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RFID skimmelésgátló
kártya bambusz házban

Ebben a katalógusban majdnem
minden a bambuszról szól.
Majdnem... mert van még benne
búzaszalma is.
Meg parafa. Ja, és papír. 			
A mészkő már csak ráadás.
A virágmag pedig azt jelképezi,
hogy van élet, a tárgyakon túl!
Reméljük ÖKO termék
válogatásunk, meghozza kedvét,
hogy promóciós céljaihoz,
ZÖLD terméket válasszon.
ÚJRA & ÚJRA

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

2639200

850 Ft

Bambusz USB power bank
8000 mAh kapacitású
akkumulátorral és vezeték
nélküli töltővel, 2 USB és 1 USB-C
kimenettel. A power bank micro USB
és USB-C csatlakozón keresztül is
tölthető. USB töltőkábellel szállítjuk.

473921378

10 990 Ft
Bambusz USB power
bank
4000 mAh akkumulátorral.
Micro USB-n és USB-C portokon
keresztül tölthető. Tartalmaz egy
micro USB töltőkábelt.

483910453

4 750 Ft

Bambusz asztali
rendszerező és
mobiltelefontartó,
beépített vezeték
nélküli töltővel
USB töltő porttal, mely

Bambusz borítású USB power bank
4000 mAh kapacitású akkumulátorral. Mikro
USB töltőkábellel szállítjuk.

483910397

5 950 Ft

Bambusz asztali rendező
és mobiltelefon tartó,
beépített vezeték nélküli
töltővel
USB töltő porttal, mely egyszerre
2 eszközt képes tölteni (1 vezeték
nélkül, 1 vezetékesen). Maximum
kimenet: 1000 mA.
USB töltőkábellel szállítjuk.

473921674

6 050 Ft

2 eszköz egyidőben történő
töltésére alkalmas. (Egy
vezeték nélküli és egy
vezetékes). Max. output:
1000 mA. USB töltőkábellel
szállítjuk.

473921675

5 360 Ft

Bambusz 5W vezeték nélküli
fotókeret bambusz vezeték
nélküli töltőalappal és akril
(15 x 10 cm) képkerettel
150 cm-es PVC mentes TPE
mikrotöltőkábellel. Alján gumihegyekkel,
hogy elkerülje a tárgy elcsúszását.
Kompatibilis az összes QI-kompatibilis
eszközzel, mint például az Android
legújabb generációja, az iPhone 8
vagy újabb. Bemenet: 5V / 2A;
Vezeték nélküli kimenet: 5V / 1A - 5W

473921674

6 550 Ft

Vezetéknélküli mobiltelefon töltő
bambusz vázból 2 USB porttal

Vezetéknélküli töltő bambusz vázzal
Max. output: 1000 mA. USB kábellel szállítjuk.

Max. 1000 mA. USB töltőkábellel szállítjuk.

483910400

473921518

3 200 Ft

4 150 Ft
Vezeték nélküli töltő és 6000 mAh
külső akkumulátor fa házban,
C típusú csatlakozóval
Qi készülékekhez (újabb Android, iPhone®8,
X, stb.). A bambusz természetes anyag,
színében, mintázatában és méretében
esetenként eltérő lehet.

2939662

8 600 Ft

Bambusz asztali
mobiltelefon
tartó beépített
vezetéknélküli
töltővel
Max: 1000 mA.

473921510

Vezeték nélküli mobiltelefon töltő
bambusz borítással

7 300 Ft

Max. kimenet: 1000 mA.

473921122

3 190 Ft
Természetes bambuszból készült
vezeték nélküli töltő
Egy 5 W-os töltővel, és egy 150 cm-es PVC mentes
TPE mikro USB-kábellel rendelkezik. USBáramforráshoz való csatlakoztatáshoz is alkalmas.

133908289

9 200 Ft

Bambuszból készült asztali
mobiltelefon tartó beépített
vezeték nélküli töltővel
USB töltőkábellel szállítjuk. Max.
kimenet: 1000 mA.

473921933

Kihúzható USB töltőkábel bambusz bevonattal

Bambusz kulcstartó és
USB töltőkábel

Micro USB, USB-C és Lightning csatlakozókkal.

USB-C és Lightning csatlakozókkal.

473921703

473921512

2 280 Ft

1 500 Ft

5 990 Ft

16GB USB pendrive bambusz házzal
és elfordítható védőfedéllel
A bambusz természetes anyag, a szín
termékenként eltérő lehet.

2139202

Kérje ajánlatunkat!

UV-C fertőtlenítő doboz beépített
bambusz vezeték nélküli töltővel
A mindennap használatos tárgyakon
lévő mikroorganizmusok és baktériumok
elpusztítására. Ideális okostelefonokhoz,
kulcsokhoz, szemüveghez. 5 és 10 perces
sterilizációs időtartam, automatikus
kikapcsolási funkcióval.Max. kimenet: 1000
mA. USB töltőkábellel szállítjuk.

473921932

12 780 Ft

Kompakt és könnyen hordozható visszahúzható
többkábeles elosztó
5 különböző csatlakozóval: USB C bemenet, USB A bemenet, C típusú kimenet,
IOS kimenet és mikro USB kimenet. A ház bambuszból és ABS kábelek
PVC mentes TPE anyagból készült. Kábel maximális hossza: 100 cm.

133902383

2 990 Ft

Mobiltelefon tartó kulcstartó bambuszból és
USB töltőkábel

Asztali mobiltelefontartó
bambuszból

Mikro USB, USB-C és Lightning csatlakozókkal.

473921935

483910431

2 100 Ft

700 Ft

Mobiltelefontartó
kulcstartó
bambusz
furnérból,
fém gyűrűvel
473918376

290 Ft

Mobiltelefon tartó kulcstartó
bambuszból, fém gyűrűvel

Asztali
mobiltelefon
tartó
bambuszból

473921934

780 Ft
Asztali mobiltelefontartó
bambusz furnérból
Laposan csomagolva szállítjuk.

Kábelvezető furattal
a kényelmes töltés
érdekében.
Lapra szerelve
szállítjuk.

473918375

483900444

750 Ft

790 Ft

Bluetooth hangszóró bambusz borítással
Beépített újratölthető akkumulátorral, FM rádióval és telefon kihangosító funkcióval.
USB töltőkábellel szállítjuk.

473921113

4 050 Ft

Kéttekercses vezeték nélküli
töltő bambuszból
Egy telefon töltéséhez, állvány és tolltartó
funkcióval. DC5V/1.0A kimenet. Qi kompatibilis
készülékekhez (újabb Android, iPhone® 8, X, stb.).

2939914

7 790 Ft
Bluetooth hangszóró
bambuszból
LED fénnyel, kihangosító funkcióval
és beépített akkumulátorral.

473921511

Okostelefontartó
és -erősítő bambuszból
A bambusz természetes anyag,
színében, mintázatában és
méretében esetenként eltérő lehet.

2939706

2 250 Ft

4 590 Ft

Bluetooth hangszóró
bambusz borítással

5.0 vezeték nélküli hangszóró
ABS műanyagból, bambusz házban

Beépített újratölthető akkumulátorral, FM
rádióval és telefon kihangosító funkcióval.
USB töltőkábellel szállítjuk.

Újratölthető 2000 mAh lítium-ionos elemmel.
Teljesítmény: 4 Ohm, 5Wx2. Játszási idő: 4 óra.

473921121

4 130 Ft

Bluetooth hangszóró beépített
vezeték nélküli töltővel, műanyag és
bambusz vázzal
Kihangosító funkcióval és újratölhető
akkumulátorral. USB töltőkábellel szállítjuk.

473921930

11 450 Ft

2639219

6 630 Ft

ECO bambusz vezeték
nélküli fejhallgató
Vezetéknélküli bambusz
fülhallgató

Bluetooth fejhallgató
bambusz díszítéssel

35 mAh-s akkumulátorral rendelkezik,
és 1 órán belül újratölthető az 500 mAh-os
töltőtokban. Az automatikus párosítási
funkcióval könnyen párosítható
a mobileszközzel. Játékidő, közepes
hangerővel körülbelül 3 óra. BT 5.0-val
az optimális kapcsolat érdekében.
Működési távolság 10 méterig.
Hangszedővel és mikrofonnal.
3 db szilikon fülheggyel.
Bambusz és ABS anyagból.

Kihangosító és micro SD
MP3 lejátszási funkciókkal.
Tartalmaz egy 3,5 mm audio
Jack és USB töltő kábelt.

473921523

8 450 Ft

133929061

8 680 Ft

Vezeték nélküli bluetooth fülhallgató
Kihangosító funkcióval, bambusz töltős tokban.
USB töltőkábellel szállítjuk.

473921931

10 750 Ft

A fülbetétek bambuszból, a fejpánt
pedig poliészterből készülnek.
Az összecsukható fejhallgató
a BT 5.0-t használja a 10 méteres
sima csatlakozáshoz. 200 mah
akkumulátorral, amely akár
4 órás játékidőt is lehetővé tesz
egy feltöltéssel, és az újratöltés
2 óra alatt megtörténik.
Mikrofonnal a hívások fogadásához.

133929169

11 500 Ft

Bambusz digitális óra
és időjárásjelző hőmérővel
és páratartalom kijelzővel
Bambusz USB 3 porttal, USB 2.0

2 db AAA elemmel működik.
Elemek nélkül szállítjuk.

473921509

473921507

3 000 Ft

5 330 Ft

Bambusz borítású digitális
óra és hőmérő, fehér LED
háttér világítással
USB töltőkábellel vagy 3 db AAA
elemmel működik. Elem nélkül,
USB töltőkábellel szállítjuk.

483910461

5 640 Ft

Bambusz asztali óra FM
rádióval, naptárral, ébresztő
funkcióval és hőmérővel
2 db AAA elemmel működik.
Elem nélkül szállítjuk.

473921508

4 860 Ft

Bambusz képkeret
időjárás állomással
Funkciók: ébresztőóra,
visszaszámláló időzítő, naptár
és hőmérő. 2 db AAA elemmel
működik. Elem nélkül szállítjuk.

483906657

Bambusz toll szett
papírdobozban
Tartalma: nyomógombos
golyóstoll kék tintával,
érintőceruza funkcióval és
mechanikus ceruza.

2839111

750 Ft

4 800 Ft
Bambusz golyóstoll színes műanyag
részekből és fém klipsszel
Kék tollbetéttel szállítjuk.

Digitális óra és időjárásállomás bambusz előlappal
Funkciók: óra, naptár, hőmérő, páratartalom jelző és hőmérséklet trend
memória. Elem nélkül szállítjuk. 2 db AAA elemmel működik.

483910441

350 Ft

483910462

4 700 Ft
Bambusz toll szett
golyóstollal érintőképernyős
véggel és töltőceruzával
Díszdobozban, kék tollbetéttel 0,7 mm-es
töltőceruza betéttel szállítjuk.

473981185

520 Ft

Bambuszból készült golyóstoll króm
klipsszel és véggel
Fekete tollbetéttel szállítjuk.

473921092

350 Ft
Bambuszból készült golyóstoll fém klipsszel
Kék tollbetéttel szállítjuk

473981718

450 Ft
Bambusz golyóstoll környezetbarát búzaszalma
és műanyag részekkel
Bambusz
golyóstoll
fém klipsszel
Kék tollbetéttel
szállítjuk.

483909361

160 Ft

Bambuszból készült
érintőképernyős
golyóstoll fém
klipsszel és véggel

Kék tollbetéttel szállítjuk.

473921426

350 Ft

Kék tollbetéttel szállítjuk.

483909380

250 Ft

Bambusz golyóstoll színes műanyag klipsszel
és nyomógombbal
Kék tollbetéttel szállítjuk.

483910426

130 Ft

Bambusz
golyóstoll
fém
klipsszel
Kék
tollbetéttel
szállítjuk.

Bambusz golyóstoll, fekete papír tokban
Kék tollbetéttel szállítjuk.

Bambusz golyóstoll

473991067

Ezüst kiegészítőkkel, bambusz
dobozban.

150 Ft

163910319

2 900 Ft

473921724

190 Ft

6 részes írószer szett
Tartalma: juta és pamut tok,
bambusz vonalzó, fa hegyező,
radír, papír ceruza és kartonpapír
markolatú golyóstoll. Kék tintával.

Bambusz,
érintőképernyős
golyóstoll fém
klipsszel és
heggyel
Bambusz, tekerős
golyóstoll, fém
klipsszel, színes
alsó- és felső résszel,
illetve egyező színű
gumi markolattal

2939010

1 030 Ft

Kék tollbetéttel
szállítjuk.

473921866

260 Ft

Kék tollbetéttel szállítjuk.

483909428

230 Ft

Bambusz mintás
papír tolltartó
483909525

35 Ft

Bambuszból készült spirál
jegyzettömb

6 részes írószer készlet
juta és pamut tokban

80 vonalas lappal

Tartalma: 15 cm-es bambusz vonalzó,
papír ceruza, karton borítású golyóstoll
kék tintával, fa hegyező és radír.

473921128

890 Ft

2739755

1 090 Ft

Bambusz borítású spirál
jegyzetfüzet 80 vonalas
A5 méretű lappal
Tartalmaz egy bambusz
golyóstollat fekete tollbetéttel.
Nátron papír dobozban.

473921489

3 260 Ft

Bambuszból
készült spirál
jegyzettömb 80
vonalas lappal
473921133

1 950 Ft

Bambusz borítású spirál jegyzetfüzet

Bambusz készült
spirál jegyzetfüzet

80 db vonalas A5 méretű lapokkal. Tartalmaz egy
bambusz golyóstollat fekete tollbetéttel.

70 vonalas lappal.
Bambuszból készült golyóstollal,
kék tollbetéttel szállítjuk.

473921491

473921129

2 380 Ft

1 290 Ft

A4-es méretű, bambusz
felírótábla

Bambusz asztali naptár,
4 kockát tartalmaz

483945182

483900431

1 530 Ft

2 900 Ft

Bambusz furnérból
készült könyvjelző
Multifunkciós műanyag
tolltartó, bambusz
előlappal és digitális
kijelzővel
Funkciók: hőmérő, páratartalom
jelző, idő és dátum kijelzés.
Gombelemmel szállítjuk.

473921875

5 590 Ft

Műbőr zsineggel

473918537

330 Ft

Bambusz
evőpálcika, 2 db
473981251

380 Ft
Bambusz vonalzó, 30 cm
483910434

240 Ft

Többször használható szívószál természetes
bambuszból és tisztító kefe pamut zacskóban
A szívószálak felszíne és átmérője esetenként változhat!

483909573

590 Ft

12 cm hosszú vonalzó bambusz
furnérból, kivágott motívummal
díszítve
473918526

280 Ft

12 cm hosszú vonalzó bambusz furnérból
állat motívummal díszítve
473918528

420 Ft

3 darabos bambusz
evőeszköz szett
pamut zacskóban
473921531

860 Ft

5 db bambusz evőeszköz pamut tasakban

Rozsdamentes acél uzsonnás doboz, természetes bambusz tetővel

Tartalmaz: villát, kést, kanalat, szívószálat és tisztító kefét.

Evőeszköz szettel (villa és kanál) és gumipánttal.

473921951

473921819

2 280 Ft

4 420 Ft

Rozsdamentes acélból
és bambuszból készült
kézi só- és borsörlő
kerámia őrlőszerkezettel

Rozsdamentes acél uzsonnásdoboz bambusz tetővel

483910398

2 evőeszközzel, a fedelet rögzítő poliészter szalaggal. Űrtartalom 600ml. A bambusz természetes anyag,
termékenként szín- és méretbeli eltérések jelentkezhetnek.

3 400 Ft

2939967

4 350 Ft

Műanyagból és bambuszból
készült kézi só- és borsörlő
kerámia őrlőszerkezettel
483910399

2 800 Ft

Bambusz vágódeszka
473981249

780 Ft

Rozsdamentes acél
sajtreszelő bambusz
tálkával

Bambusz vágódeszka

483900419

483900388

2 030 Ft

1 700 Ft

Bambusz vágódeszka nyéllel,
juta zsinórral
2639151

2 970 Ft
Karácsonyfa alakú
bambusz vágódeszka
A termék augusztustól lesz
elérhető.

483700405

1 430 Ft

Tehén alakú bambusz
vágódeszka
483900407

1 430 Ft

Malac alakú
bambusz vágódeszka
A termék júliustól lesz elérhető.

483900417

1 430 Ft

Bambusz pizza vágódeszka
32 cm-es pizzához
A termék júliustól lesz elérhető.

483900418

2 700 Ft

Csirke alakú
bambusz vágódeszka
A termék augusztustól lesz elérhető.

483900416

1 430 Ft

Borosüveg alakú bambusz
vágódeszka
483900441

1 630 Ft

Kiváló minőségű, nagy méretű
porcelán bögre (400 ml)
Kerámia bögre
matt felülettel
és bambusz
fedéllel, 370 ml
Nátronpapír
dobozzal szállítjuk.

Fehérszínű és bambusz poháralátéttel.
Ajándékdobozban szállítjuk.

483900433

2 060 Ft

473921708

1 970 Ft

Kiváló minőségű, fehér színű vintage
porcelán bögre fekete peremmel
és bambusz poháralátéttel
320 ml. Ajándékdobozban szállítjuk.

483903416

1 630 Ft

Kiváló minőségű porcelán bögre fehér
színben, bambusz alátéttel, 320 ml
Díszdobozban szállítjuk.

483903415

1 720 Ft

2 darab, duplafalú presszó pohárból és bambusz alátétből álló készlet
Kraft papír dobozban szállítjuk. Űrtartalom 90 ml.
A bambusz természetes anyag, a szín termékenként eltérő lehet.

2939709

5 650 Ft

Bambusz kávétermosz
Boroszilikát üvegű bögre bambusz
fedéllel és kanállal, 420 ml
Nátronpapír dobozban szállítjuk.

473921652

Duplafalú, boroszilikát üvegből
készült pohár, bambusz fedéllel,
szilikon tömítőgyűrűvel
Űrtartalom 350 ml. A bambusz természetes
anyag, színében, mintázatában és méretében
esetenként eltérő lehet.

3 300 Ft

2939720

3 430 Ft

Duplafalú, boroszilikát üvegből készült pohár,
bambusz fedéllel, szilikon tömítőgyűrűvel
Űrtartalom 250 ml. A bambusz természetes anyag, színében,
mintázatában és méretében esetenként eltérő lehet.

2939719

3 050 Ft

Rozsdamentes acél belső
falakkal és organikus bambusz
külsővel rendelkezik. Forrón
tartja italait akár 3 órán át,
hideg pedig legfeljebb 6 órán
át. Űrtartalom: 270 ml.

143932339

5 400 Ft

Boroszilikát üveg teáskanna rozsdamentes
acél szűrővel, bambusz fedéllel
Űrtartalom 850 ml. A bambusz természetes anyag,
termékenként szín- és méretbeli eltérések jelentkezhetnek,
ami befolyásolhatja a dekoráció végső eredményét.

2939963

4 120 Ft

Bambusz
kávésbögre,
amely 1 kézzel
nyitható és zárható
Szivárgásmentes
fedéllel. Rozsdamentes
acél belsővel.
Ezzel a vákuumszigetelt
bögrével italait akár 5
órán át forrón és 15 órán
át hideg tarthatja.
Űrtartalom: 450 ml.

Rozsdamentes acél termosz
bambusz borítással, hordozható
szíjjal a tetején
500 ml.

473921541

7 060 Ft

143932289

8 500 Ft

Bambusz borítású, rozsdamentes
acélból készült egyfalú thermo bögre,
ivófedéllel, 450 ml
Ajándékdobozban szállítjuk.

473921174

3 900 Ft

Duplafalú
rozsdamentes acél
termosz bambusz
borítással,
teaszűrővel

Rozsdamentes
acél úti bögre PP
műanyag fedéllel,
bambusz borítással

400 ml űrtartalom. A
bambusz természetes
anyag, színében,
mintázatában és
méretében esetenként
eltérő lehet.

400 ml űrtartalom. A
bambusz természetes
anyag, színében,
mintázatában és
méretében esetenként
eltérő lehet.

2939421

2939444

483910463

5 450 Ft

4 100 Ft

6 470 Ft

Duplafalú
rozsdamentes acél
és bambusz termosz,
LED érintőképernyős
hőmérővel a fedelén,
teafű tartóval
500 ml. Gombelemmel
szállítjuk.

Palack formájú
rozsdamentes
acél sportkulacs,
bambusz berakással,
750 ml

Dupla falú, boroszilikát
üvegből készült
termosz teafűtartóval
és bambusz fedéllel,
420 ml

473921947

483900442

4 500 Ft

4 190 Ft
Duplafalú rozsdamentes acél
és bambusz thermo bögre
markolattal és műanyag
ivófedéllel (300 ml)

Duplafalú rozsdamentes acél
és bambusz thermo bögre
műanyag ivófedéllel (300 ml)

473921955

4 020 Ft

5 590 Ft

473921949

Színes, rozsdamentes acélból készült
sportkulacs bambusz kupakkal, 750 ml
Ajándékdobozban szállítjuk.

473921169

3 390 Ft

Duplafalú
rozsdamentes
acél, vákuumos
termosz
bambusz
tetővel, 500ml
483908034

3 780 Ft

Rozsdamentes
acélból
és bambuszból
készült termosz,
500 ml

Üveg sportkulacs bambusz tetővel
és fehér neoprén borítással, 530 ml
473921543

2 270 Ft

Ajándékdobozban
szállítjuk.

473921173

5 600 Ft

Rozsdamentes
acél sportkulacs
bambusz fedéllel,
750 ml
483900430

2 790 Ft

Palack formájú
sportkulacs,
bambusz
fedéllel és
hordszíjjal,
750 ml
473921946

3 680 Ft

Üveg sportkulacs bambusz
kupakkal, 430 ml
Ajándékdobozban szállítjuk.

473921178

1 700 Ft

BPA-mentes RPET műanyag
sportkulacs, bambusz
kupakkal, 500 ml
473921945

2 290 Ft

Bambuszból és
rozsdamentes
acélból
készült gyors
üvegnyitó
A termék júniustól
lesz elérhető.

Üveg sportkulacs,
természetes színű
poliészter borítással,
bambusz fedéllel és
hordpánttal, 500 ml

483909569

870 Ft

473921706

2 150 Ft

Bambusz boros szett dugóhúzóval,
cseppőrrel, kiöntővel és záródugóval
Bambusz dobozban külön rekesszel egy üveg
bornak. Üveg nélkül szállítjuk.

473921165

7 780 Ft

4 darabos bambusz
poháralátét szett, tartóval
483900426

1 920 Ft

Luxus whisky szett bambusz
díszdobozban

Bambusz boros szett dugóhúzóval,
cseppőrrel és záródugóval bambusz
dobozban

Tartalmaz 2 poharat (300ml), 8 db, többször
használható, kő kockát, pamut tárolózsákot,
csipeszt. A bambusz természetes anyag,
termékenként szín- és méretbeli eltérések
jelentkezhetnek, ami befolyásolhatja a
dekoráció végső eredményét.

473921164

5 350 Ft

2939941

13 950 Ft

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

2939950

3 680 Ft
Italhűtő szett bambusz
ajándékdobozban
4 részes faberakású boros szett
bambusz dobozban,
mely bornyitót, cseppőrt, kiöntőt
és borhőmérőt tartalmaz

9 db, többször használható, kő kockát, pamut
tárolózsákot, csipeszt tartalmaz. A bambusz
természetes anyag, termékenként szín- és
méretbeli eltérések jelentkezhetnek, ami
befolyásolhatja a dekoráció végső eredményét.

483904906

2939942

4 620 Ft

6 680 Ft

3 darabos BBQ szett rozsdamentes
acélból és bambuszból
(villa, csipesz, lapát, üvegnyitó)

Bambusz sajtés bor szett

Bambusz mintájú alumínium tárolóban szállítjuk.

483908028

Tartalma:
rozsdamentes acél kés,
sajtszeletelő, dugóhúzó
és palack visszazáró.
Bambusz dobozban.

9 120 Ft

2839416

12 850 Ft

4 különböző, rozsdamentes
acél grill eszközből és fa
vágódeszkából álló készlet,
poliészter tartóban
A szett nagy húsvágó kést, egy kisebb kést,
húsforgató villát és fenőacélt tartalmaz.

2939686

7 840 Ft

4 féle bambusz sajtkés,
fekete André Philippe
márkajelzéssel ellátott
díszdobozban szállítjuk
André Philippe márkatermék.

483900389

2 820 Ft

Rozsdamentes
acél zsebkés,
bambusz
nyéllel
473921903

2 020 Ft

Rozsdamentes acél zsebkés,
bambusz nyéllel 12 funkcióval
473921904

3 300 Ft

Malacpersely
környezetbarát
bambuszból
és műanyagból

Digitális fürdőszobai mérleg bambuszmérő felülettel

473921445

6 350 Ft

Méréshatár 150 kg-ig. Mérési pontosság: 0,1 kg.
Választható mérési egységek: kg/lb/st. Gombelemmel szállítjuk.

483900420

830 Ft

Jojó környezetbarát
bambuszból
és műanyagból
473921446

260 Ft

Hordozható laptop állvány
Bambusz fésű
nátronpapírból
készült
dobozban
483909572

230 Ft
Bambusz furnérból
és műbőrből készült
kulcstartó fém
kulcskarikával
473918640

270 Ft

Összecsukható, pamut tasakban. Gyönyörű bambuszból
készült. A laptop állvány kompatibilis akár 15,6 hüvelyk
méretű táblagépekkel és laptopokkal. Nemcsak laptop
táblaként használható, hanem ideális szakácskönyv
állványként is a konyhában.

123962019

2 900 Ft

Retró napszemüveg bambusz szárral
PC (polikarbonát) kerettel, színes tükröződő
lencsékkel. UV400 védelem.

2939617

1 330 Ft

Bambusz és ABS gumis kivitelű
mérőszalag klipsszel és
csuklópánttal
5 méteres. Kézi leállító gombbal.

113913281

2 490 Ft

Bambusz golyóstoll környezetbarát
búzaszalma és műanyag részekből
és fém nyomógombbal
Kék tollbetéttel szállítjuk.

483910438

350 Ft

Bambusz golyóstoll környezetbarát
búzaszalma és műanyag részekből és fém
nyomógombbal

Multifunkciós tolltartó búzaszalma
műanyagból, bambusz borítású mobiltelefon
tartóval, vezeték nélküli töltővel

Kék tollbetéttel szállítjuk.

Maximum kimenet: 2000 mA. USB-C csatlakozóval.
USB töltőkábellel szállítjuk.

473921721

210 Ft

473921874

10 180 Ft

Bambusz golyóstoll környezetbarát
búzaszalma és műanyag részekből
és fém nyomógombbal
Kék tollbetéttel szállítjuk.

473921722

450 Ft

Bluetooth hangszóró beépített
vezetéknélküli töltővel,
környezetbarát búzaszalma
műanyag és bambusz vázzal
Kihangosító funkcióbal
és újratölhető akkumulátorral.
Max output: 2000 mA.
USB töltőkábellel szállítjuk.

473921519

USB töltőkábel környezetbarát búzaszalma
műanyagból, bambusz borítással
USB-C, Lightning és micro USB csatlakozókkal.

473921822

2 270 Ft

13 940 Ft

Bluetooth hangszóró környezetbarát
búzaszalma műanyagból, bambusz
borítással és beépített újratölthető
akkumulátorral
USB töltőkábellel szállítjuk.

473921820

6 690 Ft

Vezeték nélküli töltő környezetbarát
búzaszalma műanyagból, bambusz
borítással
Max. kimenet: 1000 mA. USB töltőkábellel szállítjuk.

473921821

2 940 Ft

Bambusz USB power
bank beépített
vezetéknélküli
töltővel, 2 porttal
és 6000 mAh
akkumulátorral
483910454

6 430 Ft

Bambusz és búzaszalma műanyag borítású
USB power bank
5000 mAh kapacitású akkumulátorral és beépített töltővel.
A power bank USB-C porton keresztül tölthető. USB
töltőkábellel szállítjuk.

473921926

10 060 Ft

Bluetooth hangszóró
mészkőcement és
bambusz borítással,
beépített újratölthető
akkumulátorral
USB töltőkábellel szállítjuk.

473921847

9 870 Ft

Vezeték nélküli töltő környezetbarát búzaszalma
műanyag borítással és bambusz töltőpaddal
Max output: 1000 mA. Usb kábellel szállítjuk.

473921679

3 730 Ft
Vezeték nélküli töltő mészkőcement
és bambusz vázzal

Mészkőcementből és bambuszból
készült asztali mobiltelefontartó

Színben hozzá illő USB töltőkábellel szállítjuk.
Max. output: 1000 mA.

beépített vezeték nélküli töltővel, színben hozzá illő
USB töltőkábellel szállítjuk. Max. kimenet: 1000 mA.

473921848

473921849

6 220 Ft

8 200 Ft

Nyomógombos golyóstoll és érintőceruza
újrahasznosított karton borítással

A4 jegyzetfüzet
250 g. vastag karton fedéllel,
80 tűzött, 70 g. vastag,
újrahasznosított papírból
készült oldallal.

ABS klip. Kék tintával.

2839089

95 Ft

2939866

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

70 oldalas
újrahasznosított
jegyzetfüzet

2939867

410 Ft

Sima lapokkal és egy
természetes úton lebomló
műanyagból és újrahasznosított
kartonból készült toll kék tintával

2339775

490 Ft
A4-es karton mappa

Újrahasznosított
jegyzetfüzet
Öntapadós jelölőkkel, papír tollal
és sima jegyzetlapokkal

2839183

1 240 Ft

(450 g / m²) 20 sima lapos
újrahasznosított papírpárnával
és névjegykártyatartóval.
Golyóstoll tartozik.
230 x 320 x 15 mm

69392046

890 Ft

Újrahasznosított papírból készült
golyóstoll kupakkal. Kék tintával.
2339892

110 Ft

Kraft papír
golyóstoll belső
újrahasznosított
újságban
Környezetbarát
golyóstoll. Kék tinta.
ø6 x 145 mm

69391290

75 Ft

Fa golyóstoll
átlátszó
kupakkal
Környezetbarát
golyóstoll. Kék
tinta. ø10 x 150 mm

69391291

125 Ft

A5-ös jegyzettömb parafa borítással és vászonnal a fedél alján
Ez a jegyzettömb 192 bélelt elefántcsont oldallal rendelkezik egy fenntartható erdőgazdálkodásból

69393277

1 400 Ft

Parafa kártyatartó 4 kártya
befogadására és oldalsó
rekesz számlákhoz
Kraft papír díszdobozban
szállítva. 68 x 106 mm | Doboz: 75 x
115 x 15 mm

69393319

2 600 Ft

Öntapadós jegyzetelők
parafa fedéllel
5 különböző színű jelölőtömböt és 2
különböző méretű, 50, illetve 25 lapos
öntapadós, áthelyezhető jegyzetelőt
tartalmaz.

2939855

710 Ft

A6-os parafa jegyzettömb
sima elefántcsont oldalakkal
és könyvjelző szalaggal. 90 x 142 mm

69393720

790 Ft
Parafa A4-es mappa
20 sima elefántcsont
lappárnával, tolltartóval.
239 x 307 x 17 mm,
táska: 285 x 350 mm

69392069

3 500 Ft
A5 parafa jegyzettömb
160 sima elefántcsont oldallal
és könyvjelző szalaggal.
140 x 210 mm

69393719

1 350 Ft

Parafa táska 1 üveghez

Parafa és fém golyóstoll,
amelyet a parafatölgy inspirált
Golyóstoll csavaros mechanizmussal
és klippel. Díszdobozban, parafa
részletekkel. Környezetbarát
golyóstoll. Kék tinta. ø11 x 137 mm,
tok: 180 x 56 x 30 mm

68391401

3 200 Ft

Kerek parafa alátét
ø100 x 5 mm

69393828

105 Ft

Környezetbarát táska, 2 fogantyúval
és elülső ablakkal, ideális
ajándékokhoz. 100 x 330 x 100 mm

69392819

3 600 Ft

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

2639234

650 Ft

25 lapos öntapadós
jegyzetelőt és 3 színű
jelölőt tartalmazó
szett puha, virágmagot
tartalmazó borítóval

FSC papír könyvjelző

Használat után a borítót földbe
ültetve a papír komposztálódik
és benne lévő magokból
virágok hajtanak ki.

2639226

2639235

A zsinór pamutból készült. A benne lévő
fenyőmaggal (pinus nigra) egy új életet
adhat a bolygónak. Az ültetett fa évente
kb. 30 cm-t nő. EU-ban gyártva.

710 Ft

760 Ft

Fenyő szett, benne lévő
fenyőmaggal (pinus nigra)
Ültessen életet.

2639228

1 720 Ft
Fa döntéshozó kocka

FSC jegyzetfüzet,
72 spirálozott oldallal
A benne lévő fenyőmaggal (pinus nigra)
egy új fát ültethet, amely évente
akár 30 cm-t is nőhet. EU-ban gyártva.

2639225

1 980 Ft

A kocka oldalai: Yes, No, Maybe,
Today, Tomorrow. Benne lévő,
ajándék fenyőmaggal (pinus nigra)

2639227

1 550 Ft

100% kenderszövet
bevásárlótáska, toldással,
hosszú fülekkel
200 gramm vastag

2639176

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

2639176

3 330 Ft

1 960 Ft
Cipzáras kozmetikai táska
cipzárral záródó zsebbel.
200 gramm vastag,
100% kenderszövet anyagból.

2639176

1 630 Ft

100% kenderszövet
húzózsinóros tornazsák
200 gramm vastag

2639176

1 430 Ft
5 paneles baseball sapka
370 g. vastag, 100% kenderszövet anyagból,
réz csattal záródó állítható pánttal. 5, egyező
színű hímzett szellőzőlyukkal. Méret: 7 1/4.

2639176

1 960 Ft
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