


 



NOTESY ECO 
Posiadamy w swojej ofercie wiele różnych notatników ekologicznych,  

zarówno papierowych jak i bambusowych i korkowych. Niektóre notatniki 

posiadają również w zestawie długopis. 

NOTESY I ZESTAWY PIŚMIENNICZE 



TECZKI ECO 
W swojej ofercie posiadamy teczki papierowe z papieru ekologicznego,  

Teczki z lnu z papierem ekologicznym. 

ZESTAWY i TECZKI 

ZESTAWY ECO 
Zestawy eco zawierają np. karteczki 
samoprzylepne, długopis, linijkę. Posiadamy 
również pudełko eco na przybory piśmiennicze. 



DŁUGOPISY SECOND LIFE 
Długopisy produkowane z granulatu z recyklingu materiału PET. 
Dzięki temu zabiegowi odpady PET zyskują drugie życie w 
procesie recyklingu. Długopisy dostępne są w kolorze czarnym i 
jasnoszarym. Istnieje możliwość nadruku na długopisach oraz 
doboru przycisku z konwencjonalnego plastiku ABS dostępnego 
w 30 standardowych kolorach. 

DŁUGOPISY 

DŁUGOPISY Z PROJEKTOWANYM KLIPEM 
Długopis z papieru z recyklingu, z zaprojektowanym 
indywidualnie klipem i niebieskim wkładem. Maksymalny 
rozmiar klipa 25 x 35 mm.  

DŁUGOPIS ECO Z TOUCH PENEM 
Długopis ekologiczny wyposażony w touch pen do ekranów 
dotykowych. Posiada niebieski wkład. 



DŁUGOPISY ECO 
Długopisy ekologiczne produkowane z papieru z recyklingu. 
Dostępny w kilku kolorach.  

DŁUGOPISY 

DŁUGOPISY BAMBUSOWY 
Bambusowy długopis w ozdobnym opakowaniu.  

Wkład niebieski 

DŁUGOPISY BAMBUSOWY 
Bambusowy długopis. 

Wkład niebieski 

DŁUGOPISY KORKOWE 
Długopisy z korkową powłoką pochodzącą z recyklingu papieru. 
Zawiera plastikowe elementy i niebieski wkład. 



PIÓRNIK Z KORKA  
Piórnik z naturalnego korka.  

PIÓRNIKI I ZAKŁADKI 

PIÓRNIK Z PAPIERU  
Piórnik z papieru.  

PIÓRNIK Z BAWEŁNY 
Piórnik wykonany z bawełny. 

ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI 
Papierowa zakładka i linijka z 
karteczkami samoprzylepnymi. 

ZAKŁADKA DREWNIANA 
Drewniana zakładka z linijką o 
długości 11 cm. 



KUBKI Z WŁÓKNA BAMBUSOWEGO 
Włókno bambusowe jest materiałem 
biodegradowalnym. Można z niego wykonywać zwykłe 
kubki z wyglądu przypominające te ceramiczne. 
Pojemność 350 ml. 

KUBKI  

KUBKI TERMICZNE ECO 
Włókno bambusowe świetnie nadaje się do 
wykorzystania w produkcji kubków wielokrotnego 
użytku  w tym kubków termicznych. Kubek termiczny 
wyposażony jest w silikonową pokrywkę z otworem 
do picia i gumę do chwytania kubka.  

Pojemność 380 ml. 



PARASOLE 

PARASOL ECO BAMBUSOWY 
Misternie skonstruowany bambusowy stelaż. Rączka 
bambusowa, kolce z bambusa. Czasza wykonana z 
przetworzonych butelek PET ze strukturą „rip-stop”. 
Stelaż – bambusowy kij i szprychy 
Rączka – bambusowa 
Poszycie – poliester z przetworzonych butelek PET 

PARASOL ECO KORKOWY 
Parasol wykonany z korka i drewna. Otwierany 
automatycznie.  
Stelaż – drewniany 
Rączka – drewniana 
Poszycie – korek 



TORBA PAPIEROWA 
Torba papierowa z uchytem, 90 g/m2. 
Rozmiar 320×400×120 mm.   

TORBY  

TORBA BAWEŁNIANA 
Torba 100% bawełna z uchytem, 140 
g/m2.  

TORBA BAWEŁNIANO-JUTOWA 
Jutowa i bawełniana torba z  długim 
uchytem, 120 g/m2.  

TORBA PLAŻOWA BAWEŁNIANO-
JUTOWA 
Jutowa i bawełniana torba z  długim 
uchytem, 120 g/m2.  

Rozmiar 480×350×150 mm. 

TORBA BAWEŁNIANA 
Bawełniana torba na zakupy z długimi 
uchwytami, 95 g/m2.  

Rozmiar 320×400×120 mm.   

TORBA BAWEŁNIANA 
Bawełniana torba, z organicznej 
bawełny,  na zakupy z długimi 
uchwytami, 140 g/m2.  

Rozmiar 400×400×100 mm.   

TORBA BAWEŁNIANA 
Torba 100% bawełna z uchytem, 100 
g/m2.  



BRELOKI I KREDKI 

BRELOK Z KORKIEM 
Brelok z naturalnego korka z 
metalową przywieszką. 

BRELOK Z DREWNA 
Brelok z drewna sosnowego z korą i metalowym 
przypięciem. Mogą występować różnice między 
produktami.  

KREDKI GRUBE 
Zestaw kredek ekologicznych drewnianych. W zestawie 12 
sztuk. Ręcznie robione, idealne na prezent. 
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