


BEZDRÔTOVÁ NABÍJAČKA NEMBAR
Bezdrôtová nabíjačka na mobil s bambusovým krytom. 

Maximálny výstup je 1000mAh. o10x0,7cm

     USB HAIDAM
       Bambusový USB �ash disk, 8GB v darčekovej krabičke. 
18 x 64 x 12 mm.

BAMBOO X REPRODUKTOR 
 Prirodzený zvuk z prírodného reproduktora. Puzdro je   
   vyrobené z odolného bambusu a tkaniny vyrobenej zo zmesi  
    30% organickej bavlny, konope 40% a 30% recyklovaného 
      PET. Reproduktor 5 W využíva vysokokvalitné komponenty,   
       ktoré zaručujú dlhú životnosť. Batéria s kapacitou 1500 
         mAh bude hrať až 8 hodín na jedno nabitie. 5 x 5,8 x 12 cm

BLUETOOTH REPRODUKTOR KALTUN
Bluetooth reproduktor so vstavanou dobíjacou batériou, v 

obale z bambusu, s funkciou handsfree a FM rádiami aj s USB 
nabíjacím káblom. o 6 x 5,1cm

6€

34,45€
P328.009

12,37€
AP721113

AP781516

11,73€
AP721122

               POWER BANK BAMBOOST
                           USB power nabíjačka z bambusu s 4000 mAh   
               batériou aj s USB káblom. 6,5 x 12,4 x 1 cm

26,70€
MO9391

ÚLOŽNÝ PRIESTOR CLEANDESK
Úložný priestor na stolné potreby z bambusu 
s bezdrôtovou nabíjačkou. Obsahuje 80 cm USB 
nabíjací kábel. Výstup DC 5V / 1A. Kompatibilné so 
všetkými QI zariadeniami ako sú najnovšie androidy, 
iPhone ® 8, 8S, X a novšie. 27 x 14,5 x 1,5cm

17,47€
AP810397

         POWER BANK HARLEIM
              USB power nabíjačka z bambusu s 4000 mAh batériou 
    aj s USB káblom.  6,3 x 10,5 x 1,7 cm.

23,91€
AP721117

POWER BANK ROBLEX
Drevená USB power nabíjačka s 2200mAh batériou 

aj s USB káblom. 
2,4 x 10,2 x 2,4 cm

10,05€
AP741926-09



PERO CREACLIP ECO
Recyklovateľné gulôčkové pero s dreveným klipom na zákazku a s modrou 
náplňou. Klip môže byť vyrobený podla vlastného tvaru. Max. rozmer klipu je 
2,5 x 3,5 cm. Cena zahŕňa logo laserom. Rozmer pera: o 0,9 x 13,7 cm 
Min. množstvo: 100ks

0,84€
AP718189-10

PERO UNKOX
Bambusové guľôčkové pero s farebnou špičkou a s modrou 

náplňou. o 0,9 x 14,7 cm

0,46€
AP721095

PERO HELEON
Písacia sada z bambusu s dotykovým gulôčkovým 
perom s modrou náplňou a pentelkou s 0,7mm 
tuhami v darčekovej krabičke. 17,2 x 2,2 x 5,2 cm

1,89€
AP781185

0,41€
MO9480 1,02€

MO9481

PERO MONTADO
Eko gulôčkové pero vyrobené z korku, 
pšeničných vlákien a PP plastu s modrou 
náplňou. o 1 x 13,9 cm

PERO TOYAMA
Eko gulôčkové pero vyrobené z bambusu, 
pšeničných vlákien a PP plastu s modrou 
náplňou. o 1,2 x 14,2 cm

           PODLOŽKA POD MYŠ VENUS
          Podložka pod myš z prírodného korku so silikónovou a   
                                     protišmykovou úpravou.  19,5 x 21,5 cm

DREVENÉ HODINKY SAN GALLEN
Módne prírodné drevené náramkové analógové  
quartz hodinky. Balené v darčekovej kartónovej 
krabičke. 7 x 7 x 7 cm

ANTIKAMERA
Antikamera je štýlový ochranný kryt na webkameru. Unikátny slovenský 
výrobok. Kombinácia biodegradability a výroba z obnoviteľných zdrojov 
poskytuje unikátnu možnosť na zosúladenie celého životného cyklu biodegra-
dovateľného materiálu s prírodným kolobehom: plasty sa vyrábajú z prírodných 
obnoviteľných zdrojov a po ukončení aplikácií produktov sa vracajú späť do 
prírody. Antikamera je vyrobená z PLA kukuričného plastu. Po vložení do teplej 
vody je antikamera voľne tvarovateľná a prispôsobiteľná na rôzne typy 
zariadení. Po opätovnom vložení do vody sa jej navráti pôvodný tvar.
2,3 x 2 x 0,9 cm

4,49€

2,28€
AP721127

54,43€
MO9582

33,98€
MO9645

DREVENO-KOŽENÉ HODINKY SION          
Analógové náramkové hodinky s dreveným ciferníkom a 

koženým remienkom. Balené v darčekovej kartónovej 
krabičke. 7 x 7 x 7 cm  



BLOK PALMEX
Špirálový blok s doskami z bambusu a 70ks 

linajkovými listami. 17 x 21,5 x 1,8 cm

POZNÁMKOVÉ PAPIERIKY COVET
25ks veľkých a 125ks malých samolepiacich poznámkových 
papierikov v rôznych farbách.  8,3 x 8,6 x 0,5 cm

BLOK LEMTUN
Špirálový blok s doskami z bambusu a 80ks 

linajkovými listami. 9 x 12 x 1,5 cm

2,27€
IT26910,41€

MO8580

SADA PETIT LAMBUT
Sada 6 farbičiek v kartónovej tube. Transparentný PVC 

kryt obsahuje strúhadlo. o 2,7 x 10 cm
SADA COLORET

Sada 12 farbičiek v drevenom puzdre v tvare farbičky.
o 3,5 x 13,5 cm

0,50€
AP731613

2,31€
AP721128 5,58€

AP721133

PUZDRO YUBESK
Puzdro na zips na písacie potreby z papiera. 

22,3 x 8,8 x 2,5 cm

0,63€
AP809428

PERO BRIPP
Twist gulôčkové pero vyrobené z bambusu, 
s kovovým klipom a farebným pogumova-
ným úchytom s modrou náplňou.
 o 1 x 13,9 cm

0,25€
MO9614

PUZDRO BULTY
Puzdro na zips na písacie potreby z prírodného korku. 
23 x 11 x 2 cm

2,44€
AP721143

2,35€
AP721141

PERO PECAS
Eko gulôčkové pero vyrobené z 50% slámy 
a 50% PP materiálu s modrou náplňou. 
o 1 x 13,9 cm



BLOK A5 HARTIL
Blok A5 s doskami z prírodného korku s 80 listami 

a gumičkou. 14 x 21 x 1,5 cm

4,06€
AP721052

TRUHLIČKA S BLOKOM CORTINA BLOCK
Bambusovo-drevená truhlička s blokom z recyklovaného papiera 

(500ks). Dodávané v darčekovej krabičke. 10 x 9 x 7cm

BLOK TUMIZ
Špirálový blok s doskami z bambusu a 70ks 
linajkovými listami, s bambusovým perom 

s modrou náplňou. 10 x 15 x 1,6 cm

ZÁPISNÍK CORTINA NOTE
Bambusový zápisník s 80 listami, s bambusovým perom + 
ASB. Balené do darčekovej krabičky. 11,5 x 2 x 15,5 cm

SET CORTINA ÉTUI
    7ks set, obsahuje bambusovo-drevenú krabičku, bambusové 
        pravítko, drevené strúhadlo, gumu, 2 ceruzky, gulôčkové   
             pero s modrou náplňou. Dodávané v darčekovej krabičke.
             20 x 6 x 3,5 cm

4,07€
MO9570

4,52€
MO9571

5,11€
MO9572

3,58€
AP721129

KOZMETICKÁ TAŠKA SINGLA
Kozmetická taška na zips z prírodnej juty. 25 x 15 cm

3,31€
AP781834-00

PRÍVESOK NA KĽÚČE SLOGGY
Drevený prívesok na kľúče z borovice. Rozmery produktov sa môžu 
medzi sebou líšiť. o 6 x 0,9 cm

PRÍVESOK NA KĽÚČE LOGGY
Drevený prívesok na kľúče z prírodného dreva s kôrou. 

Rozmery produktov sa môžu medzi sebou líšiť. o 5 x 0,5 cm1,01€
AP864007 0,76€

AP864006

TAŠKA LERKAL
Nákupná taška z juty a bavlny s dlhými ušami,

120g/m2, 37 x 41cm
      

3,62€
AP721144

PLÁŽOVÁ TAŠKA FARUS
Plážová taška z juty s rovnako zafarbenými 
ušami a prednou kapsou. 48 x 35 x 15 cm

4,63€
AP781833-00



EKO TAŠKY S POTLAČOU
Tieto tašky sú vyrobené z organických ekologických materiálov a môžu byť potlačiteľné eko-friendly 

farbami.  Dostupné sú rôzne farby a veľkosti: 
17,5 x 40 x 5 cm - taška na víno + 1F potlač na 1 strane (min. množstvo: 200ks)

27,5 x 35 cm - má plochú vystuženú rukoväť + 1F potlač na 1 strane (min. množstvo: 400ks)
45 x 40 x 8 cm - taška s dnom + 1F potlač na 1 strane (min. množstvo: 200ks)

EKO PET TAŠKA
Vyrobené z recyklovaných pet �iaš. 
Dá sa potlačiť na mieru.
Rozmer : 460 x 420 x 120 mm
Min. obdber: 100ks

TAŠKA CORNI
Skladacia taška  znovu použiteľná do tvaru 
ovocia, 190T polyester. Rozmer 38 x 40 cm.

0,44€
od

0,35€
od

0,70€
od

1,67€
AP791086

3,70€
SLNEČNÉ OKULIARE SUNBUS

Plastové slnečné okuliare s nožičkami z bambusu a 
s metalickými sklíčkami. S ochranou UV 400. 

ZUBNÉ KEFKY BOOHOO A BOOHOO MINI
Zubné kefky z prírodného bambusu s čiernymi štetinami v papierovej 

krabičke. Rozmer BOOHOO: 17,5 x 1,3 x 0,5 cm 
   Rozmer BOOHOO MINI: 14,5 x 1,3 x 0,5 cm

1,15€
AP809567 1,07€

AP809568

4,07€
AP810395

EKO RECYKLOVANÁ ŠNÚRKA Z PET FLIAŠ
Chcete ísť s dobou a pritom propagovať vašu �rmu? Chcete však zároveň chrániť 

životné prostredie? Máme pre vás skvelú ponuku. Šnúrka na krk na kľúče z 
recyklovaných PET �iaš s kovovou karabínkou a slučkou. Na pohľad aj dotyk 

pôsobí ako textilná. Na krku so zapínacím patentom.  Cena uvedená aj s potlačou. 
Min.množstvo: 200ks

0,74€

BIO ŠPORTOVÁ FĽAŠA
Táto exkluzívna športová fľaša je vyrobená z 95% cukrovej trstiny. 
Je BPA free, takže je absolútne vhodnou a správnou alternatívou 
miesto �iaš, ktoré ničia naše životné prostredie. Fľaša nepreteká, 
môže byť voľne pohodená v taške. V cene je už 1 farebná potlač 

s 2mi pozíciami tlače. Min. množstvo: 100ks, 600ml

4,29€
od

BIO SVIEČKA PLANT CANDLE
Nadšencov malých zdravých svetielok potešíme touto zdravou 

sviečkou. Sviečka je vyrábaná bez parafínov a ropy, hlavnú zložku 
tvorí prírodný vosk a esenciálne oleje rôznych druhov, napr. napr. 
vanilka, kokosový orech, orchidea, kašmírové drevo, škorica, ruža, 

levanduľa, atď.  275ml,  min. množstvo: 20ks

10,77€
od



FĽAŠA NA ČAJ BATUMI GLASS
Fľaška s dvojitou stenou z brosilikátového skla 
s bambusovým viečkom a infuserom na čaj. 420ml

ŠPORTOVÁ FĽAŠA MOLTEX
Športová fľaša z nerezovej ocele a bambusu. Dodáva sa 

v darčekovej krabičke. 500ml

ŠPORTOVÁ FĽAŠA
Sklenená športová fľaša s bambusovým viečkom. Dodáva sa 
v darčekovej krabičke. 420ml

14,61€
AP721173

6,08€
AP721178

19,07€
MO9420

TERMO HRNČEK ECO PLA
Hrnček ECO vyrobený z PLA bez BPA, 

bez toxických chemikálií, alebo plastov. 
Opätovne použiteľné, biologicky degradabilné 

a kompostovateľné. 400ml

13,75€
P436.593

DOSKA NA KRÁJANIE ELLWOOD RUNDAM
   Stredne veľká oválna doska na krájanie s kôrou, vyrobená 

     v EÚ z Adler dreva. Vyrobená z jedného kusu dreva. 
      46 x 19,5 x 2,2cm

SADA BOURSIN
4 ks sada na servírovanie syrov z bambusu, v čiernej 

darčekovej krabičke. Značkový produkt André  
Philippe. 18,5 x 3 x 16 cm

9,79€
P340.115

 8,46€
AP800389

TERMO HRNČEK ASTORIALUX
Termo hrnček z nerezovej ocele, potiahnutý 
bambusom a viečkom na pitie. Dodávané v 
darčekovej krabičke. 450ml

12,88€
AP721174

TERMO HRNČEK ASTORIALUX
Jednostenný hrnček z 50% bambusových vlákien a 
50% PP a TPE. 350 ml

TERMO HRNČEK TOKEN
Jednostenný termo hrnček z bambusových 

vláken, so silikónovým viečkom na pitie a 
pásikom na držanie. 380ml

 3,35€
AP721167

 3,25€
MO9427

BOX NA JEDLO TAXLAM
Box na jedlo z bambusových vlákien s príborom 

(nôž a vidlička) a s gumičkou. 700ml

KARAFA ECO BAMBOO
Karafa vyrobená z prirodzene pestovaného organického 
bambusového vlákna. Opätovne použiteľná a vysoko 
odolná. Obsah: 1,7L.

HRNČEK ASTORIAMUG
Opätovne použiteľný hrnček 300 ml vyrobený z 50% 

bambusového vlákna a 50% PP.

1,93€
MO2426

12,95€
P264.083  6,18€

AP721177



RASTLINKA GROW KIT
Originálny darček pre každého, kto má rád príjemné 
prostredie na svojom pracovnom stole s rastlinkami, ktoré 
sú ekologicky zasadené do sklenených pohárov. Máte 
nápad, čo by ste tam chceli mať zasadené? Dajte nám info! 
Máme na výber od zeleniny, byliniek, cez kvetiny. Semienka 
môžu byť zasadené v rôznych typoch zeminy (aj farebnej). 
Stačí len otvoriť pohár a zaliať zeminu, rastlinka vyrastie. 
350g, Min. množstvo: 20ks

MAGICKÝ SÁČOK S BYLINKAMI
Po rozbalení sa zaleje s 300ml vody a vznikne 1 liter záhradného kompostu. 

Dostupné sú tri druhy so semienkami: bazalka, mentol a petržlenová vňať.
10 x 10,5 x 2 cm   

 2,25€
MO9545/46/47

8,81€
od

BIO MYDIELKA - mydlá s príbehom...
Tieto krásne, voňavé a zdravé mydielka vyrábajú klientky azylového  
domu. Tento azylový dom ponúka sociálne, poradenské služby a  
núdzové bývanie pre týrané matky s deťmi.  V rámci terapeutických  
dielní ženy vyrábajú mydielka na vyrovnanie dlhov na ubytovaní, na 
osvojenie si pracovných návykov a výroba im zabezpečuje pravidelnú    
prácu. Kúpou týchto mydielok teda nebudete mať doma len bio 
precízne a vysoko estetické mydielka, ale podporíte tým správnu vec.
Na výber máme rôzne druhy: bylinkové, liečivé, kvetinové a mydlá s pílingom.
129g, min. množstvo: 5ks

SOĽ DO KÚPEĽA BATH SALT
Stačí len nasypať časť soli do vane a obyčajný kúpeľ 

sa mení na liečebnú kúru. Soľ do kúpela tvoria prírodné soli. 
Každá zmes má iné vlastnosti a jeden pohár vystačí na 

niekoľko aromatických kúpeľov. Druhy zmesí na výber: upokojujúca 
levanduľa, pomarančový detox, hrejúca škorica, omladzujúca ruža. 

Na výber sú aj rôzne druhy esenciálne olejov, napr. vanilka, kokosový
orech, orchidea, kašmírové drevo, škorica, ruža, levanduľa, atď. Soľ môže 

byť balená do skla, alebo do papierového vrecúška s etiketou. 350ml 
Min. množstvo: 20ks

5,31€
od

4,20€

KVETINÁČIK MENTA
Drevená truhlička na bylinky - obsahuje 

semienka mäty. 
7,5 x 7,5  x 7,5 cm

 6,84€
MO9337

PROTEÍNOVÁ TYČINKA 
     Proteínová alebo energy tyčinka 100% prírodná -
            bez gluténov, umelých sladidiel a konzervantov v recyklo-      
                  vateľnom kartónovom obale. 16 x 7 x 1,8 cm, 35g
                              Min. množstvo: 200ks

2,27€
0152

 3,98€
MO9630

SET SLAMIEK COLD STRAW
Set dvoch znovu použiteľných nerezových slamiek a 

nerezovej čistiacej kefky v puzdre z mikrovlákna. 3 x 25 cm   

 2,16€
MO9602

KOKOSOVO- BRUSNICOVÉ MAŠKRTKY  
Okrúhle keksíky bohaté na vlákninu so sezamom, s kúskami sušených 

brusníc a plátkami kokosu v recyklovateľnom kartónovom obale. 
o 7,9 x 12 cm, 120g

Min. množstvo: 100ks 

4,22€
0155

1,45€
0149

BANÁNOVÉ CHIPSY
Sušené ovocie - banánové chipsy v recyklovateľnom 
kartónovom obale. o 6,3 x 6,3 cm, 30g 
Min. množstvo: 200ks 

SET SLAMIEK NATURAL STRAW
Set dvoch znovu použiteľných bambusových slamiek a 
nerezovej čistiacej kefky v puzdre z bavlny. Bambus je 
prírodný materiál, jednotlivé kusy sa môžu od seba líšiť. 
o 0,8 x 19 cm


