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Wij dragen bij tot het
creëren van bewuste
promoties
In lijn met de groeiende
behoefte om meer aandacht
te besteden aan verantwoorde
productie, recycling en
hergebruik van materialen,
onderzoeken wij voortdurend
de manier waarop wij het beste
onze product-, materiaal-,
productie-, en printprocessen
kunnen benaderen. Wij
zijn zeer toegewijd aan het
ontwikkelen van een duurzame
en verantwoordelijke collectie
waarmee we zowel oog hebben
voor een vernieuwende en trendy
collectie alsmede het behalen
van onze milieudoelstellingen en
tegelijkertijd bijdragen aan het
verminderen van afval.
Als we bijdragen aan het creëren
van bewuste promoties, is het
kiezen van de juiste materialen
een essentieel onderdeel van onze

strategie. Waar mogelijk,
en met oog op functionaliteit
en kwaliteit, wordt onze collectie
geleidelijk geüpgraded
of vervangen door nieuwere
en duurzamere materialen.
Dit betekent het selecteren van
hoogwaardige materialen die
worden gerecycled of geschikt
zijn voor recycling, materialen die
afkomstig zijn van hernieuwbare
bronnen en ethisch verantwoord
zijn verkregen. Centraal hierbij
staat het ondersteunen van onze
leveranciers bij het implementeren
van innovatieve processen om
duurzamere materialen
te produceren.
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MO6426

HERBRUIKBARE
MATERIALEN

GLAS
LEISTEEN

Anders dan wegwerpproducten,
kunnen items gemaakt van
herbruikbare materialen zoals
glas en leisteen keer op keer
worden gebruikt.
Ze zijn een duurzame keuze die niet
alleen helpt bij het verminderen
van afval, maar ook resulteert in
items van hoge kwaliteit met een
premium uitstraling.

MO6460
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Venice

GLAS
Glas is een duurzaam en budget
vriendelijk materiaal. Met voor
elke gelegenheid verschillende
stijlen en maten en als je
wegwerp wilt vermijden, kan
je glas gebruiken. Draag op deze
manier een steentje bij.
Glas is een geweldig materiaal dat
kan worden hergebruikt. Dit maakt
het een perfecte match voor onze
collectie.

MO6210

Glazen drinkfles met robuust roestvrijstaal dop.
Inhoud 500ml. Niet geschikt voor koolzuurhoudende
dranken. Lekvrij.
“Een natuurlijk herbruikbaar
materiaal met weinig impact op
het milieu dat meerdere malen
gerecycled kan worden”

Praga

MO9746

Glazen drinkfles met PP dop met handige opening
voor makkelijk meenemen of bevestiging aan je tas.
Inhoud 470 ml. Niet geschikt voor koolzuurhoudende
dranken. Lekvrij.

Ameland

MO6413

Glazen drinkfles met bamboe dop en draagring.
Inhoud: 500 ml. Lekvrij.

Osna

MO6284

Bless

MO6158

Borosilicaat glazen karaf met kurk dop. Inhoud 600
ml.

“Duurzaam en budgetvriendelijk met
een hoogwaardige uitstraling”

“Glas is bestand tegen corrosie,
volledig ondoordringbaar en veilig
voor voedingsmiddelen”

Astoglass

MO9992

Glazen drinkbeker met siliconen deksel en grip met
een inhoud van 350 ml. De beker is enkelwandig, er
kan dus warmteoverdracht plaatsvinden.

Rongo

MO6429

Drinkglas, conisch van vorm met een inhoud van
300ML. Herbruikbaar.

Salabam

MO6314

Saladeschaal van stevig borosilicaatglas met baboe
deksel en siliconen sluitband. Inhoud 1200 ml.

Mooi (wijn)glas zonder steel met een inhoud van
420ML in een giftbox.
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LEISTEEN
Leisteen is een mineraal
product / 100% natuurlijk.
Het productieproces is zeer
eenvoudig en heeft een lage
impact op het milieu (minimale
fabricage aangezien het met
de hand wordt vervaardigd
uit de steengroeve).

Slatetree

CX1433

Kerstboomvormige hanger van leisteen met koord.

Natuurlijk leisteen kan aan
het einde van zijn levensduur
gemakkelijk worden gerecycled.

Slate4

MO9124

Set van 4 onderzetters van leisteen met onderkant
van EVA.
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GERECYCLED
Laten we recycelen!
Tegenwoordig zijn we erg actief
met het recyclen van oude
producten en materialen. Dit doen
we voor het milieu, maar ook om
nieuwe producten te maken van
gerecyclede materialen. Het is voor
ons een kleine en simpele stap die
uiteindelijk een grote en positieve
impact zal hebben op de aarde.

GERECYCLED PET
- Gerecycled PET
vilt collectie
GERECYCLEDE STOFFEN
GERECYCLED PAPIER
GERECYCLED ABS
MO6130
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MO9441

GERECYCLED PET
PET is het meest voorkomende
type plastic en wordt vooral
gebruikt voor verpakkingen en
wegwerpflesjes / containers voor
dranken.
Een groot deel van het vaste afval
in de wereld wordt toegeschreven
aan deze verpakking. Gerecycled
PET staat bekend als RPET en is
het meest gerecyclede plastic ter
wereld. Het gebruik van gerecycled
PET door een eerder gemaakt
product een nieuw leven te
geven in plaats van nieuwe hars
te gebruiken, resulteert in een
verminderde impact op het milieu.

“Het meest gerecyclede kunststof
in de wereld met een lagere
koolstofvoetafdruk dan nieuw PET”

Glacier Rpet

MO6237

Lekvrije RPET drinkfles met rubber finish en
roestvrijstalen dop met RPET binnenwerk en
siliconen ring. Inhoud 600ML. Niet geschikt voor
koolzuurhoudende drankenLekvrij.

Iceland Rpet

MO9940

Lekvrije RPET drinkfles met roestvrijstalen dop en
TPR rubber grip voor extra draaggemak. BPA vrij.
Inhoud 780ML. Niet geschikt voor koolzuurhoudende
dranken. Lekvrij.

Utah Rpet

MO9910

Lekvrije drinkfles van RPET, BPA-vrije. Inhoud: 500
ml. Met dop van roestvrijstaal. Niet geschikt voor
koolzuurhoudende dranken. Lekvrij.

Yukon Rpet

MO6357

RPET Drinkfles met PP mondstuk. BPA-vrij.
Lekvrij. Inhoud: 500ml. Niet geschikt voor
koolzuurhoudende dranken.

“Verandert consumentenafval in een
waardevolle grondstof”

”Gerecycled PET is duurzaam, veilig
en lichtgewicht”

Alabama

MO6467

RPET drinkfles met PP flip-top deksel met
geïntegreerd rietje. Inhoud: 650ml. Niet geschikt voor
koolzuurhoudende dranken.

Spring

MO6555

RPET drinkfles, BPA vrij, met PP deksel. Inhoud: 550
ml. Niet geschikt voor koolzuurhoudende dranken.
Lekvrij.

Fama

MO6134

Grote boodschappentas van stevig 600D RPET met
lange hengsels en vouwbodem. Ook perfect geschikt
als strandtas.

Foldpet

MO9861

Opvouwbare boodschappentas van 190T RPET.
Vouw de tas op in het hoekje van de tas en trek het
koordje aan. Sublimatie bedrukking alleen geschikt
op het witte item.
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Iceberg

MO6287

Geïsoleerde koeltas van 600D RPET met een
herbruikbare lunchbox van PP kunststof, 1900 ml
inhoud. Met 2 compartimenten om koud en warm
voedsel gescheiden te houden. Met afneembare
en verstelbare schouderband. Gevoerd met 2mm
aluminium folie.

Singapore

MO6329

300D RPET polyester computer rugzak met
gewatteerde schouderbanden, een groot hoofdvak
geschikt voor 15 inch laptops en een USB
oplaadkabel.
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Growler

MO6286

Geïsoleerde koeltas van 600D RPET met een
herbruikbare lunchbox van PP kunststof, 1900 ml
inhoud. Gevoerd met 2mm aluminium folie.

Seoul

MO6328

300D RPET polyester computer rugzak met
gewatteerde schouderbanden, een groot hoofdvak
geschikt voor 15 inch laptops en een USB
oplaadkabel.

Icicle

MO6285

Geïsoleerde lunch-/ koeltas van 600D RPET met
draaghengsel. Gevoerd met 2mm aluminium folie.

Munich

MO6157

Rugzak van 600D RPET met groot hoofd
compartiment met ruimte voor een 13 inch laptop,
ritssluiting op de rugzijde voor extra veiligheid
en gewatteerde schouderbanden voor meer
draagcomfort.

Shooppet

MO9440

Rugzak met PP koord van 190 RPET. Eco-vriendelijk
materiaal gemaakt van gerecyclede kunststof
flessen. Sublimatie bedrukking alleen geschikt op
het witte item.

Urbancord

MO9970

Rugzak met trekkoordsluiting van stevig 420D
RPET polyester met afneembaar COB lampje op
de voorzijde voor extra zichtbaarheid onderweg.
Inclusief batterij. COB licht in wit en rood.

Urbanback

MO9969

Siena

MO6515

Rugzak van stevig 600D RPET met afneembaar
COB lampje aan de voorzijde. Wit COB licht met 3
verschillende helderheid standen. Voorvak met
klittenbandsluiting en mesh vak aan de zijkant.
Inclusief batterij.

Rugzak van 600D duotone RPET polyester met
voorvak met rits en zijvak van mesh.

Lany Rpet

Monte Lomo

MO6100

RPET lanyard met metalen karabijnhaak en
safetybreak. 2 cm breed. Sublimatie bedrukking
alleen geschikt op het witte item.

MO6156

Rugzak van 600D RPET met donker koord voor op
de rugzak en een reflecterend paneel voor betere
zichtbaarheid in het donker. Mesh zakken aan beide
zijden van de rugzak.

Udine

MO6516

Rugzak van 600D duotone RPET polyester met rollup sluiting.

Better & Smart

MO6155

600D RPET toilettas met dubbele rits en gevoerd
met PU.

Daegu Lap

MO6464

Daegu Bag

MO6466

600D duotone RPET laptop rugzak met magnetische
drukknoopsluiting. Gevoerd laptopvak voor 15 inch
laptops, voorvakken met rits en 2 zijvakken.

600D duotone RPET boodschappentas met rits
aan de voorkant en binnenvak met magnetische
knoopsluiting.
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MB1103

MW1101

2-laagse beanie. 50% RPET + 50% acryl, 55 gram.

MPSG04

Volledig aanpasbare PC zonnebril

ML3101

Gerecyclede PET (RPET) multifunctionele sjaal.

MPCT11

Inclusief een full colour ontwerp op één zijde. 100%
RPET (140gsm) verkoelende handdoek. Handdoek nat
maken met water en zwaaien om te activeren.

MH2101

Pet van gerecycled PET materiaal.

MH3101

Gerecyclede PET (RPET) multifunctionele sjaal.

MH2103

Pet van gerecyclede PET materiaal, zwaar katoen
met sandwich klep.

MU2006

3-voudige, 21 inch (dia. 95cm) paraplu met
houten handvat. Zwarte steel, fiberglas baleinen.
Automatische opening en sluiting.

MB1111

MO4070

Opvouwbare boodschappentas in
Horizontale boodschappentas met
100% RPET met binnenzak. Afmeting: lange hanvatten van hetzelfde
41x63 cm.
materiaal of PP webbing.

ML1104

ML1204

ML1016

ML1303

ML1304

ML1316

Fijn polyester.

100% RPET.

Fijn polyester.

100% RPET. Optionele
accessoires van stro.

Fijn polyester.

100% RPET.

MB3111

RPET trekkoordrugzak.

ML1020

Fijn polyester. Verstelbare
lengtes.
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MO6457

GERECYCLED PET
VILT COLLECTIE

Pouchlo

MO9818

Documententas of laptophoes van 2 mm dik RPET
vilt, met voorvakje en klittenbandsluiting.

Baglo

MO6186

Nazer

MO6335

RPET vilten laptoptas met klittenbandsluiting.
Geschikt voor 15 inch laptops.

Taslo

MO6185

Nizer

MO6334

RPET vilten boodschappentas met lange
draaghengsels en blokbodem.

Indico

MO6463

RPET vilten rugzak met polyester trekkoordsluiting.

De populaire producten gemaakt
van vilt zijn nu beschikbaar in
combinatie met gerecyclede PETvezels, waardoor ze hun robuuste
uitstraling behouden, maar ook
bijdragen aan een duurzame
promotie.

Indico Bag

MO6457

Sport-/ weekendtas van RPET vilt met voorvak met
rits, canvas handvatten en afneembare verstelbare
schouderriem.

RPET vilten tasorganizer met 5 binnen- en 3
buitenvakken. Handig voor het organiseren van
kleine spullen in je tas en snel van tas te wisselen.

RPET vilten tasorganizer met 2 binnen- en 4
buitenvakken. Handig om je spullen overzichtelijk in
je tas op te bergen.

Indico Pack

MO6456

Rugzak van RPET vilt met katoenen sluitband, ritsvak
aan de voorkant en een laptopcompartiment.
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GERECYCLEDE
STOFFEN

Moira Duo

Gerecyclede stoffen worden
gemaakt van afvalstoffen (alle
soorten textiel). Verzameld
vast textielafval wordt opnieuw
verwerkt tot vezels en vervolgens
weer tot weefsels voor verdere
herproductie van tassen, kleding
of linnen.

“Hergebruik van gerecyclede stoffen
in het productieproces helpt de CO2uitstoot te verminderen”

De meeste fabrikanten werken
met twee stromen: pre-consumer
afval (schroot van productie) en
post-consumer afval (ingezameld
oud textiel). De kleurscheiding vindt
plaats tijdens het proces om het
opnieuw verven van de stof zoveel
mogelijk te vermijden.

“Een positief effect op het milieu”

MO9603

Draagtas van gerecycled katoen en gerecycled
polyester met trekkoorden en lange draaghengsels.
Gewicht ca. 140 gr/m². Dit artikel kan krimpen na het
afdrukken.

Style Bag

MO6422

Trekkoordrugzak van 50% gerecycled denimkatoen/
50% katoen. Gewicht 250 gr/m².

Style Tote

MO6420

Boodschappentas van 50% gerecyclede
denimkatoen/ 50% katoen met lange hengsels.
Gewicht 250 gr/m².

Cottonel Duo

MO9424

2-tone gerecycled katoen en gerecycled polyester
boodschappentas met lange hengsels. 140 g/m². Dit
artikel kan krimpen na het afdrukken.

“Kwaliteit van gerecyclede stoffen is
bijna identiek aan originele stoffen”

Style Pouch

MO6421

Toilettas met ritssluiting van 50% gerecycled
denimkatoen/ 50% katoen. Gewicht 250 gr/m².

Duofold

MO6549

Opvouwbare boodschappentas van duotone
gerecycled katoen / gerecycled polyester met lange
draaghengsels. Gewicht ca. 140 gr/m². Dit artikel kan
krimpen na bedrukking.

Zigzag

MO9750

Opvouwbare boodschappentas met rits van
gerecyclede stoffen 150 gr/m². 55% RPET en 45%
katoen. Gemaakt van gerecyclede materialen
geproduceerd onder een gecertificeerd label.

Respect

MO6379

Gerecyclede canvas boodschappen- of strandtas met
lange hengsels, zijstukken en bodem. 280 gr/m².
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GERECYCLED
PAPIER
We hebben een nieuw
assortiment papierproducten
geïntroduceerd. Dezelfde items
die je al kent en waar je van
houdt, gemaakt met het oog op
duurzaamheid.
Dit is slechts een van de vele
manieren waarop we ons
aanpassen om het ecosysteem te
helpen. Wist je dat de gemiddelde
boom kan worden gebruikt om
meer dan 8.000 stukjes papier te
produceren? Nadat het papier is
gesorteerd, wordt het verwerkt tot
bruikbare grondstoffen die we weer
tot handige items vormen.

“Recycling van papier behoudt
natuurlijke hulpbronnen”

Mid Paper Book

Mini Paper Book

A5 formaat schrift met kartonnen kaft gevuld met
80 vel ingebonden gerecycled papier. Kaft: 250 g/m²,
papier: 70 grams.

A6 formaat schrift met kartonnen kaft gevuld met
80 vel ingebonden gerecycled papier. Kaft: 250 g/m²,
papier: 70 grams.

Bambloc

Grow Me

MO9867

MO9868

Paper Tone M

MO6173

Medium Papieren geschenktas (70% recycled). 90 gr/
m². Gemaakt in de EU.

“De productie ervan verbruikt minder
energie en water en heeft een lagere
koolstofuitstoot dan de productie van
nieuw papier”

Piedra

MO9536

Notitieboek met ringband gevuld met 70 vel
steenpapier, met een cover van gerecycled karton.
Steenpapier is een papiersoort dat voor 80% uit
calciumcarbonaat en 20% uit HDPE-polyethyleen
bestaat. Het calciumcarbonaat wordt gewonnen uit
kalksteengroeven, het polyethyleen wordt gemaakt
op basis van biopolymeren.

“Papiervezels kunnen 4 tot 5 keer
worden gerecycled”

MO9435

Notitieboek met bamboe cover en 70 vel gelinieerd
gerecycled papier. Inclusief bijpassende balpen
in bamboe met ABS top met blauwe inkt en
drukmechanisme.

MO6235

Softcover memoset van groeipapier met 25 sticky
notes en pagina markers in 3 kleuren. Plant de cover
na gebruik in de aarde en wilde veldbloemen zullen
hier uit groeien. Gemaakt in de EU.

Grow Me

MO6234

Softcover memoblok van groeipapier met 50 sticky
notes. Plant de cover na gebruik in de aarde en
wilde veldbloemen zullen hier uit groeien. Gemaakt
in de EU.

Baobab

MO6220

A5 notitieboek met gerecycled PU omslag en
gevuld met 80 pagina’s gelinieerd papier en een
sluitelastiek.
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MO1121

MO1122

MO1122

MO1123

MO1123

USB-stick van papier in de vorm van een sleutel.

USB-stick met een behuizing van 60% stro/40% PP.

MO1119

MO1119

Aruba +

MO6201

USB-stick van papier in de vorm van een huisje.

Speelkaarten van gerecycled papier in een
kartonnen doosje. 54 speelkaarten.

MO1120

MO1120

USB-stick van papier in de vorm van een sleutel.

Cartopad

MO7626

Dit memoboekje van gerecycled materiaal heeft 80
vel gelinieerd papier. Ook de meegeleverde pen is
van gerecycled materiaal. Blauwe inkt.

MO1121

MO1121

USB-stick van papier in de vorm van een sleutel.

Evernote

MO7431

A6 notitieboekje van gerecycled materiaal, met
bijpassend gekleurd bladwijzer en een elastieken
sluiting. 96 blanke pagina’s.
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MO6541

NOTEG5

NOTEG5

Graspapier notitieboekje met harde kaft.

SNCS50

SNCS50

Zachte kaft gemaakt van gerecycled papier dat koffie
afval bevat (afmeting 100x72mm, gesloten), met
50 sticky notes van gerecycled papier (80gsm) en
gerecyclede papieren bodem (160gsm).

NOPCC5

NOPCC5

SNGG50

SNGG50

A5 notitieboekje met zachte kaft gemaakt van
gerecycled papier met koffie afval.

Zachte kaft met sticky notes gemaakt van
graspapier..

COMBC1

COMBC1

Koffiepapier ComboNote met harde kaft.

SNES50

SNES50

Gerecyclede zachte kaft sticky note (afmeting
100x72mm, gesloten) met 50 sticky notes van
gerecycled wit papier (80gsm).

COMBE1

COMBE1

CALECO

CALECO

Gerecyclede ComboNote (106x77mm, gesloten) met
harde kaft en gerecyclede sticky notes (80gsm) van
100x72mm en 50x72mm; en gerecyclede markers in
3 verschillende kleuren.

Gerecyclede CalendoNote met harde kaft.
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MO6252

GERECYCLED ABS

Swing

MO6251

Draadloze speaker van recycled ABS met LED licht
indicatie. Inclusief een oplaadbare Li-ion 300 mAh
batterij. Output: 3W, 3 Ohm en 5V. Speeltijd wanneer
volledig opgeladen ca. 2 uur.

Veel materialen vinden een
tweede leven doordat ze
gerecycled worden. Dit geldt
ook voor ABS (Acrylonitrilbutadieen-styreen) kunststof.
Kijk maar eens naar deze nieuwe
trendy producten gemaakt van
gerecycled ABS kunststof.

MO6250

Twing

MO6250

Draadloze oplader van recycled ABS. Sluit deze aan
op je computer of laptop, plaats je smartphone op de
lader om het opladen te starten. Output: DC 9V/1.1A
(10W) voor snelladen. Geschikt voor de nieuwste
Android toestellen en iPhone® 8 of nieuwe.

Rwing

MO6252

True Wireless Stereo (TWS) 5.0 draadloze oordopjes
van gerecycled ABS met een ingebouwde 40 mAh
oplaadbare batterij. Speeltijd bij volledig opgeladen
ca. 4 uur. Inclusief een micro USB oplaadkabel en
een 300 mAh oplaadstation.
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MO6377

NATUURLIJKE
MATERIALEN
Hernieuwbare materialen zijn
goed voor het milieu, aangezien
de natuurlijke hulpbron zichzelf
kan herstellen voor generaties
lang.
Na het oogsten, en soms met
behulp van terugkerende
processen, groeit het materiaal na
verloop van tijd vanzelf weer aan
en kan deze weer worden geoogst.
Dit maakt hernieuwbare materialen
een van de meest duurzame keuzes
die er zijn..

KATOEN
JUTE
HOUT
KURK
BAMBOE
EIKENHOUT
KERAMIEK
MO9623
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KATOEN
Katoen is een van de meest
gebruikte soorten natuurlijke
vezels ter wereld voor de
productie van stof. Het proces
begint bij de katoenplant, waar
de zachte, pluizige vezels zich om
de zaden wikkelen. Deze vezels
worden verzameld en vervolgens
tot garen of draad gesponnen om
zachte, ademende en duurzame
textielstof te maken.
Katoenen stoffen zijn uiterst
duurzaam en bestand tegen
slijtage. De productie van katoen
is van nature niet belastend voor
het milieu, aangezien het afkomstig
is van een natuurlijke vezel en
biologisch afbreekbaar is.

Marketa +
“Katoen is een van de meest
gebruikte natuurlijke stoffen
vanwege zijn veelzijdigheid,
absorptievermogen en
luchtdoorlaatbaarheid”

MO9847

Katoenen boodschappentas met korte hengsels.
Gewicht 140 g/m². Geproduceerd onder
gecertificeerde standaarden met betrekking tot
gebruik van schadelijke stoffen in textiel.

Cottonel +

MO9267

Katoenen boodschappentas met lange hengsels.
140 g/m². Geproduceerd onder gecertificeerde
standaarden met betrekking tot gebruik van
schadelijke stoffen in textiel.

Cottonel Colour +
MO9268

Gekleurde katoenen boodschappentas met
lange hengels. 140 g/m². Geproduceerd onder
gecertificeerde standaarden met betrekking tot
gebruik van schadelijke stoffen in textiel.

Portobello

MO9596

Katoenen boodschappentas met lange hengsels.
140 g/m². Geproduceerd onder gecertificeerde
standaarden met betrekking tot gebruik van
schadelijke stoffen in textiel.

“Katoen is volledig natuurlijk, glad
en licht. Ideale eigenschappen voor
boodschappentassen”

“Katoen is het ultieme natuurlijke
materiaal vanwege de
herbruikbaarheid en duurzaamheid”

Portobello

MO9595

Katoenen boodschappentas met lange hengsels.
140 g/m². Geproduceerd onder gecertificeerde
standaarden met betrekking tot gebruik van
schadelijke stoffen in textiel.

Veggie

MO9865

Herbruikbare voedseltas met trekkoordsluiting.
Voorzijde is 140 g/m² katoen, achterzijde is van
110 g/m² mesh katoen. Geproduceerd onder
gecertificeerde standaarden met betrekking tot
gebruik van schadelijke stoffen in textiel.

Fresa Soft

MO9639

Opvouwbare katoenen boodschappentas met
korte hengsels. Vouw de tas op in de hoek en trek
het koord aan. 105 g/m². Geproduceerd onder
gecertificeerde standaarden met betrekking tot
gebruik van schadelijke stoffen in textiel.

Rassa

MO6159

Canvas boodschappentas met lange draaghengsels
en blokbodem. 270 gr/m². Geproduceerd onder
gecertificeerde standaarden met betrekking tot
gebruik van schadelijke stoffen in textiel.
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JUTE
Jute is een lange, zachte
en glanzende bastvezel die
afkomstig is van de juteplant en
tot sterke draden kan worden
gesponnen.
Jute is de naam van de plant of de
vezel die wordt gebruikt om jute,
hessian of jutedoek te maken. Na
katoen is jute de meest gebruikte
natuurlijke vezel voor textiel in de
wereld en ook een van de meest
betaalbare. Omdat jute een volledig
natuurlijke plantaardige vezel is, is
het biologisch afbreekbaar en heeft
het geen impact op het milieu.

Campo De Geli
“Jute is een natuurlijke, biologisch
afbreekbare en recyclebare vezel”

MO6160

India Tote

MO9518

Jute koeltas met lange draaghengsels, gelamineerde
binnenzijde, klittenband sluiting en canvas voorvak
en katoenen band.

Boodschappentas van twill katoen met lange
hengsels en jute detail aan de onderzijde. 160 g/m².
Geproduceerd onder gecertificeerde standaarden
met betrekking tot gebruik van schadelijke stoffen
in textiel.

Juhu

Jute Large

Aura

MO6443

Jute boodschappentas of strandtas met
gelamineerde binnenzijde en korte katoenen
draaghengsels.

Brick Lane

MO8965

Jute Small

MO9928

Jute gelamineerde boodschappentas met katoenen
korte hengsels.

“Het neemt gemakkelijk water op
en droogt snel, wat een perfecte
eigenschap is voor producten zoals
tassen.”

“Jute tassen zijn steviger, groener en
gaan langer mee”

MO7264

Milieuvriendelijke jute boodschappentas met
katoenen handvatten.

MO9930

Grote jute giftbag met trekkoordsluiting. Afmeting
ca. 30 x 47 cm.

Jute Medium

MO9929

Medium jute giftbag met trekkoordsluiting. Afmeting
ca. 25 x 32 cm.

Kleine jute giftbag met trekkoordsluiting. Afmeting
ca. 14 x 22 cm.
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HOUT
Hout is een organisch materiaal
dat afkomstig is van stammen
en wortels van bomen en andere
planten die over de hele wereld
te vinden zijn. Deze sterke,
natuurlijke en hernieuwbare
grondstof is dan ook een van
de meest gebruikte natuurlijke
materialen voor de bouw, voor
gereedschap en voor het maken
van consumentenproducten.
Dankzij de samenstelling is hout
zeer sterk en duurzaam. Met
zorgvuldig beheer van de bossen
en de bescherming van het
milieu maken de natuurlijke en
hernieuwbare eigenschappen van
hout het tot een geweldig duurzaam
materiaal.

Thila
“Hout is een natuurlijke isolator en
heeft een betere weerstand dan
andere materialen”

MO6408

Houten bureaustandaard met pen- en
telefoonhouder en klaverzaadjes.

Sequoia

MO6482

Bamboe memohouder gevuld met 600 blaadjes 70
gr/m² wit papier. Formaat 9x9 cm.

Educount

MO6398

Educatief houten telspel in katoenen opbergzakje.
Inhoud: 32 cijfer tegels.

Hello Clip

MO9947

Foto-/ memohouder van dennenhout. Hout is een
natuurlijk materiaal waardoor kleur per item kan
verschillen.

“Houten producten zijn erg populair
geworden dankzij de vele positieve
eigenschappen van dit hernieuwbare
materiaal”

“Helpt om het volume van nietafbreekbaar plastic te verminderen”

Ellwood Rundam
MO9140

Ovalen houten snijplak (medium) met een rand van
boomschors. Gefabriceerd uit Europeese Alder hout.
100% natuurlijk. Item formaat kan verschillen tussen
de diverse items.

Ellwood Runda

MO8862

Ovale houten snijplank met de rand van boomschors.
Gefabriceerd uit Europees Alder hout. 100%
natuurlijk. Item formaat kan verschillen tussen de
diverse items.

Ellwood Lux

MO9624

Snijplank met handvat en ophangkoord gemaakt van
EU geproduceerd elzenhout.

Petit Ellwood

MO8860

Houten snijplank, klein. Gefabriceerd uit Europees
Alder hout. 100% natuurlijk.
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KURK
Kurk is de schors van de zichzelf
herstellende kurkeik. Het
behoort tot de meest duurzame
organische materialen en
heeft de eigenschap om de
luchttemperatuur en vochtigheid
te stabiliseren.
Het is een zeer flexibel materiaal en
kan op een eenvoudige natuurlijke
manier worden behandeld. Het
heeft goede kleefeigenschappen
waardoor het gemakkelijk te
gebruiken is in combinatie
met verschillende materialen.
Over het algemeen wordt de
kurkindustrie als een van de meest
milieuvriendelijke beschouwd. Kurk
is 100% natuurlijk en biologisch
afbreekbaar.

Notecork
“Kurk is waterbestendig en van
nature anti-microbieel ”

MO9860

A5 formaat notitieboek met 96 vel gelinieerd papier
en omslag van kurk. 60 g/m². Kurk is een natuurlijk
materiaal. Door de structurele aard en de porositeit
van het materiaal kan het uiteindelijke drukresultaat
per item afwijkingen vertonen.

Suber

MO9623

A5 notitieboek met 96 vel gelinieerd papier en kurk
cover. Met pennenlus en sluitelastiek. Kurk is een
natuurlijk materiaal. Door de structurele aard en de
porositeit van het materiaal kan het uiteindelijke
drukresultaat per item afwijkingen vertonen.

Grace

MO6448

Laptopcover van kurk met magneetsluiting. Geschikt
voor 14 laptops.

Bombai L

MO6403

Strandslippers met EVA zool en kurk toplaag en PVC
bandjes. Maat L past 40-43.

“Het is zeer licht wat een positieve
impact heeft op de transportkosten”

“De veelzijdigheid van kurk leidt tot
de toepassing van dit materiaal in
veel verschillende producten”

Fanny Cork

MO6232

Houten handwaaier met kurk details.

Guapa Cork

MO9799

Compacte, dubbele make-up spiegel met kurk cover.
Kurk is een natuurlijk materiaal. Door de structurele
aard en de porositeit van het materiaal kan het
uiteindelijke drukresultaat per item afwijkingen
vertonen.

Boat

MO6161

Drijvende ovalen sleutelhanger van kurk met
sleutelring en touw-detail.

Ml1038

ML1038
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BAMBOE
Bamboe is een van de snelst
groeiende planten (gras) en kan
zichzelf binnen een jaar, met
een minimale waterbehoefte
aanvullen. Er zijn ook geen
meststoffen nodig om de groei
te stimuleren.
Omdat bamboe van nature
ongediertebestendig is, worden
er geen pesticiden gebruikt.
Bamboe is een zeer hernieuwbare
grondstof, sterk en duurzaam. Het
neemt meer CO2 op uit de lucht en
geeft meer zuurstof af waardoor
de luchtkwaliteit verbetert. Bamboe
is 100% natuurlijk en biologisch
afbreekbaar.

Campo Tea
“Bamboe is sterk, flexibel en licht, en
daarmee geschikt voor een breed
scala aan toepassingen”

MO9950

Pesto

Branca

MO6309

Bamboe theedoos met transparante deksel. Het
interieur is in 4 gelijke vakken verdeeld, geschikt
voor 24 theezakjes. Bamboe is een natuurlijk
materiaal, waardoor kleur per item kan verschillen.
Exclusief thee.

Vijzel van bamboe.

Whippy Plus

Rundo Mag

MO6364

Dubbelwandige RVS drinkfles, vacuüm geïsoleerd,
met bamboe deksel en extra theezeef. Inhoud van
350 ml. Lekvrij.

Laden

MO6377

Apoya

MO9693

Bamboe lunchbox met uitneembaar tussenschot
en nylon sluitelastiek. Alleen geschikt voor droge
voeding en snacks. Inhoud: 650 ml.

“Bamboe is gemakkelijk te
onderhouden omdat het een
natuurlijke laag olie heeft en het is in
staat om lucht en water te filteren”

MO6277

Draadloze double coil oplader/ telefoonstandaard
van bamboe. Zodra je de smartphone plaatst
start het opladen. Output: DC 9V/1.1A (10W) voor
snelladen. Geschikt voor de nieuwste Android
toestellen en iPhone® 8 en nieuwer. Standaard wordt
ongemonteerd geleverd.

MO6266

Magnetische draadloze oplader van bamboe.
Output: DC 9V/1.1A (10W) voor snelladen. Geschikt
voor iPhone® 12 en nieuwer. Inclusief een extra
magnetische ring voor het opladen van nietmagnetische smartphones meet draadloos laden
functie.

Caracol

MO9706

Telefoonstandaard van bamboe. Fungeert tevens
als versterker. Bamboe is een natuurlijk materiaal,
waardoor de kleur per item kan verschillen.

Bamboe telefoonstandaard. Bamboe is een
natuurlijk materiaal, waardoor de kleur per item kan
verschillen.
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Whippy

MO9944

Bamboe telefoonhouder bestaande uit twee delen
welke je in elkaar schuift. Perfect brievenbus item!.
Bamboe is een natuurlijk materiaal waardoor kleur
per item kan verschillen.

Yista

MO6475

5.0 draadloze bamboe speaker en 10W draadloze
oplader. Sluit het apparaat aan op je computer en
plaats je smartphone om het opladen te starten.
Oplaadbare 2000 mAH Li-Ion batterij. UItvoer: 3W,
4 Ohm.
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Mayen

MO9904

Salade lepel van bamboe. Bamboe is een natuurlijk
product, de kleur kan per item verschillen.

Hintois

MO6369

Magnetische bamboe telefoonstandaard met
draadloos lader. Uitvoer: DC 9V/1.1A (10W). Geschikt
voor iPhone® 12 en nieuwer. Met magnetische
ring voor het opladen van alle niet-magnetisch
oplaadbare telefoons.

Mendi

MO9683

4 Bamboe onderzetters in bamboe houder. Bamboe
is een natuurlijk materiaal, waardoor de kleur per
item kan verschillen.

Custos +

MO6200

Bamboe RFID houder voor pasjes. Door het
elektromagnetische veld worden alle 13.56 MHz
passen (OV-, bank- of creditcards) veiliggesteld tegen
skimming.

Kea Board

MO6488

Grote bamboe snijplank met groef.

ML1028

ML1028

MO1202I

MO1202i

USB stick met draaiende behuizing. Ideaal voor
lasergravure. Omdat natuurlijke materialen worden
gebruikt, kan de kleur per item en het resultaat van
de lasergravure variëren.

Batumi

MO9421

Dubbelwandige roestvrijstalen fles met bamboe
afwerking en compartiment voor thee. Inhoud: 400
ml. Bamboe is een natuurlijk product, de kleur per
artikel kan verschillen.

MPFN03

MPFN03

Full colour bedrukking op één zijde inbegrepen.
Handwaaier van bamboe met 80gsm papieren stof.

Inkless Bamboo
MO6331

Duurzame inktloze bamboe pen met dop van karton.
De pen schrijft door middel van een punt van een
metaallegering.

Creditcard Plus

MO1203

Bamboe USB stick met 16GB geheugen. Bamboe is
een natuurlijk materiaal waardoor kleur per item kan
verschillen. Onze USB-prijzen zijn exclusief de €0,50
thuiskopie heffing. Deze heffing is van toepassing op
alle USB leveringen in Nederland vanaf 01-01-2021.

Tubebam

MO6229

Bamboe balpen. Blauwe inkt.

Chan Bamboo

MO9991

Dubbelwandige vacuüm geïsoleerde RVS fles met
bamboe behuizing. Inhoud 400 ml. Bamboe is een
natuurlijk materiaal, waardoor kleur per item kan
verschillen. Lekvrij.

Wanaka

MO6454

Zonnebril van bamboe met gekleurde spiegelglazen
in een bamboe brillenkoker. UV400 bescherming.
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MO6368

EIK
Eikenhout is een hardhout
afkomstig van de eikenboom.
Het is sterk, zwaar en duurzaam.
Door het opvallende nerfpatroon
is eikenhout gemakkelijk te
herkennen. Eikenbomen zijn
over de hele wereld te vinden,
waardoor dit natuurlijke en
hernieuwbare materiaal in
overvloed beschikbaar is.
De bomen kunnen tot grote
afmetingen uitgroeien, wat een
grote opbrengst aan hout per
boom oplevert.
Door zijn lange levensduur en
duurzaamheid gaan voorwerpen
gemaakt van eikenhout een leven
lang mee, waardoor ze minder vaak
vervangen hoeven te worden. De
productie van eikenhout vereist
ook geen chemische behandeling
of andere schadelijke industriële
processen, waardoor het een zeer
milieuvriendelijke oplossing is.

Batumi Oak
“Hoogwaardige uitstraling met een
rijke kleur”

MO6360

Dubbelwandige RVS vacuüm geïsoleerde drinkfles
met eikenhouten buitenzijde en een uitneembare
theezeef. Inhoud: 400 ml.

Indy

MO6368

Een outdoor beker van massief eikenhout met
handvat en ophangkoord. Inhoud: 120 ml.

“Omdat eikenhout hardhout is, is het
goed bestand tegen water”
MO6363

“De duurzaamheid verhoogt de
aantrekkelijkheid van producten in
dit materiaal”

Travis

MO6363

Mok van eikenhout. Inhoud 280 ml.

Ovalis

MO6553

Eikenhouten beker. Inhoud 250 ml.

MO6553
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KERAMIEK

Whitie

Keramische producten worden
al vele duizenden jaren gebruikt.
Keramisch drink-/tafelgerei
wordt vervaardigd uit steengoed,
aardewerk of porselein.

“Keramiek is een budgetvriendelijk
materiaal en heeft een stabiele
thermodynamica, waardoor warmte
een lang kan worden vastgehouden”

Het materiaal wordt met water
verdund tot het vloeibaar wordt
en vervolgens in gipsen mallen
gegoten en in een oven met hoge
temperatuur geplaatst. Keramiek
is een hard, bros, hittebestendig
en corrosiebestendig materiaal,
waardoor het ideaal is voor
alledaagse producten. Het kan
worden gerecycled en hergebruikt
in verschillende vormen.

“Keramiek is niet poreus, wat
betekent dat het geen chemicaliën
absorbeert en daardoor zeer geschikt
is voor contact met levensmiddelen”

KC8040

Klassieke keramische mok, 300 ml, per stuk verpakt
in een kartonnen doosje. Ideaal voor het bedrukken
met uw logo.

Taza

MO8831

Keramische mok. 180 ml. Per stuk verpakt in
een wit kartonnen doosje. Tampondruk is niet
vaatwasserbestendig. Keramische transfer is
vaatwasserbestendig.

Dublin

KC7062

Klassieke keramische mok, 300 ml, per stuk verpakt
in een kartonnen doosje. Ideaal voor het bedrukken
met uw logo.

Tweenies

MO9243

Keramische vintage beker. Inhoud 240 ml. Per stuk
verpakt in wit kartonnen doosje. Keramische transfer
is vaatwasserbestendig.

Trent

KC7063

Klassieke keramische mok, 300ml, per stuk verpakt
in een kartonnen doosje. Ideaal voor het bedrukken
met uw logo.

Colour Trent

MO9242

Klassieke keramische mok, 290 ml, per stuk verpakt
in een kartonnen doosje. Ideaal voor het bedrukken
met uw logo.

Dublin Tone

MO6208

Klassieke gekleurde keramische mok in box.

Dual

MO7344

Keramische koffiemok in 2 kleuren met
bijpassende lepel. Inhoud 250 ml, per stuk verpakt
11,5x10,5x9,3cm.
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MO6164

ETHISCHE
STOFFEN
Etische stoffen zijn materialen
die biologisch verwerkt worden,
dus zonder gebruik van
pesticiden. Onze materialen
worden gewonnen uit oude
of ongedragen kleding en
afvalstoffen. Ze zijn dus upcycled.

HENNEP
BIOLOGISCH KATOEN

MO6162
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HENNEP
Hennep is een van de oudste en
ecovriendelijke textielmaterialen.
Het wordt gemaakt van
vezels van de snelgroeiende
cannabisplant, is resistent voor
ongedierte en groeit zonder
het gebruik van pesticides of
kunstmest.
Dit maakt hennep tot een
100% organisch gewas en is
daarom zeer milieuvriendelijk.
Het productieproces van de
hennepvezels is zeer duurzaam
in vergelijking met andere
organische vezels en is tevens 100%
recyclebaar.

Naima Apron
“Hennep is de ideale stof om te
gebruiken in textielproducten omdat
het licht en goed luchtdoorlatend is.”

MO6164

Schort van 100% hennep met verstelbare band. 200
gr/m².

“Hennep is een van de sterkste en
duurzaamste organische vezels,
waardoor het een zeer functioneel
duurzaam materiaal is”

Naima Cap

MO6176

5 Panel baseball cap van 100% hennep, 370 gr/m²,
met messing verstelbare sluiting en 5 eyelets in de
kleur van de cap. Maat 58 cm.

Naima Tote

MO6162

Boodschappentas van 100% hennep met lange
draaghengsels. 200 gr/m².

Naima Bag

MO6163

Rugzak met trekkoordsluiting van 100% hennep.
200 gr/m².

Naima Cosmetic
MO6165

Toilettas van 100% hennep, met dubbele ritssluiting.
200 gr/m².
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BIOLOGISCH KATOEN
Biologisch katoen is gelijk
aan katoen, maar heeft als
verschil dat het zonder gebruik
van pesticiden, herbiciden,
meststoffen of andere
chemicaliën op natuurlijke wijze
wordt verbouwd.
Om er zeker van te zijn dat het
katoen inderdaad biologisch
is, ondergaan fabrikanten
uitgebreide controles en mag
alleen gecertificeerd katoen op de
markt worden gebracht. Het aantal
biologische katoenboerderijen
neemt snel toe, maar telt nog
steeds voor een zeer klein deel
van de totale katoenproductie
wereldwijd.

“Biologisch katoen bevordert en
versterkt de biodiversiteit en de
biologische cycli. Het is de ideale
duurzame optie bij de keuze van dit
soort producten”

Organic Cottonel
MO8973

Boodschappentas van organisch katoen met
lange hengsels. 105 gr/m². Geproduceerd onder
gecertificeerde standaarden met betrekking tot
gebruik van schadelijke stoffen in textiel.

Zimde

MO6190

Boodschappentas van organisch katoen, met lange
draaghengsels. 140 gr/m². Geproduceerd onder
gecertificeerde standaarden met betrekking tot
gebruik van schadelijke stoffen in textiel.

Zimde Colour

MO6189

Boodschappentas van organisch katoen, met lange
draaghengsels. 140 gr/m². Geproduceerd onder
gecertificeerde standaarden met betrekking tot
gebruik van schadelijke stoffen in textiel.

Mercado Top

MO6458

Boodschappentas van organisch canvas met bamboe
handvatten. 360 gr/m².

“Biologisch katoen wordt vooral
gebruikt in zachte producten;
het is ademend, absorberend en
veroorzaakt minder snel allergieën
en huidaandoeningen omdat er geen
chemische retentie is”

Saquita

MO6480

Medium bewaartas voor levensmiddelen van
biologisch katoen. Gewicht 140 gr/m².

Yuki Colour

MO6355

Katoenen rugtas met trekkoordsluiting van
gecertificeerd biologisch katoen. Gewicht 140 gr/m².

Yuki

MO6354

Katoenen rugtas met trekkoordsluiting van
gecertificeerd biologisch katoen. Gewicht 140 gr/m².

Organic Hundred
MO8974

Organisch katoenen rugzakje met koord in 105 gr/m².
Geproduceerd onder gecertificeerde standaarden
met betrekking tot gebruik van schadelijke stoffen
in textiel.
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MO6295

Terry

MO9931

Badstof handdoek gemaakt van 360 gr/m2
100% organisch katoen. Afmeting: 100x50 cm.
Geproduceerd onder gecertificeerde standaarden
met betrekking tot gebruik van schadelijke stoffen in
textiel. Terry materiaal is zacht en absorberend.

Onzai Medium

MO6295

Badjas van 100% organisch katoen, 350 gr/m², met
zakken links en rechts. Deze duurzame badjassen zijn
heerlijk zacht en worden geleverd met een giftbag
van organisch katoen. Maat M/L.

Perry

MO9932

Badstof handdoek gemaakt van 360 gr/m2
100% organisch katoen. Afmeting: 140x70 cm.
Geproduceerd onder gecertificeerde standaarden
met betrekking tot gebruik van schadelijke stoffen in
textiel. Terry materiaal is zacht en absorberend.

SOL’S Epic

S03564

SOL’S EPIC Unisex t-shirt 140g/m². jersey 140
- Unisexsex. 100% biologische gekaarde en
met enzymen behandelde katoen. Ronde hals.
Getailleerde snit. Ringspun.

MT4005

MT4005

Reliëf gewoven jacquard handdoeken zijn gemaakt
van 100% organisch katoen in 1 kleur (pantone).

SOL’S Crusader

S03582

SOL’S CRUSADER Heren t-shirt 150g/m². jersey 150.
100% biologisch gekaard katoen. en lichtgewicht
enzyme. Ronde hals. Bies aan binnenzijde hals.
Getailleerde snit. Ringspun.

ML1036

ML1036

1 kleur zeefdruk op 1 zijde inbegrepen. Gemaakt van
biologisch katoen, dezelfde kleur aan beide zijden,
met metalen haak.

SOL’S Planet

S03566

SOL’S PLANET Heren Polo 170g/m². pique gebreid
170. 100% biologischekatoen. Korte mouwen.
Knoopsluiting met 2 ton-sur-ton knopen.
Rechteonderkant. Gesneden en genaaid. Reserve
knoop aan binnenzijde zijnaad.

