
Day
9:00 - 18:00

Night
18:00 - 06:00

Morning
6:00 - 9:00

2021



JEDNODUCHÝ VÝBĚR, 
VELKÉ ZMĚNY

SKLO BAMBUSOVÁ 
VLÁKNA

DŘEVO HLINÍK

RÝŽOVÁ VLÁKNA PYTLOVINABAVLNA KOREK

RECYKLOVANÉHO 
PAPÍRU

KAMENNÝ PAPÍRPŠENIČNÉHO 
SLAMĚNÉHO 

VLÁKNA

RECYKLOVANÝCH 
PET



Být ECOlogic představuje změnu. Představuje 
pevný postoj, který můžete vyzkoušet. Protože 
dnes začínáme plánovat budoucnost, byl 
tento výběr produktů navržen tak, aby jste v 
každém okamžiku dne mohli dělat malá gesta, 
která mají velký dopad na zítřek. Rozhodnutí, 
která dnes děláme, jsou zásadní pro to, aby 
se svět stal pevným a pečujícím místem.

Nastal čas!

DECIDE 
TOMORROW 
TODAY



Morning

Day

Night

DNES JE TO 
DŮLEŽITÉ

INDEX

Morning

06 - 17

Kosmetická taška
Skleněné poháry
Bambusové a skleněné lahve
Sluneční brýle
Klíčenka
Deštník
Školní pouzdro
Pastelky

Zápisníky
Záložní baterie
Stolní organizér
Bezdrátová nabíječka
Bezdrátové nabíječky s 
držákem na mobil
Chránič webkamery
USB disk
Kuličková pera
Kancelářská sada
Sada samolepicích bločků

Kuchyňská prkénka
Salátová mísa
Podnos
Krabice na čaj
Sada na grilování
Zástěry
Souprava na víno
Vývrtka
Podtácek

Švihadlo s dřevěnými držadly
Dřevěný set na malování

Tašky
Vzduchotěsný box
Sada příborů
Cestovní hrnky
Lahve s infuzováním
Opakovaně použitelná slámka
Hrnek 
Láhev
Sportovní batoh

Taška na víno (láhev)
Stolní lampa
Reproduktor
Skládací sluchátka
Bezdrátová sluchátka
Dřevěné hry



Day

18 - 51
Night

52 - 65





Morning

Jakmile vyjde slunce, otevře se i nová 
příležitost ke změně. Okamžik jednání začíná 
probuzením nového dne. Provádějte volby, 
které hmatatelným a okamžitým způsobem 

přispívají k tomu, aby byly ekologické.

06:00 - 09:00



06:00
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Morning

150

Blanchett — 92735 

    

100%

Toaletní taška ze 100% bavlny (280 g/m²) s korkovými 
detaily na spodní části tašky a se zipem. Rovněž disponuje 
držadlem pro snadný transport. Vnitřek s podšívkou, snadno 
vyčistitelný a rychle schnoucí, ideální pro skladování make-
upu.

220 x 130 x 80 mm

TRS - 95 x 60 mm

Den, kdy 
udělat změnu: 
DNES

1. Snižte množství vody, 
kterou používáte ve sprše

2. Používejte výrobky na 
bázi přírodních složek

3. Používejte bambusový 
kartáček na zuby

4. Používejte bavlněné 
tyčinky na více použití

Mějte svou ranní 
hygienu šetrnější

Kč 129,9
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110

106

110

Lunkina — 94768 

Kenny II — 93804 

Soffy — 94024 

    

    

    

Skleněný hrnek se smajlíkem na spodní části a objemem až 
280 ml. Dodáváno v krabičce.

ø79 x 81 mm

PDP - 20 x 20 mm

Skleněný frosty hrnek o objemu 340 ml.

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

PDP - 40 x 40 mm

Skleněný hrnek s objemem až 390 ml. Dodáváno v 
krabičce.

ø91 x 103 mm

PDP - 25 x 30 mm

Kč 71,6

Kč 39,0

Kč 35,5
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Morning

Lunkina
94768

 10

Expresso
93873

 11

110

110

Expresso — 93873 Machiato — 93895 

        

Sada 2 izolovaných izotermických skleněných šálků s 
dvojitou stěnou. Šálky mají objem až 350 ml. Dodáváno v 
přizpůsobitelné dárkové krabičce.

Krabička: 195 x 125 x 95 mm

PDP - 25 x 20 mm

Kávová souprava se dvěma šálky z dvouplášťového 
izotermického skla s objemem až 75 ml. Dodáváno v 
personalizovatelné dárkové krabičce.

Krabička: 133 x 65 x 65 mm

PDP - 25 x 10 mm

S malými gesty bude 
vaše ranní káva 
chutnat ještě lépe:

· Vyhněte se 
jednorázovým šálkům

· Upřednostňujte 
organickou kávu

· Vyberte si biologicky 
odbouratelné kávové kapsle

Kč 209,4 Kč 325,4



Dakar
94699

 13

07:12
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Morning

167
=
1

106144

119124

Dakar — 94699 

Williams — 94669 

    

    

Borosilikátová skleněná lahev se 
slámkou z PP. Lahev má matný povrch a 
silikonové madlo na uzávěru. Kapacita 
až 470 ml. Dodáváno v krabičce z 
kartonu.

ø60 x 210 mm

PDP - 25 x 50 mm

Borosilikátová skleněná láhev s bambusovým víkem a 
silikonovým pouzdrem. Láhev má objem až 600 ml a je 
dodávána v krabici.

ø68 x 231 mm

PDP - 25 x 30 mm

plastových 
lahví na vodu

opakovaně použitelná 
láhev s vodou

Kč 233,2

Kč 124,6
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103

160

160

Varadero — 98324 

Millau — 95051 

Aloy — 95050 

    

    

    

Korková klíčenka. Dodává se v kartonové krabičce 
(rozložitelné).

35 x 60 x 3 mm

LSR - 35 x 20 mm

Korková klíčenka. Dodává se v kartonové 
krabičce (rozložitelné).

35 x 55 x 3 mm

LSR - ø20 mm

Sluneční brýle z PP a bambusu. Zrcadlová skla a 
ochrana proti UV400.

46 x 49 x 150 mm

PDP - 40 x 6 mm

Kč 92,8

Kč 87,2

Kč 87,2
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Morning

08:12

160

Sobral — 99141 

    

Korkový deštník s dřevěným držadlem a rukojetí. Automatické 
otevírání.

ø1050 mm | 890 mm

LSR - 8 x 40 mm

Kč 1 032,4
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150

160

160

150

Doodle — 91756 Schooli — 93607 

Cylinder — 91752 Bird — 91750 

        

        

Kartonová krabička s 6 pastelkami.

45 x 90 x 9 mm

SCR - 40 x 50 mm

Bavlněné pouzdro na tužky.

ø70 x 220 mm

TRS - 130 x 60 mm

Válcová kartonová krabička s 12 
pastelkami.

ø35 x 97 mm

STI - 30 x 40 mm

Sada na malování dodávaná v dřevěné 
krabičce. Obsahuje pravítko 20 cm, 6 
pastelek, 1 tužku, ořezávátko a gumu.

220 x 43 x 32 mm

PDP - 50 x 15 mm
Kč 32,8

Kč 64,1

Kč 4,3
Kč 17,8
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Morning

.

150

160

Jumpi — 98031 

Faune — 99336 

    

    

Dřevěná sada na malování. Sada 
obsahuje 3 figurky se závěsnými stuhami 
a 4 pastelky.

122 x 94 x 14 mm

SCR - 60 x 20 mm

Švihadlo s dřevěnými rukojeťmi, ideální pro hraní 
venku.

Rukojeť: ø40 x 80 mm | Šňůra: 2.200 mm

PDP - 15 x 20 mm

Zavedením 
plastových hraček 
v roce 1950 
došlo k poklesu 
používání dřevěných 
hraček. Poptávka 
po ekologických 
hračkách roste a od 
roku 2013. Vzrostla 
poptávka těchto 
výrobků o 400%.  

+ Bezpečnost
+ Odolnost
+ Dlouhověkost
+ Představivost

Kč 52,8

Kč 34,2





Day

Žijeme v době, kdy se naše pravidla změnily. Dojíždění do 
práce je jiné, obědy jsou osamělejší a nákupy rychlejší. 
Zůstává však nezměněna naléhavost přijmout opatření 
pro životní prostředí. Malé změny musí začít již dnes.

09:00 - 18:00



20

09:20



Day

21

160

Neruda — 93275 

    

Poznámkový blok ve formátu A5 s tvrdými deskami 
vyrobenými z přírodních slaměných vláken. Zahrnuje kovový 
štítek, který může být personalizován a přidán na obal. 
Tento zápisník má 192 linkovaných listů v barvě slonoviny 
vyhovujících zásadám udržitelného rozvoje lesních porostů. 
Dodáváno v řemeslné dárkové krabičce.

150 x 210 mm |Deska: 30 x 15 mm

PDP - 50 x 30 mm

1. Při tisku používejte 
méně papíru

2. Vypínejte elektronická 
zařízení, pokud se nepoužívají

3. Mějte místo sklenic 
na jedno použití sklenici 
nebo láhev s vodou

4. Použijte úspornější osvětlení

Ať už je vaše práce 
jakákoli, vždy můžete 
udělat něco pro to, aby 
vaše pracovní prostředí 
bylo ekologičtější

Kč 206,2
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Day

23

104

104

103

104 123105 133

Rousseau — 93268 

Boyd — 93276 

    

    

Poznámkový blok ve formátu A5 s tvrdými deskami z 
RPET. Tento zápisník má 192 linkovaných listů v barvě 
slonoviny vyhovujících zásadám udržitelného rozvoje 
lesních porostů, záložku ve formě stuhy, elastickou 
gumičku a vnitřní kapsu.

140 x 210 mm

TRS - 80 x 120 mm

Poznámkový blok ve formátu A5 s tvrdými deskami a 
zaoblenými rohy, vyrobený z přírodních slaměných vláken 
a bavlněného plátna. Tento zápisník má 192 linkovaných 
bílých listů. záložku ve formě stuhy, elastickou gumičku a 
držák na pero (pero není součástí balení).

150 x 210 mm

TRS - 110 x 110 mm

Kč 163,8

Kč 95,4
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160

160

160

Alcott A5 — 93273 

Bulfinch — 93461 Kostova — 93439 

    

        

Poznámkový blok A5 s 80 
linkovanými stranami z 
recyklovaného papíru a kartonovými 
deskami s vnitřní kapsou.

144 x 210 mm

TRS - 85 x 160 mm

Poznámkový blok B7 s 60 stranami 
z recyklovaného papíru bez linek a 
kartonovými deskami.

93 x 125 mm

SCR - 70 x 100 mm

Poznámkový blok ve formátu A5 s obalem z kartonu (250 
g/m²) a se zaoblenými rohy. Obsahuje 80 nelinkovaných, 
všitých listů z recyklovaného papíru vyhovujícího zásadám 
udržitelného rozvoje lesních porostů.

140 x 210 mm

SCR - 100 x 120 mm

Dostupné ve 
velikostech
A4 + A5 + A6

Kč 26,2

Kč 26,2
Kč 11,7



Day

25

Lunkina
94768

 10

Hydra
91482

 37

160
160

119

124160

Klee — 93277 Adams A5 — 93719 

        

Poznámkový blok ve formátu A5 z korku, se 
160 nelinkovanými listy v barvě slonoviny a 
se záložkou ve formě stužky.

140 x 210 mm

SCR - 110 x 180 mm

Poznámkový blok ve formátu A5 s obalem z korku, spodní část 
obalu ze lnu. Tento zápisník má 192 linkovaných listů v barvě 
slonoviny z papíru vyhovujícího zásadám udržitelného rozvoje 
lesních porostů. Obsahuje držák na pero (pero není součástí 
balení). Dodáváno v řemeslné dárkové krabičce.

140 x 210 mm

TRS - 95 x 40 mm
Kč 90,1

Kč 97,8
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105

109

160

105 104109 105

103104 119

Ringord — 93427 Asimov — 93715 

Rock — 93419 

        

    

Poznámkový blok B6 s kroužkovou vazbou, s tvrdými 
deskami z řemeslného papíru a se 140 nelinkovanými listy 
(120 g/m²). Tento zápisník disponuje magnetem na přebalu, 
který lze využít jako držák na pero (pero není součástí 
balení).

130 x 180 mm

SCR - 70 x 160 mm

Blok se spirálovou vazbou B6 se 120 stranami 
bez linek z recyklovaného papíru a tvrdými 
deskami. Poznámkový blok zahrnuje držák pera 
a kuličkové pero.

130 x 177 mm

SCR - 80 x 160 mm

Kapesní poznámkový blok se 120 stranami z recyklovaného 
papíru bez linek s tvrdými kartonovými deskami. Blok 
obsahuje držák na pero. Pero je součástí balení.

105 x 145 mm

SCR - 80 x 90 mm

Kč 27,6
Kč 34,5

Kč 79,0



Day

27

160

160

Durrell — 92071 

Puzo — 93463 

    

    

Složka na dokumenty ve formátu A4 z kartonu (400 
g/m²), se dvěma vnitřními kapsami.

230 x 307 mm

SCR - 150 x 100 mm

Složka ve formátu A5 z kartonu (450 g/m²) s blokem s dvaceti 
nelinkovanými listy z recyklovaného papíru a s držákem na 
vizitky. Součástí balení je kuličkové pero.

168 x 230 x 15 mm

PDP - 30 x 50 mm

1. Šetří energii a vodu

2. Snižuje emise 
oxidu uhličitého

3. Snižuje množství odpadu 
směřujícího na skládky

Věděli jste, že papír lze 
recyklovat 4 až 5krát? 
Kromě toho výroba 
recyklovaného papíru

Kč 44,5

Kč 18,0



28

Kohn
97915

 29

Fitch
97909

 29

10:24



Day

29

160

160

160

160

Fitch — 97909 Kohn — 97915 

Mott — 97911 Power — 97910 

        

        

Bambusová bezdrátová nabíječka. 5V/2A vstup a 
maximální výkon výstupu 5W. Zahrnuje 1 metr dlouhý USB /
mikro USB kabel na nabíjení. Kompatabilní se smartphony 
s technologií bezdrátového nabíjení. Dodáváno v dárkové 
krabičce.

92 x 92 x 9 mm

SCR - 70 x 70 mm

Bambusová přenosná baterie. Litiová baterie s kapacitou 
5,000mAh a životností ≥ 500 cyklů. 5V/2A vstup a 5V/1-2A 
výstup. S jedním mikro USB portem, jedním portem na USB 
typu C a jedním USB portem. Zahrnuje USB/mikro USB kabel 
na nabíjení s indikátorem nabíjení.

120 x 51 x 15 mm

SCR - 80 x 30 mm

Kancelářský organizér z bambusu a ABS s bezdrátovou nabíječkou 
s držákem smartphonu a rozbočovačem USB s výstupem USB-C. 
Tento organizér obsahuje vstup 5V a 1,5A, výstup USB 5 V a 
kapacitu nabíjení 5 W. Organizér je dodáván v kraftové krabičce.

255 x 135 x 14 mm

PDP - 60 x 40 mm

Bambusová přenosná baterie s bezdrátovou 
nabíječkou. Litiová baterie s kapacitou 5,000mAh 
a životností ≥ 500 cyklů. 5V/2A vstup/výstup, 
indikátor nabíjení. S jedním mikro USB portem, 
jedním portem na USB typu C a jedním USB 
portem. Maximální výkon bzdrátového výstupu je 
5W. Zahrnuje USB/mikro USB kabel na nabíjení. 
Kompatabilní se smartphony s technologií 
bezdrátového nabíjení. Dodáváno v dárkové 
krabičce.

140 x 70 x 12 mm

SCR - 120 x 50 mm

Kč 553,9

Kč 248,6

Kč 630,7

Kč 434,6



30

160

160

150

Cuvier — 97929 

Townes — 97953 Venter 8GB — 97436 

    

        

Bambusový USB flash disk 8 GB s kovovým klipem. 
Dodáváno v krabičce z PP.

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

PDP - 35 x 14 mm

Bezdrátová nabíječka z ABS a pšeničné slámy. Nabíjecí 
výkon je 5W, se vstupem 5V/2A. Základna obsahuje 
silikonový kruh, takže se zařízení během nabíjení 
nepohybuje. Zahrnuje 1 m kabel micro USB. Dodáváno 
vkrabičce z kraftového papíru.

ø70 x 10 mm

PDP - ø30 mm

Krytka web kamery s posuvnou clonou 
na zadní straně. Velikost této krytky je 
univerzální a je vhodná pro chytré telefony, 
tablety a notebooky.

42 x 17 mm | Otevřená: 65 x 17 mm

PDP - 20 x 5 mm Ceny na vyžádání

Kč 165,4

Kč 7,2



Day

31

160

160

Leavitt — 97940 

Englert — 97932 

    

    

Držák mobilního telefonu z pšeničnéh slámy a ABS s 
bezdrátovou nabíječkou. Rychlý nabíjecí výkonem 10 W a 
vstupy 5 V/2 A a 9 V/1,67 A. Zahrnuje 1 m nabíjecí kabel micro 
USB. Dodáváno v krabičce z kraftového papíru.

70 x 112 x 87 mm

PDP - 40 x 30 mm

Bambusová duální bezdrátová nabíječka s držákem na pero. S 
režimem rychlého nabíjení 10W a vstupem 5V/2A a 9V/1,67A. 
Zahrnuje 1 m USB nabíjecí kabel typu C. Dodáváno v papírové 
krabičce z kraftového papíru.

77 x 71 x 118 mm

LSR - 200 mm²

Kč 516,8

Kč 370,5
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Nicole
81010

 33

Beta Bamboo
81011

 33



Day

33

160

160 160

160

Nicole — 81010 Hera — 81163 

Beta Bamboo — 81011 Natura — 91647 

        

        

Kuličkové pero z korku a hliníku s klipem. Dodáváno v 
dárkovém balení z kartonu.

ø9 x 139 mm | Váček: 155 x 40 mm

LSR - 85 x 5 mm

Bambusové kuličkové pero s kovovým 
klipem.

ø11 x 138 mm

PDP - 50 x 7 mm

Bambusové kuličkové pero s klipem a 
kovovými detaily.

ø11 x 141 mm

PDP - 50 x 6 mm

Bambusové kuličkové pero s klipem a 
kovovými detaily.

ø13 x 143 mm

PDP - 35 x 6 mm

Kč 11,1

Kč 40,8

Kč 31,7

Kč 29,1
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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 

        

    

Kuličkové pero z pšeničného slaměného 
vlákna a ABS s klipem, dostupné v několika 
barvách.

ø10 x 141 mm

PDP - 60 x 6 mm

Kuličkové pero z pšenično-slaměných vláken a ABS, s klipem. 
Kuličkové pero nezatěžující životní prostředí.

ø12 x 140 mm

PDP - 40 x 7 mm

Kuličkové pero z pšeničného slaměného vlákna a ABS s 
otočným mechanismem a metalickým klipem.

ø8 x 126 mm

PDP - 35 x 5 mm

Kč 6,9 Kč 7,2

Kč 5,1



Day

35

Kuma
81013

 35

Benjamin
81012

 35

128 119

114

103 114

119

150

150 128

128 119 103 114

Benjamin — 81012 Kuma — 81013 

        

Bambusové kuličkové pero s klipem, protiskluzovým 
povrchem a barevnými prvky z pšeničného vlákna a ABS.

ø11 x 142 mm

PDP - 50 x 6 mm

Bambusové kuličkové pero s dotykovým hrotem a kovovým 
klipem. Barevné prvky jsou vyrobeny z pšeničného vlákna a 
ABS.

ø11 x 139 mm

PDP - 60 x 6 mm

Kč 13,7
Kč 15,8
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150

150150

160

108
104

160 108 104104 105

124 105 109 119106

109 109

Cornwell — 91716 Recicla — 91290 Bio — 91291 

Nairobi — 91292 Remi — 91628 Papyrus — 91621 

            

            

Kuličkové pero z kartonu 
a ABS s dotykovým 
hrotem.

ø10 x 115 mm

PDP - 50 x 6 mm

Dřevěné kuličkové pero s 
uzávěrem.

ø10 x 150 mm

PDP - 60 x 6 mm

Kartonové kuličkové pero s klipem.

ø10 x 138 mm

PDP - 50 x 6 mm

Kuličkové pero z řemeslného 
papíru a s vnitřkem z 
recyklovaných novin, s uzávěrem.

ø6 x 145 mm

PDP - 60 x 5 mm

Kartonové kuličkové pero s dřevěným 
klipem.

ø9 x 140 mm

PDP - 50 x 6 mm

Ostrouhaná grafitová tužka s gumou.

ø7 x 190 mm

PDP - 50 x 5 mm

Kč 8,7

Kč 8,6

Kč 4,5

Kč 5,1

Kč 5,1

Kč 1,9
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160

105 124 119

105 124 119

110 128103

Hydra — 91482 

Bambu — 91378 

    

    

Bambusové kuličkové pero s klipem.

ø11 x 142 mm

PDP - 50 x 7 mm

Průsvitné kuličkové pero vyrobené z recyklovaných 
PET lahví.

ø11 x 139 mm

PDP - 50 x 7 mm

1. Degraduje za 60 dní

2. 100% recyklovatelný

3. Vyroben ze všech 
druhů dřeva

4. Má méně chemikálií 
ve svém složení

Kraftový papír, 
pevný papír

Kč 8,7

Kč 10,1
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Lewis
93426

 39

11:30



Day

39

160

160

160 106 103

160

Eliot — 93792 

Lewis — 93426 Stooky — 93421 

    

        

Sada se samolepícími štítky v 5 sadách 
(20 štítků v každé sadě) s tvrdými 
deskami.

80 x 60 x 3 mm

SCR - 60 x 30 mm

Kancelářská sada s poznámkovým blokem (160 
linkovaných listů z recyklovaného papíru), 6 
sadami samolepicích štítků (25 štítků v každé 
barvě), 1 pravítkem 12cm, 1 kuličkovým perem 
(z kraftového papíru), pouzdrem na vizitky a 
kartonovými deskami s elastickou gumičkou.

110 x 153 mm

PDP - 30 x 150 mm

Samolepící štítky se 7 sadami (25 štítků v 
každé sadě) s kartonovými deskami.

80 x 105 x 9 mm

PDP - 30 x 90 mm

Kč 52,8

Kč 5,0
Kč 17,5



40
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160

160

Portobello — 94781 

Salvy — 93969 

    

    

Sada 2 bambusových salátových příborů.

300 x 60 mm

LSR - 200 x 10 mm

Hermeticky uzavíratelná krabička z borosilikátového skla s 
bambusovým víčkem se silikonovým těsněním. Vhodné pro použití 
v mikrovlnné troubě (při odstranění víčka) a v myčce. Dodáváno 
v papírové krabičce.

198 x 68 mm

LSR - 120 x 80 mmVzít si jídlo z domova 
je vždy zdravá 
alternativa, stačí 
investovat do krabičky 
na oběd a vzít si 
jej sebou do práce. 
Výhodou těchto obalů 
je vyšší trvanlivost a 
možnost jej po umytí 
opětovně použít. 
Zvolte skleněné 
obaly a udělejte 
život v kanceláři 
udržitelnějším.

Kč 291,5

Kč 52,6
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Ecuador 250
94766

 42

160

160

Ecuador 350 — 94767 Ecuador 250 — 94766 

        

Cestovní hrnek z borosilikátového skla s dvojitou 
stěnou a bambusovým víčkem. Lahev s objemem až 
250 ml, ideální na horké či studené nápoje, s víčkem se 
silikonovou izolací, díky které můžete hrnek přenášet 
aniž byste rozlili jeho obsah. Po odstranění víčka 
lze použít do mikrovlnné trouby i myčky. Dodáváno 
v papírové krabičce.

ø89 x 91 mm

SCR - ø60 mm

Cestovní hrnek z borosilikátového skla s dvojitou 
stěnou a bambusovým víčkem. Lahev s objemem až 
350 ml, ideální na horké či studené nápoje, s víčkem se 
silikonovou izolací, díky které můžete hrnek přenášet 
aniž byste rozlili jeho obsah. Po odstranění víčka 
lze použít do mikrovlnné trouby i myčky. Dodáváno 
v papírové krabičce.

ø91 x 119 mm

SCR - ø60 mm

Kč 259,2 Kč 232,1
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Naturel
94683

 43

160

160

Makarova — 94765 Naturel — 94683 

        

Bambusová a nerezová termoska s dvojitou stěnou a čajovým 
sítkem Tato láhev má objem až 430 ml a dodává se v dárkové 
krabičce.

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

LSR - 20 x 130 mm

Borosilikátová skleněná lahev s dvojitou stěnou a 
bambusovým uzávěrem. Obsahuje dva infuzéry z 
nerezové oceli. Lahev má kapacitu až 490 ml. Po 
odstranění víčka je možné mýt v myčce. Dodáváno v 
papírové krabičce.

ø72 x 234 mm

SCR - ø50 mm

Kč 432,0

Kč 410,8
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Lamone
94098

 45

Portobello
94781
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540 = 1

106 105 103 104 119

105

160

Zamba — 94057 

Lamone — 94098     

    

Sada 10 slámek na jedno použití v kraftovém papíru. 
Dodáváno v krabičce z kraftového papíru.

Slámka: ø6 x 196 mm | Krabička: 33 x 200 x 14 mm

SCR - 20 x 90 mm

Sada s opakovaně použitelnou slámkou z nerezové oceli a čisticím 
kartáčkem. Sada je dodávaná v pouzdru z netkané textilie.

Sláma: ø9 x 218 mm | Obal: ø10 x 105 mm

PDP - 55 x 10 mm

Snadno se čistí 
a přepravují, 
opakované 
použitelná brčka 
jsou nový základ pro 
ekologičtější život.

plastových brček kovová slámka

Kč 7,4

Kč 41,9
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Oasis
94064

 46

16:00

106

103

Oasis — 94064 

    

Láhev z nerezové oceli o objemu až 540 ml. Láhev má 
víčko a rukojeť z bambusu a nerezové oceli. Dodáváno 
v krabici.

ø68 x 192 mm

LSR - 25 x 100 mm

Kč 225,3
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105

105

160

104

103

Hanover — 92456 Chancery — 92928 

        100%

Taška na stahovací šňůrku z recyklované bavlny (140 g/m²), s 
přední kapsou na skrytý zip a s uchy z bavlny.

370 x 410 mm

TRS - 200 x 280 mm

Bavlněný vak (103 g/m²).

370 x 410 mm

TXP - 300 x 300 mm

Víte co je to Plogging? 
Jedná se o fyzickou 
aktivitu vytvořenou 
ve Švědsku, která 
kombinuje chůzi a 
sběr odpadu. Por 
začátek potřebujete 
běžecné boty a pytel 
na odpadky, do 

kterého ukládáte co 
najdete na zemi. Tímto 
způsobem cvičíte na 
na čerstvém vzduchu 
a zároveň pomáháte 
životnímu prostředí.

Kč 29,2
Kč 71,6
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Mumbai
92927

 49
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170
=
1

150

150

Hackney — 92926 

Mumbai — 92927 

    

    100%

100%

Taška ze 100% bavlny (180 g/m²) se síťovinou ze 
100% bavlny na přední straně. Popruh o délce 65 
cm. Ideální taška na nákup.

390 x 430 x 80 mm

TRS - 200 x 50 mm

Taška ze 100% bavlny (280 g/m²) se zipem a vnitřní kapsou. 
Bavlněný popruh o délce 65 cm.

Vak: 480 x 400 x 150 mm | Vnitřní kapsa: 180 x 140 mm

SCR - 280 x 200 mm

plastových sáčků

opakovaně použitelný sáček

Kč 95,4

Kč 91,2
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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%

Taška ze 100% bavlny. (140 g/m²) 
s uchy 60 cm.

375 x 415 mm

TRS - 280 x 200 mm

Plátěná taška ze 100% bavlny (280 g/m²) s vnitřní 
kapsou a popruhem 65 cm.

450 x 380 x 105 mm

TRS - 280 x 200 mm

Taška ze 100% bavlny (140 g/m²) 
s vnitřní kapsou a uchy 60 cm.

375 x 415 mm

TRS - 280 x 200 mm

Taška ze 100% bavlny (103 g/m²) s 
vnitřní kapsou a uchy 75 cm.

370 x 410 mm

TRS - 280 x 200 mm

Taška na chleba ze 100% bavlny 
se stahovací šňůrkou.

220 x 560 mm

TRS - 150 x 500 mm

Kč 25,2Kč 22,0Kč 24,1

Kč 82,2 Kč 31,5
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Rynek
92920
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105
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160

160

Rynek — 92920 

Mercat — 92882 

    

    

100%

Taška ze 100% bavlny (160 g/m²) s detaily z imitace juty a 
uchem o délce 65 cm.

375 x 415 mm

TRS - 280 x 200 mm

Taška z recyklované bavlny (140 g/m²) s 65 cm dlouhým 
uchem.

375 x 415 mm

TRS - 280 x 200 mm

Kč 40,8

Kč 58,3





Night

Noční návrat představuje okamžik relaxace, 
ale neměli bychom na zítra odkládat, co je 

možné udělat dnes. Měli bychom pokračovat 
ve změnách během dne a spát s čistou hlavou.

18:00 - 06:00
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Capers
93966
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Woods
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160

160

160

Woods — 93830 

Capers — 93966 Sesame — 93831 

    

        

Bambusový podnos ideální na servírování chuťovek, 
s provázkem na zavěšení. Dodáváno v kartonovém 
obalu.

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

LSR - 70 x 70 mm

Bambusové prkénko na sýr.

200 x 143 x 9 mm

LSR - 140 x 120 mm

Bambusové prkénko na sýr se 2 nástroji z bambusu a 
nerezové oceli. Toto potisknutelné prkénko se dodává v 
kartonové krabici.

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

LSR - 70 x 70 mm

Kč 304,2

Kč 55,7

Kč 132,0
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160

160

160

Mustard — 93861 Pepper — 93968 

Arnica — 93996 

        

    

Bambusová krabička na čaj se čtyřmi přihrádkami a magnetickým 
zavíráním. Tento box obsahuje 40 čajových sáčků s azorským 
čajem "Gorreana” (20 sáčků černého čaje a 20 sáčků zeleného 
čaje). Dodáváno v krabičce z řemeslného papíru.

160 x 160 x 78 mm | Krabička: 166 x 166 x 85 mm

LSR - 150 x 150 mm

Čtvercová bambusová salátová mísa

214 x 214 x 70 mm

LSR - 110 x 110 mm

Bambusový podnos, vhodný pro servírování jídla. Dodáváno v 
krabičce z řemeslného papíru.

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

LSR - 210 x 90 mm

Potravinový odpad 
je zdrojem emisí 
skleníkových plynů 

1/3
všech potravin je zbytečně 
vyprodukována každý 
rok na celém světě.

Kč 134,6
Kč 185,0

Kč 520,5
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Salsa — 54139 Chilli — 99800 

        100%

Zástěra ze 100% bavlny s jemnou strukturou, hrubou 
barvou a barevnými detaily. Zástěra má jednu přední 
kapsu a upravitelné zavazování.

600 x 900 mm | Kapsa: 250 x 200 mm

TRS - 180 x 200 mm

Dvoudílná grilovací sada z nerezové oceli a 
bambusu. Sada se 2 nádobami dodávanými v 
krabičce z kraftového papíru.

Krabička: 340 x 115 x 25 mm

LSR - 30 x 10 mm

Kč 158,5 Kč 58,3
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160

160

160

160

Carin — 94114 Moreto — 94119 

Pisani — 93828 Garcia — 93827 

        

        

Čtvercová korková podložka se 
zaoblenými rohy.

100 x 100 x 5 mm

LSR - 80 x 80 mm

Sada na víno se 4 kusy ze dřeva a 
kovu:vývrtka se sommelierským nožem, 
kroužek na láhev, nálevka s víčkem a zátka. 
Dodáváno v korkové dárkové krabičce.

ø144 x 42 mm

LSR - ø90 mm

Kulatý korkový podtácek.

ø100 x 5 mm

LSR - ø70 mm

Dřevěná vývrtka s otvírákem a 
someliérským nožem.

109 x 25 x 8 mm

PDP - 50 x 7 mm

Kč 41,9

Kč 339,2

Kč 8,5
Kč 8,5



Night
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160

Jerome — 92883 

    100%

Taška na lahev ze 100% bavlny (180 g/m²) 
se zavíráním na stahovací šňůrku (rovněž z 
bavlny).

150 x 340 mm

TRS - 200 x 140 mm

Sklo

1.461.000 dní
Plast

164.362 dní
Hliník

109.575 dní
Kov

36.525 dní
Plastové tašky

10.957 dní
Papír

182 dní

ROZKLAD V PŘÍRODE

Den, kdy udělat 
změnu:
DNES

Kč 24,1



22:20
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160

160

Ozzel — 98517 

Lineu — 97930 

    

    

Reproduktor s mikrofonem z pšeničné slámy a ABS. 
Reproduktor s výkonem 3 W a Bluetooth 5.0 podporou. Výdrž 
až 2 hodiny na 300 mAh baterii. Zahrnuje kabel micro USB. 
Dodáváno v dárkovém balení z kraftového papíru.

ø62 x 48 mm

PDP - 15 x 20 mm

Stolní lampa z ABS a pšeničné slámy s bezdrátovou 
nabíječkou. Rameno lampy má flexibilní design pro 
nastavení směru světla a má 20 LED diod, které umožňují 
až 3 úrovně osvětlení. V horní části lampy je dotykové 
tlačítko pro zapnutí, vypnutí a nastavení úrovní osvětlení. 
Bezdrátová nabíječka je rychlonabíjecí, s výkonem až 
10 W, se vstupy 5 V/2 A a 9 V/1,67 A. V doléhací ploše, 
je silikonový kruh, který zabraňuje pohybu. Obsahuje 
1m kabel micro USB. Dodáváno v papírové krabičce ze 
sulfátu.

160 x 268 x 85 mm

PDP - ø40 mm

Když je čas dobití baterií, 
je třeba mít na paměti 
několik faktorů. Světlo 
nás bude provázet 
temnotou noc, a proto 
je výměna tradičních 
žárovek za LED žárovky 
krok správným směrem. 
Věnujte pozornost 
tepu planety, protože 
nám říká, co potřebuje. 
Odpočiňme si a 
mysleme EKOlogicky.

Kč 662,5

Kč 241,2
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160

160

Feynman — 97939 

Fourier — 97938 

    

    

Bezdrátová sluchátka z pšeničné slámy a PP plastu s bluetooth 5.0 s dosahem 
10 m a s výdrží baterie až 3 h (pohotovostní doba až 10 h). Každé sluchátko má 
integrované multifunkční tlačítko a mikrofon, který usnadňuje volání handsfree 
a LED indikátor. Nabíjecí box má baterii s 300 mAh a LED indikátor stavu 
baterie a nabíjení. Zahrnuje nabíjecí kabel s micro USB. Výrobek je dodáván v 
papírové krabičce ze sulfátového papíru.

80 x 38 x 32 mm

PDP - 25 x 10 mm

Bezdrátová sluchátka z pšeničné slámy a ABS plastu. Výstupní výkon 32mW a 
bluetooth 5.0 až do vzdálenosti 10m. 400mAh baterie a výdrž až 13 h. Zahrnuje 
port AUX, slot pro kartu TF/SD a nabíjecí kabel micro USB. Ovládací tlačítka +/- a 
zapni/vypni. Dodáváno v papírové krabičce z kraftového papíru.

Sluchátka (zavřená): 185 x 185 x 74 mm | Krabička: 120 x 90 x 160 mm

PDP - 20 x 40 mm

Kč 559,2

Kč 635,5



Night

63

160

160

Pyon — 97936 

Glashow — 97256 

    

    

Přenosný bambusový reproduktor. Tento reproduktor 
umožňuje připojení bluetooth 3.0 a disponuje mikro-USB 
portem na nabíjení. Kapacita až 300 mmAh, životnost až 
3 hodiny a výkon 3W (4Ω). Má následující funkce: zvedání 
hovorů, ovládání hlasitosti a možnost připojení playlistu 
z mobilního zařízení. Obsahuje USB/mikro USB nabíjecí 
kabel. Dodáváno v dárkové krabičce z řemeslného 
papíru.

ø60 x 52 mm

PDP - 20 x 25 mm

Reproduktor z pšeničné slámy a ABS se silikonovou rukojetí pro snadnou přepravu. 
Bezdrátový reproduktor s výkonem 3 W a podporou Bluetooth 5.0. Výdrž až 4h30m, s 
500 mAh baterií. Zahrnuje kabel micro USB. Dodáváno v dárkovém balení z kraftového 
papíru.

70 x 70 x 34 mm

PDP - 40 x 40 mm

Výhody vlákna z 
pšeničné slámy

Biologicky odbouratelné

Antialergické

Silný a pevný

Obnovitelné a udržitelné
Kč 397,5

Kč 283,0
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150

150

150

Pitch — 98023 

Mika — 98006 Domin — 98074 

    

        

Dřevěné domino pro děti s obrázky zvířat. 
Dodáváno v personalizovatelné dřevěné 
krabičce.

147 x 50 x 30 mm

SCR - 120 x 20 mm

Sada her 2 v 1, balíček karet a kostky. Dodáváno v dřevěné 
krabičce.

103 x 97 x 25 mm

LSR - 70 x 70 mm

Hra mikádo v dřevěné krabičce.

193 x 45 x 26 mm

LSR - 100 x 20 mm

Rodinné hry 
vytvářejí 
nezapomenutelné 
vzpomínky. Proč 
je také neudělat 
více ekologické?

Kč 66,8

Kč 59,4

Kč 24,9
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150

Flik — 98491 

    

Dřevěná hra s 54 kousky. 
Dodáváno v bavlněném pytlíčku 
a krabičce z kartonu.

55 x 55 x 185 mm

TRS - 200 x 80 mm

Kč 121,4
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