), z 
zaokrąglonymi rogami. Posiada 80 gładkich, 
szytych stron wykonanych z papieru z 
recyklingu ze zrównoważonej uprawy lasów.

140 x 210 mm

SCR - 100 x 120 mm

Dostępne
rozmiary
A4 + A5 + A6

zł 4,40

zł 4,72
zł 2,14



Day

25

Lunkina
94768

 10

Hydra
91482

 37

160
160

119

124160

Klee — 93277 Adams A5 — 93719 

        

Notatnik A5 wykonany z korka, 
ze 160 stronami w kolorze kości 
słoniowej i zakładką ze wstążki.

140 x 210 mm

SCR - 110 x 180 mm

Notes A5 z okładką z korka i płótna. Posiada 192 strony 
w linie w kolorze kości słoniowej, pochodzące ze 
zrównoważonej uprawy lasów, oraz uchwyt na długopis 
(nie jest dołączony). Dostarczany w pudełku prezentowym 
z papieru kraftowego.

140 x 210 mm

TRS - 95 x 40 mm
zł 16,82

zł 16,42
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105

109

160

105 104109 105

103104 119

Ringord — 93427 Asimov — 93715 

Rock — 93419 

        

    

Notes na spirali B6 z twardą okładką z papieru kraftowego 
i 140 stronami z papieru z kamienia o gramaturze 120g/m². 
Posiada magnes na okładce, który działa jak uchwyt na 
długopis (długopis nie jest dołączony).

130 x 180 mm

SCR - 70 x 160 mm

Notes B6 na spirali, ze sztywną kartonową 
okładką, zawiera 120 czystych stron z papieru 
z recyklingu. Posiada uchwyt na długopis ( jest 
dołączony).

130 x 177 mm

SCR - 80 x 160 mm

Notatnik kieszonkowy na spirali, ze 120 gładkimi stronami 
z recyklingu, twardą kartonową oprawą i uchwytem na 
długopis (w zestawie).

105 x 145 mm

SCR - 80 x 90 mm

zł 4,52
zł 5,88

zł 14,68
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27

160

160

Durrell — 92071 

Puzo — 93463 

    

    

Teczka na dokumenty A4 wykonana z tektury (400 g/
m²), z dwiema wewnętrznymi kieszeniami.

230 x 307 mm

SCR - 150 x 100 mm

Teczka A5 wykonana z tektury (450 g/m²), z bloczkiem 
zawierającym 20 gładkich arkuszy papieru z recyklingu i 
miejscem na wizytówki. W zestawie długopis.

168 x 230 x 15 mm

PDP - 30 x 50 mm

1. Poza tym, ponowne 
użycie papieru oszczędza 
energię i wodę

2. Zmniejsza emisję CO2

3. Zmniejsza ilość odpadów 
na wysypiskach

Czy wiesz, że papier może 
być zrecyklingowany 
nawet 4-5 razy?

zł 7,48

zł 3,02
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Kohn
97915

 29

Fitch
97909

 29

10:24



Day

29

160

160

160

160

Fitch — 97909 Kohn — 97915 

Mott — 97911 Power — 97910 

        

        

Bezprzewodowa ładowarka wykonana z bambusa. 
Wejście 5 V/2 A i maksymalna moc wyjściowa 5 W. 
Zawiera 1 metrowy kabel USB/micro USB do ładowania. 
Kompatybilna ze smartfonami z technologią ładowania 
bezprzewodowego. Dostarczana w pudełku prezentowym.

92 x 92 x 9 mm

SCR - 70 x 70 mm

Przenośna bateria wykonana z bambusa. Zawiera baterię 
litową o pojemności 5000 mAh i żywotności ≥ 500 cykli. 
Wejście 5 V/2 A i wyjście 5 V/1-2 A z 1 portem micro USB, 
1 portem USB typu C i 1 portem USB. Posiada wskaźnik 
ładowania oraz dołączony kabel USB/micro USB.

120 x 51 x 15 mm

SCR - 80 x 30 mm

Organizator biurowy. Bambus i ABS. Funkcja ładowarki 
bezprzewodowej. Uchwyt na smartphone. USB hub z wejściem 
USB-C. Posiada wejścia 5V i 1.5A, wyjście USB 5V, moc ładowania 5W. 
Dostarczany w pudełku papierowym typu kraft.

255 x 135 x 14 mm

PDP - 60 x 40 mm

Przenośna bateria wykonana z bambusa, z 
bezprzewodową ładowarką. Bateria litowa o 
pojemności 5000 mAh i żywotności ≥ 500 cykli. 
Zawiera wejście/wyjście 5V/2A, wskaźnik ładowania, 
1 port micro USB, 1 port USB typu C i 1 port USB. 
Maksymalna moc wyjściowa sieci bezprzewodowej 
5 W. Zawiera kabel USB/micro USB do ładowania. 
Kompatybilna ze smartfonami z technologią ładowania 
bezprzewodowego. Dostarczana w pudełku 
prezentowym.

140 x 70 x 12 mm

SCR - 120 x 50 mm

zł 100,12

zł 44,42

zł 111,26

zł 72,98



30

160

160

150

Cuvier — 97929 

Townes — 97953 Venter 8GB — 97436 

    

        

Pamięć flash USB 8 GB, wykonana z bambusa, z metalowym 
klipsem. Dostarczana w pudełku PP.

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

PDP - 35 x 14 mm

Bezprzewodowa ładowarka wykonana z ABS i włókna ze słomy 
pszenicy. Moc ładowania wynosi 5 W, z wejściem 5 V/2 A. W 
podstawie umieszczono silikonowe kółko, dzięki czemu sprzęt 
nie przesuwa się podczas ładowania. W zestawie 1 m kabel micro 
USB. Dostarczany w pudełku z papieru kraftowego.

ø70 x 10 mm

PDP - ø30 mm

Zasłonka kamery wykonana z włókna słomy 
pszenicy i PP, z przesuwaną osłoną i naklejką z 
tyłu. Ma uniwersalny rozmiar - pasuje do telefonu, 
tabletu oraz laptopa.

42 x 17 mm | Otwarta: 65 x 17 mm

PDP - 20 x 5 mm Ceny na życzenie

zł 27,76

zł 1,22
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160

160

Leavitt — 97940 

Englert — 97932 

    

    

Uchwyt na telefon komórkowy z bezprzewodową ładowarką, 
wykonany z ABS i włókna ze słomy pszenicy. Z szybkim ładowaniem 
10 W i wejściami 5 V/2 A i 9 V/1,67 A. Zawiera 1 m kabel micro USB do 
ładowania. Dostarczany w pudełku z papieru kraftowego.

70 x 112 x 87 mm

PDP - 40 x 30 mm

Bambusowa bezprzewodowa ładowarka z uchwytem na długopis, 
wyposażona w dwie cewki indukcyjne. Posiada tryb szybkiego ładowania 
10 W i wejścia 5 V / 2 A i 9 V / 1,67 A. W zestawie 1 m kabel do ładowania 
USB typu C. Dostarczany w pudełku z papieru kraftowego.

77 x 71 x 118 mm

LSR - 200 mm²

zł 86,78

zł 62,22
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Nicole
81010

 33

Beta Bamboo
81011

 33



Day
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160

160 160

160

Nicole — 81010 Hera — 81163 

Beta Bamboo — 81011 Natura — 91647 

        

        

Długopis wykonany z korka i aluminium, z klipsem. W 
zestawie kartonowe etui upominkowe.

ø9 x 139 mm | Etui: 155 x 40 mm

LSR - 85 x 5 mm

Bambusowy długopis z metalowym klipsem. 
Niebieski tusz.

ø11 x 138 mm

PDP - 50 x 7 mm

Bambusowy długopis z klipsem i metalowymi 
elementami. Niebieski tusz.

ø11 x 141 mm

PDP - 50 x 6 mm

Bambusowy długopis z klipsem i metalowymi 
elementami. Czarny tusz.

ø13 x 143 mm

PDP - 35 x 6 mm

zł 1,92

zł 7,34

zł 5,34

zł 4,88
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119

103 104 105

103 104

105 119

124 150

124 150

103 105 114 119 124 128 150

Devin — 81203 Terry — 81204 

Camila — 81168 

        

    

Przyjazny dla środowiska długopis z włókna ze 
słomy pszenicy i ABS, z klipsem, dostępny w kilku 
kolorach. Niebieski wkład.

ø10 x 141 mm

PDP - 60 x 6 mm

Długopis ECO z włókna ze słomy pszenicy i ABS, z klipsem. 
Niebieski wkład.

ø12 x 140 mm

PDP - 40 x 7 mm

Długopis z włókna ze słomy pszenicy i ABS, z mechanizmem 
obrotowym i metalowym klipsem. Czarny wkład.

ø8 x 126 mm

PDP - 35 x 5 mm

zł 1,16 zł 1,20

zł 0,86
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35

Kuma
81013

 35

Benjamin
81012

 35

128 119

114

103 114

119

150

150 128

128 119 103 114

Benjamin — 81012 Kuma — 81013 

        

Bambusowy długopis z antypoślizgowym uchwytem,   klipsem i 
kolorowymi elementami z włókna pszenicznego i ABS. Niebieski tusz.

ø11 x 142 mm

PDP - 50 x 6 mm

Bambusowy długopis z końcówką dotykową i metalowym 
klipsem. Kolorowe elementy wykonane są z włókna 
pszenicznego i ABS. Niebieski tusz.

ø11 x 139 mm

PDP - 60 x 6 mm

zł 2,30
zł 2,66



36
150

150150
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108
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160 108 104104 105

124 105 109 119106

109 109

Cornwell — 91716 Recicla — 91290 Bio — 91291 

Nairobi — 91292 Remi — 91628 Papyrus — 91621 

            

            

Długopis z tworzywa ABS i papieru 
kraftowego, z końcówką dotykową. 
Niebieski tusz.

ø10 x 115 mm

PDP - 50 x 6 mm

Drewniany długopis z przezroczystą 
zatyczką. Przyjazny dla środowiska 
długopis.

ø10 x 150 mm

PDP - 60 x 6 mm

Długopis z papieru kraftowego 
z klipsem. Niebieski tusz.

ø10 x 138 mm

PDP - 50 x 6 mm

Długopis z papieru kraftowego z wnętrzem z 
gazety pochodzącej z recyklingu. Przyjazny dla 
środowiska długopis. Niebieski tusz.

ø6 x 145 mm

PDP - 60 x 5 mm

Długopis z papieru kraftowego z drewnianym klipsem. 
Przyjazny dla środowiska długopis. Czarny tusz.

ø9 x 140 mm

PDP - 50 x 6 mm

Zaostrzony ołówek grafitowy z gumką.

ø7 x 190 mm

PDP - 50 x 5 mm

zł 1,48

zł 1,54

zł 0,76

zł 0,86

zł 0,90

zł 0,32



Day

37

160

105 124 119

105 124 119

110 128103

Hydra — 91482 

Bambu — 91378 

    

    

Bambusowy długopis z klipsem. Niebieski tusz.

ø11 x 142 mm

PDP - 50 x 7 mm

Długopis z półprzezroczystego materiału PET 
pochodzącego z recyklingu.

ø11 x 139 mm

PDP - 50 x 7 mm

1. Rozkłada się w 60 dni

2. W 100% nadający 
się do recyklingu

3. Robiony ze wszystkich 
rodzajów drewna

4. Ma w składzie mniej 
chemicznych składników

Papier 
kraftowy

zł 1,46

zł 1,74
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93426

 39
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160

160

160 106 103

160

Eliot — 93792 

Lewis — 93426 Stooky — 93421 

    

        

Karteczki samoprzylepne z twardą 
okładką. Zawiera 5 zestawów po 20 
kartek.

80 x 60 x 3 mm

SCR - 60 x 30 mm

Zestaw biurowy: notatnik (160 stron 
z recyklingu), 6 zestawów karteczek 
samoprzylepnych (25 arkuszy 
każdy), linijka 12 cm, 1 długopis 
(papier kraftowy), wizytownik i 
tekturowe etui z gumką.

110 x 153 mm

PDP - 30 x 150 mm

Karteczki samoprzylepne z kartonową 
okładką. Zawiera 7 zestawów po 25 kartek.

80 x 105 x 9 mm

PDP - 30 x 90 mm

zł 8,82

zł 0,80
zł 3,14
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41

160

160

Portobello — 94781 

Salvy — 93969 

    

    

Bambusowe sztućce do serwowania sałatek.

300 x 60 mm

LSR - 200 x 10 mm

Hermetyczne pudełko ze szkła borokrzemowego, z bambusową 
pokrywką z silikonową uszczelką. Nadaje się do użytku w kuchence 
mikrofalowej (należy zdjąć pokrywkę) i można go myć w zmywarce. 
Dostarczane w pudełku z papieru kraftowego.

198 x 68 mm

LSR - 120 x 80 mmZabieranie posiłków 
z domu zawsze jest 
zdrową alternatywą. 
Zainwestuj zatem w 
lunchbox i zacznij 
zabierać Twój obiad ze 
sobą do pracy. Pudełka 
te mają główną zaletę: 
są bardziej wytrzymałe. 
Dodatkowo, możliwość 
wygodnego mycia 
sprawia, iż jest to 
produkt wielokrotnego 
użytku. Wybieraj 
szklane pudełka i spraw, 
by rzeczy, których 
używasz w biurze, 
stały się trwalsze.

zł 48,96

zł 8,98
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Ecuador 250
94766

 42

160

160

Ecuador 350 — 94767 Ecuador 250 — 94766 

        

Kubek podróżny ze szkła borokrzemowego, o podwójnych 
ściankach z bambusową zakrętką. Kubek o pojemności 
do 250 ml, idealny do zimnych lub gorących napojów, z 
pokrywką z silikonową izolacją, która ułatwia transport kubka 
bez rozpryskiwania. Po zdjęciu zakrętki można go używać w 
kuchence mikrofalowej i zmywarce. Dostarczany w pudełku z 
papieru kraftowego.

ø89 x 91 mm

SCR - ø60 mm

Kubek podróżny ze szkła borokrzemowego, o podwójnych 
ściankach z bambusową zakrętką. Kubek o pojemności do 
350 ml, idealny do zimnych lub gorących napojów, z zakrętką 
z silikonową izolacją, która ułatwia transport kubka bez 
rozpryskiwania. Po zdjęciu zakrętki można go używać w 
kuchence mikrofalowej i zmywarce. Dostarczany w pudełku z 
papieru kraftowego.

ø91 x 119 mm

SCR - ø60 mm

zł 42,64 zł 39,16
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Naturel
94683
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160

160

Makarova — 94765 Naturel — 94683 

        

Termos. Bambus i stal nierdzewna. Podwójne ścianki korpusu 
i zaparzacz do herbaty. Pojemność do 430 ml. Dostarczany w 
pudełku prezentowym.

ø69 x 207 mm | Pudełko: 72 x 210 x 72 mm

LSR - 20 x 130 mm

Butelka ze szkła borokrzemowego z podwójnymi ściankami 
i bambusową zakrętką. Zawiera 2 zaparzacze ze stali 
nierdzewnej. Butelka ma pojemność do 490 ml. Nadaje się 
do zmywarki po zdjęciu pokrywki. Dostarczana w pudełku z 
papieru kraftowego.

ø72 x 234 mm

SCR - ø50 mm

zł 75,66

zł 70,76
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Lamone
94098

 45

Portobello
94781
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105

160

Zamba — 94057 

Lamone — 94098     

    

Zestaw 10 jednorazowych słomek wykonanych z papieru 
kraftowego. Dostarczany w pudełku z papieru kraftowego.

Słomka: ø6 x 196 mm | pudełko: 33 x 200 x 14 mm

SCR - 20 x 90 mm

Zestaw z teleskopową słomką ze stali nierdzewnej i 
szczotką. Dostarczany w etui z karabińczykiem.

Słomka: ø9 x 218 mm | Pojemnik: ø10 x 105 mm

PDP - 55 x 10 mm

Łatwe do mycia 
i przenoszenia, 
słomki 
wielokrotnego 
użytku to nowy 
niezbędnik dla 
życia eco.

słomek plastikowych słomka metalowa

zł 1,24

zł 7,04
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Oasis
94064

 46

16:00

106

103

Oasis — 94064 

    

Butelka ze stali nierdzewnej o pojemności do 540 ml. 
Posiada zakrętkę z uchwytem wykonaną z bambusa i 
stali nierdzewnej. Dostarczana w pudełku.

ø68 x 192 mm

LSR - 25 x 100 mm

zł 37,82
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105
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104

103

Hanover — 92456 Chancery — 92928 

        100%

Worek wykonany z bawełny z recyklingu (140 g/m²), z przednią 
kieszenią z dyskretnym zamkiem i bawełnianymi uchwytami.

370 x 410 mm

TRS - 200 x 280 mm

Worek. 100% bawełna (103 g/m²).

370 x 410 mm

TXP - 300 x 300 mm

Czy wiesz co to jest 
Plogging? Jest to 
aktywność fizyczna 
wynaleziona w 
Szwecji, polegająca 
na spacerowaniu 
w połączeniu ze 
zbieraniem. Aby 
zacznąć, potrzebujesz 

tylko sportowego 
obuwia oraz dużej 
torby, do której 
włożysz odpady 
znalezione na ziemi. 
W ten sposób ruszasz 
się na świeżym 
powietrzu oraz 
pomagasz środowisku. 

zł 5,20
zł 12,02
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Mumbai
92927

 49

18:00
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170
=
1

150

150

Hackney — 92926 

Mumbai — 92927 

    

    100%

100%

Torba, 100% bawełna (180 g/m²) ze 100% 
bawełnianą siateczką z przodu. Uchwyty z taśmy 
65 cm. Idealna na zakupy.

390 x 430 x 80 mm

TRS - 200 x 50 mm

Torba, 100% bawełna (280 g/m²) z zamkiem i wewnętrzną kieszenią. 
Uchwyty z bawełnianej taśmy o długości 65 cm.

Torba: 480 x 400 x 150 mm | Kieszeń Wewnętrzna: 180 x 140 mm

SCR - 280 x 200 mm

torebek plastikowych

torba wielokrotnego użytku

zł 16,92

zł 15,94
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104

105

103
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128

150

104

150

150150

Monco — 92836 Regent — 92414 Bondi — 92821 

Beto — 92820 Kolonaki — 92826 

            

        100%

100% 100% 100%

100%

Torba. 100% bawełna: 140 g/m². 
Uchwyty 60 cm.

375 x 415 mm

TRS - 280 x 200 mm

Torba. 100% płótno bawełniane: 280 g/m². Posiada 
kieszeń wewnętrzną i uchwyty 65 cm.

450 x 380 x 105 mm

TRS - 280 x 200 mm

Torba. 100% bawełna: 140 g/m². 
Uchwyty 60 cm.

375 x 415 mm

TRS - 280 x 200 mm

Torba. 100% bawełna: 103 g/m². 
Uchwyty 75 cm.

370 x 410 mm

TRS - 280 x 200 mm

Torba na chleb, 100% bawełna 
ze sznurkiem do zamykania.

220 x 560 mm

TRS - 150 x 500 mm

zł 4,40zł 3,70zł 4,04

zł 14,16 zł 5,30
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Rynek — 92920 

Mercat — 92882 

    

    

100%

Torba, 100% bawełna (160 g/m²), z detalami z imitacji juty 
i uchwytami o długości 65 cm.

375 x 415 mm

TRS - 280 x 200 mm

Torba wykonana z bawełny z recyklingu (140 g/m²), z 
uchwytami o długości 65 cm.

375 x 415 mm

TRS - 280 x 200 mm

zł 7,84

zł 10,68





Night

Nadchodzący wieczór jest symbolem relaksu, 
lecz nie powinniśmy odkładać na jutro tego, 
co możemy zrobić jeszcze dziś. Powinniśmy 

kontynuować wprowadzanie zmian, które 
zaczęliśmy wprowadzać w życie za dnia. 

Dzięki temu możemy spać spokojnie. 

18:00 - 06:00
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Capers
93966
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Woods
93830
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160

160

Woods — 93830 

Capers — 93966 Sesame — 93831 

    

        

Bambusowa taca idealna do serwowania przekąsek, z 
uchwytem do zawieszenia. Dostarczana w tekturowym 
rękawie.

420 x 134 x 9,6 mm | Obwoluta: 260 x 135 x 10 mm

LSR - 70 x 70 mm

Bambusowa deska do serów.

200 x 143 x 9 mm

LSR - 140 x 120 mm

Bambusowa deska do serów z 2 przyborami wykonanymi 
z bambusa i stali nierdzewnej. Dostarczana w kartonowym 
pudełku.

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

LSR - 70 x 70 mm

zł 51,08

zł 9,96

zł 22,60
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160

160

160

Mustard — 93861 Pepper — 93968 

Arnica — 93996 

        

    

Bambusowe pudełko na herbatę z 4 przegrodami i zamknięciem 
na magnes. Pudełko zawiera 40 torebek herbaty „Gorreana” z 
Azorów (20 torebek czarnej herbaty i 20 torebek zielonej herbaty). 
Dostarczane w kartonowym pudełku.

160 x 160 x 78 mm | Opakowanie kartonowe: 166 x 166 x 85 mm

LSR - 150 x 150 mm

Kwadratowa bambusowa miska do sałatek. Dodaj zestaw 
SALVY składający się z 2 sztućców bambusowych do sałatek, 
aby uzupełnić ten ekologiczny prezent.

214 x 214 x 70 mm

LSR - 110 x 110 mm

Taca bambusowa, odpowiednia do serwowania jedzenia. 
Dostarczana w pudełku z papieru kraftowego.

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

LSR - 210 x 90 mm

Marnowanie 
żywności 
jest źródłem 
emitowania gazów

1/3
żywności produkowanej 
w ciągu roku jest 
marnowana.

zł 22,60
zł 31,96

zł 87,40
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Salsa — 54139 Chilli — 99800 

        100%

Fartuch, 100% bawełna, miękka tkanina, kolor 
naturalnego włókna z kolorowymi detalami. Fartuch 
z 1 przednią kieszenią i regulowanymi paskami.

600 x 900 mm | Kieszeń: 250 x 200 mm

TRS - 180 x 200 mm

Dwuczęściowy zestaw do grillowania ze 
stali nierdzewnej i bambusa. Dostarczany w 
pudełku z papieru kraftowego.

Pudełko: 340 x 115 x 25 mm

LSR - 30 x 10 mm

zł 28,04 zł 11,12
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160

160

160

160

Carin — 94114 Moreto — 94119 

Pisani — 93828 Garcia — 93827 

        

        

Kwadratowa podkładka korkowa z zaokrąglonymi 
narożnikami.

100 x 100 x 5 mm

LSR - 80 x 80 mm

Zestaw do wina składający się z 4 elementów wykonanych 
z drewna i metalu: korkociąg z nożem sommelierskim, 
pierścieniem na szyjkę butelki, nalewak z pokrywką i 
zatyczką. Dostarczany w ozdobnym pudełku z korka.

ø144 x 42 mm

LSR - ø90 mm

Korkowe podstawki pod kubki.

ø100 x 5 mm

LSR - ø70 mm

Drewniany korkociąg. Zawiera otwieracz do 
butelek i nóż.

109 x 25 x 8 mm

PDP - 50 x 7 mm

zł 7,14

zł 56,96

zł 1,42
zł 1,42
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160

Jerome — 92883 

    100%

Torba na butelkę wykonana ze 100% bawełny 
(180 g/m²), ze sznurkiem do zamknięcia, 
również bawełnianym.

150 x 340 mm

TRS - 200 x 140 mm

Szklo

1.461.000 dni
Plastik

164.362 dni
Aluminium

109.575 dni
Metal

36.525 dni
Plastikowe torebki

10.957 dni
Papier

182 dni

PROCES ROZKŁADANIA 

SIĘ POSZCZEGÓLNYCH 

SUBSTANCJI W ŚRODOWISKU

Dzień, który 
zrobi różnicę dla 
świata: DZISIAJ

zł 4,04



22:20
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160

160

Ozzel — 98517 

Lineu — 97930 

    

    

Głośnik ABS z mikrofonem. Głośnik o mocy 3W i transmisji 
bluetooth 5.0. Posiada autonomię do 2h i baterię 300 
mAh. Zawiera kabel micro USB. Dostarczany w pudełku 
upominkowym z papieru kraftowego.

ø62 x 48 mm

PDP - 15 x 20 mm

Lampa biurkowa z włókna ABS i słomy pszenicznej z 
bezprzewodową ładowarką. Ramię lampy ma elastyczną 
konstrukcję umożliwiającą regulację kierunku światła i ma 20 diod 
LED, które zapewniają do 3 poziomów oświetlenia. W górnej części 
lampy znajduje się dotykowy przycisk do włączania, wyłączania 
oraz regulacji poziomu oświetlenia. Ładowarka bezprzewodowa 
posiada funkcję szybkiego ładowania, o mocy do 10W, z wejściami 
5V/2A i 9V/1,67A. W miejscu ustawienia sprzętu znajduje się kółko 
z silikonem zapobiegające jego przesuwaniu. Zawiera 1 m kabel 
micro USB. Dostarczany w pudełku z papieru kraftowego.

160 x 268 x 85 mm

PDP - ø40 mm

Gdy nadchodzi czas na 
naładowanie naszych 
baterii, należy pamiętać o 
kilku ważnych rzeczach. 
Światło rozjaśni nam 
nocne ciemności, 
dlatego właściwym 
krokiem ku przejściu na 
jasną stronę mocy jest 
zamiana tradycyjnych 
żarówkek na żarówki 
typu LED. Zwróć uwagę 
na sygnały od naszej 
planety, gdyż mówi nam 
ona, czego potrzebuje. 
Możemy się zrelaksować, 
jednocześnie 
myśląc ECO.

zł 111,26

zł 40,50
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160

Feynman — 97939 

Fourier — 97938 

    

    

Bezprzewodowe słuchawki douszne wykonane z włókna słomy pszenicy i PP. Z 
Bluetooth 5.0 o zasięgu 10 m i do 3 godzin autonomii (czas czuwania do 10 godzin). Każda 
słuchawka ma wbudowany przycisk wielofunkcyjny i mikrofon, co ułatwia prowadzenie 
rozmów w trybie bez użycia rąk, oraz wskaźnik LED. Etui ładujące posiada baterię o 
pojemności 300 mAh oraz wskaźnik LED stanu baterii i ładowania. W zestawie kabel do 
ładowania z micro USB. Produkt dostarczany w pudełku z papieru kraftowego.

80 x 38 x 32 mm

PDP - 25 x 10 mm

Składane słuchawki bezprzewodowe wykonane z włókna słomy pszenicy i ABS. Moc 
wyjściowa 32 mW i bluetooth 5.0 do 10 m zasięgu. Bateria 400 mAh i autonomia do 
13 godzin. Zawiera port AUX, gniazdo na kartę TF / SD i kabel do ładowania micro 
USB. Przyciski +/- i on / off. Dostarczany w pudełku z papieru kraftowego.

Słuchawki (złożone): 185 x 185 x 74 mm | Pudełko: 120 x 90 x 160 mm

PDP - 20 x 40 mm

zł 93,90

zł 106,72
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160

160

Pyon — 97936 

Glashow — 97256 

    

    

Głośnik bambusowy z mikrofonem. Posiada transmisję 
bluetooth 3.0 i port micro-USB do ładowania. Bateria o 
pojemności do 300 mmAh, autonomia do 3 godzin i moc 
3W (4Ω). Funkcje obejmują odbieranie połączeń, regulację 
głośności i łączność z playlistą telefonu komórkowego. 
Zawiera kabel do ładowania USB/micro USB oraz kabel 
Jack/Jack. Dostarczany w pudełku upominkowym z papieru 
kraftowego.

ø60 x 52 mm

PDP - 20 x 25 mm

Głośnik wykonany z ABS i włókna ze słomy pszenicy, z silikonowym uchwytem 
ułatwiającym transport. Głośnik bezprzewodowy o mocy 3W i transmisji bluetooth 
5.0. Autonomia do 4,5 h, z baterią 500 mAh. Zawiera kabel micro USB. Dostarczany w 
pudełku upominkowym z papieru kraftowego.

70 x 70 x 34 mm

PDP - 40 x 40 mm

Zalety włókna słomy

Biodegradowalne

Hypoalergiczne

Mocne i wytrzymałe

Odnawialne i zrównoważone
zł 66,76

zł 45,84
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150

150

150

Pitch — 98023 

Mika — 98006 Domin — 98074 

    

        

Drewniana gra domino dla dzieci z figurami zwierząt. 
Dostarczana w drewnianym pudełku z możliwością 
personalizacji.

147 x 50 x 30 mm

SCR - 120 x 20 mm

Zestaw gier 2 w 1, zawiera talię kart i kości. Dostarczany w 
drewnianym pudełku.

103 x 97 x 25 mm

LSR - 70 x 70 mm

Gra Mikado w drewnianym pudełku.

193 x 45 x 26 mm

LSR - 100 x 20 mm

Gry rodzinne tworzą 
niezapomniane 
chwile. Dlaczego by 
nie sprawić, aby stały 
się również bardziej 
przyjazne środowisku?

zł 11,22

zł 9,96

zł 4,18
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150

Flik — 98491 

    

Drewniana gra składająca się z 54 elementów. 
Dostarczana w pudełku kartonowym z bawełnianą 
torbą z możliwością personalizacji.

55 x 55 x 185 mm

TRS - 200 x 80 mm

zł 20,38
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