
Nazwa produktu
Ilość 

minimalna
Opis Zdjęcie  Cena netto 

Notes z naturalnego korka 50

Notatnik z twardą okładką z naturalnego korka o stonowanym wzorze. Zawiera 100 
czystych białych kartek. Wstążka i uchwyt na długopis w dopasowanym do okładki 

kolorze.
Twarda okładka.

Naturalny korek 

11,85  zł                           

Notes dwukolorowy z naturalnego korka 50

Notatnik A5 z naturalnego korka o oryginalnym dwukolorowym wykończeniu. 
Wewnątrz 80 kartek w linie. Dostępny w czarno-białych kombinacjach kolorystycznych.

Twarda okładka. 80 arkuszy

Naturalny korek

12,95  zł                           

Notes z długopisem 50

Zestaw notes i długopis z linii Nature. Notatnik spiralowany z twardą okładką ze słomy 
pszenicznej, aby zachęcić do korzystania z naturalnych surowców i zmniejszenia emisji 

zanieczyszczeń. Zawiera uchwyt na długopis.  80 kartek w linie w eko designie. Długopis 
z mechanizmem push-up, z korpusem z tektury z recyklingu i akcesoriami ze słomy 

pszenicznej. Wkład niebieskit.
Twarda okładka. 80 arkuszy. W zestawie tektura z recyklingu / słoma pszeniczna / 

długopis PP

Słoma pszeniczna / PP 

11,90  zł                           

Zestaw długopis  + notes 50

Zestaw notesu i długopisu z inii Nature. Notatnik z twardą okładką z naturalnego korka, 
80 gładkich kartek. Długopis z mechanizmem push-up, z korpusem z naturalnego korka i 
akcesoriami ze słomy pszenicznej, aby zachęcić do korzystania z naturalnych surowców 
i zmniejszyć emisję zanieczyszczeń. Całość zapakowana w kartonowe, wycinane etui z 

ekologicznym wzorem. 
Twarda okładka. 80 arkuszy. Długopis z naturalnego korka/słomy pszenicznej/ABS. 

wkład tusz czarny

Notatnik z naturalnego korka 

20,75  zł                           

Długopis z korka 100

Długopis z mechanizmem push. Korpus z naturalnego korka, dodatki ze słomy 
pszenicznej.

Wkład z niebieskim tuszem.

Naturalny korek / słoma pszeniczna / ABS 

1,09  zł                              

Długopis z korka 100

Długopis z korpusem z naturalnego korka. Klips, końcówka i przycisk wykonany ze słomy 
pszenicznej. Klips zaprojektowany specjalnie do tampodruku. Mechanizm push. 

Niebieski wkład.

Naturalny korek / słoma pszeniczna / ABS

1,27  zł                              

Długopis z bambusa z gumką do ekranów 
dotykowych

100

Długopis z bambusowym korpusem, chromowanymi dodatkami, metalowym klipsem i 
czarnym stylusem. Mechanizm push.

Wkład Jumbo, tusz niebieski.

Bambus 

2,10  zł                              

Długopis drweniany 50

Długopis z linii Nature z korpusem o fakturze orzecha włoskiego. Mechanizm obrotowy 
z wycinanym klipsem. Chromowane okucia i pierścień z ozdobnym wzorem. Z dużym 

niebieskim  wkładem.
Drewno

11,95  zł                           

Głośnik w obudowie bambus-pszenica 30

Głośnik Bluetooth w obudowie z drewna bambusowego i słomy pszenicznej.

Kompaktowy rozmiar, praktyczny uchwyt do przenoszenia wykonany z miękkiego 
silikonu. Połączenie Bluetooth® 5.0, moc 3W, wejście liniowe jack 3,5 mm (kabel w 

zestawie). Kompatybilny z systemami iOS i Android. Zawiera kabel do ładowania micro 
USB.

Połączenie Bluetooth. Moc 3W. Akumulator USB. W zestawie kabel

Słoma pszeniczna / ABS / Bambus 

49,90  zł                           

Głośnik w obudowie korek-pszenica 30

Kompaktowy głośnik Bluetooth® 5.0. Obudowa wykonana z połączenia naturalnego 
korka i słomy pszenicznej. Oferuje 3 W mocy, w zestawie kabel micro USB i 

antypoślizgowa podstawa. 

Połączenie Bluetooth. Moc 3W. Akumulator USB. W zestawie kabel

Słoma pszenicznana / ABS / Naturalny korek 

44,95  zł                           

Głośnik bluetooth z ładowarką 
bezprzewodową - bambus/ABS

20

Kompaktowy głośnik Bluetooth® ze zintegrowaną ładowarką bezprzewodową 5 W. 
Wykonany z połączenia drewna bambusowego i ABS.  Bluetooth® 5.0, moc głośnika 3 

W. Można ładować przez kabel USB (w zestawie 150 cm).           

Bezprzewodowy. Połączenie Bluetooth. Moc 3W. Akumulator USB. W zestawie kabel.

Bambus/ABS 

83,90  zł                           
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Duży głośnik + ładowarka 
bambus+słoma+ABS

20

Bezprzewodowa ładowarka z linii Nature, z szybkim ładowaniem, funkcja 10W. 
Łączność Bluetooth® 5.0 o mocy 5 W. Bambusowe wieczko i obudowa ze słomy 

pszenicznej. Kompatybilny z urządzeniami wyposażonymi w technologię ładowania 
bezprzewodowego. Funkcja głośnomówiąca, z wejściem liniowym przez gniazdo 3,5 

mm. Szeroki obszar nadruku,  prezentowana w atrakcyjnym, indywidualnym pudełku z 
ekoprojektem. 80 cm, kabel typu C w zestawie.

Bezprzewodowa. Szybkie ładowanie 10W. Połączenie Bluetooth. Moc 5W. Akumulator 
USB. W zestawie kabel

Słoma pszeniczna / ABS / Bambus 

99,95  zł                           

Rozgałęźnik ze słomy pszenniczej i 
bambusa

50

Kabel do ładowania 3 w 1, z detalami z bambusa,  wyprodukowany ze słomy 
pszenicznej.  Podłączenia typu C, podwójne micro USB / Lightning i USB. 

Złącze Micro USB, Typ C i Lightning

Słoma pszeniczna / ABS / Bambus 

16,90  zł                           

Rozgałęźnik ze słomy pszenniczej i 
naturalnego korka

50

Kabel USB do ładowania i breloczek wykonany z połączenia słomy pszenicznej z 
naturalnym korkiem. W zestawie złącza typu C (wejście/wyjście) i podwójnym micro 

USB/Lightning.

Złącze Micro USB, Typ C i Lightning

Słoma pszeniczna / ABS / Naturalny korek 

17,90  zł                           

Ładowarka indukcyjna ze słomy przenniczej 
i bambusa

30

Bezprzewodowa ładowarka o okrągłym kształcie. Powierzchnia ładująca z drewna 
bambusowego, obudowa wykonana ze słomy pszenicznej.

Wskaźnik LED, kabel do ładowania micro USB. Kompatybilny z urządzeniami 
wyposażonymi w technologię ładowania bezprzewodowego. Ochrona przed 

przegrzaniem, przeładowaniem i zwarciem. 

Bezprzewodowa. W zestawie kabel micro USB.

Słoma Pszeniczna / ABS / Bambus

19,95  zł                           

Ładowarka indukcyjna ze słomy przenniczej 
i naturalnego korka

30

Bezprzewodowa ładowarka 5W o okrągłym kształcie. Obudowa wykonana z połączenia 
naturalnego korka i słomy pszenicznej. W zestawie kabel micro USB o długości 1 metra 

ze wskaźnikiem stanu naładowania, kompatybilny z urządzeniami wyposażonymi w 
technologię bezprzewodowego ładowania. 

Bezprzewodowa. W zestawie kabel

Słoma pszeniczna / ABS / Naturalny korek 

29,95  zł                           

Słuchawki z elementami słomy pszenniczej 10

Zestaw słuchawkowy Bluetooth® 5.0. ze słomy pszenicznej. Ergonomiczne nauszniki z 
materiału PU, wbudowany panel sterowania, gniazdo kart Micro SD, funkcja 

głośnomówiąca i radio FM. Kabel jack 3,5mm. Ładowanie przez kabel micro USB (w 
zestawie). 

Połączenie Bluetooth. Gniazdo jack 3,5 mm. Akumulator USB. W zestawie kabel.

Słoma pszeniczna / ABS 

69,95  zł                           

Słuchawki z elementami drewna 
bambusowego

10

Składane słuchawki Bluetooth® 5.0 z elementami z naturalnie ciętych kawałków 
drewna bambusowego. Wyposażone w gniazdo kart micro SD, funkcję głośnomówiąca, 

radio FM, wejście liniowe - kabel mini jack 3,5 mm (w zestawie). Ładowanie poprzez 
kabel micro USB -w zestawie. Nauszniki z materiału PU w kolorze białym.

Bezprzewodowe. Gniazdo jack 3,5 mm. Akumulator USB. Kabel w zestawie.

Bambus 

69,95  zł                           

Powerbank bezprzewodowy ABS+Bambus 
8000mAh

20

Power Bank 8000 mAh z wbudowaną ładowarką indukcyjną. Połączenie ABS i drewna 
bambusowego. Podwójne wyjście USB, z wejściami typu C i micro USB - kabel w 

zestawie. Pojemności pokazane we wszystkich naszych zewnętrznych akumulatorach 
pomocniczych są rzeczywiste, wszystkie zawierają akumulatory klasy A nie poddane 
recyklingowi, o żywotności co najmniej 500 cykli ładowania i zgodne z przepisami CE. 

Ponadto produkowane są zgodnie z normami RoHS. System ochrony przed 
rozładowaniem, przeładowaniem oraz zapobiegający zwarciom. System stałego 

transferu ładowania, zgodny z pojemnością urządzenia docelowego.

Bezprzewodowy. 8000 mAh. 2 wyjścia USB. Wejście Micro USB i typu C. W zestawie 
kabel

Bambus / ABS

89,90  zł                           

Powerbank bezprzewodowy ABS+Bambus 
6000mAh

30

Power Bank 6000 mAh z linii Nature z wbudowaną ładowarką bezprzewodową. 
Obudowa z naturalnych ciętego drewna bambusowego. Wskaźnik ładowania, z 

podwójnym wyjściem USB, wejściem typu C i Micro USB - kabel w zestawie. Możliwość 
ładowania do 3 urządzeń jednocześnie. Kompatybilny z urządzeniami wyposażonymi w 

technologię ładowania bezprzewodowego. Pojemności pokazane we wszystkich 
naszych zewnętrznych akumulatorach pomocniczych są rzeczywiste, wszystkie 

zawierają akumulatory klasy A nie poddane recyklingowi, o żywotności co najmniej 500 
cykli ładowania i zgodne z przepisami CE. Ponadto produkowane są zgodnie z normami 

RoHS oraz z następującymi wymogami bezpieczeństwa: System ochrony przed 
przeładowaniem powerbanku. Kompletny system ochrony przed rozładowaniem, który 

zwiększa trwałość power banku. System blokujący zapobiegający zwarciom. System 
stałego transferu ładowania, zgodny z pojemnością urządzenia docelowego.

Bezprzewodowy. 6000 mAh. 2 wyjścia USB. Wejście Micro USB i typu C. W zestawie 
kabel

66,90  zł                           



Ładowarka bezprzewodowa bambus + 
słoma

30

Bezprzewodowa ładowarka w linii Nature. Obudowa z bambusa w połączeniu ze słomą 
pszeniczną, aby zachęcić do korzystania z naturalnych surowców i zmniejszyć emisję 
zanieczyszczeń. Wskaźnik ładowania, kompatybilna z urządzeniami wyposażonymi w 
technologię ładowania bezprzewodowego. Szeroki obszar nadruku, prezentowana w 

atrakcyjnym, indywidualnym pudełku z ekoprojektem. Kabel w zestawie

Bezprzewodowa. W zestawie kabel

Słoma pszeniczna / ABS / Bambus 

28,95  zł                           

Powerbank bezprzewodowy korek + słoma 
5000mAh

20

Power Bank z linii Nature ze zintegrowaną ładowarką bezprzewodową 5W. Obudowa z 
połączenia naturalnego korka i materiałów ze słomy pszenicznej. Pojemność 5000 mAh 

i wskaźnik stanu naładowania. Podwójne wyjście USB i wejście typu C. Z dużą 
powierzchnią nadruku, prezentowany w atrakcyjnym, ekologicznym pudełku.

Pojemności pokazane we wszystkich naszych zewnętrznych akumulatorach są 
rzeczywiste, wszystkie zawierają akumulatory klasy A nie poddane recyklingowi, o 

żywotności co najmniej 500 cykli ładowania i zgodne z przepisami CE.

Ponadto produkowane są zgodnie z normami RoHS oraz zgodnie z następującymi 
wymogami bezpieczeństwa:

System ochrony przed przeładowaniem banku mocy.
Kompletny system ochrony przed rozładowaniem, który zwiększa trwałość power 

banku.
System blokujący zapobiegający zwarciom.

System stałego transferu ładowania, zgodny z pojemnością urządzenia docelowego.
Bezprzewodowy. 5000 mAh. 2 wyjścia USB. Wejście typu C. W zestawie kabel

Słoma pszeniczna / ABS / Naturalny korek 

74,95  zł                           

Kubek termiczny bambusowy 20

Kubek z linii Nature z wnętrzem ze stali nierdzewnej i z zewnątrz z drewna 
bambusowego. Pojemność 500 ml, z zabezpieczającą pokrywką dozującą, 
prezentowany w atrakcyjnym, indywidualnie zaprojektowanym pudełku.

500 ml. Prezentacja indywidualna

Bambus/Stal nierdzewna 

29,95  zł                           

Termos bambusowy 20

Termo z linii Nature wykonana z materiałów bambusowych i stali nierdzewnej. Bez 
BPA, o pojemności 420 ml, z podwójną ścianką dla lepszego i dłuższego utrzymywania 

temperatury cieczy. Przykręcany mechanizm zamykający, w tym wieczko/kubek ze stali 
nierdzewnej. Z uchwytem do przenoszenia i w atrakcyjnym, ekologicznym pudełku.

420 ml. Prezentacja indywidualna

Bambus/Stal nierdzewna

52,95  zł                           

Butelka termiczna 20

Butelka z linii Nature o pojemności 600 ml. Korpus ze stali nierdzewnej z nakrętką z   
bambusa z paskiem do noszenia. Wolne od BPA. Prezentowana w atrakcyjnym pudełku 

z ekologicznym wzornictwem.
600 ml. Prezentacja indywidualna

Stal nierdzewna/Bambus 

27,50  zł                           

Pamięć USB słoma + ABS 30

Linia Nature, pamięć flash USB 16 GB z obudową i klipsem ze słomy pszenicznej, aby 
zachęcić do korzystania z naturalnych surowców i zmniejszyć emisję zanieczyszczeń. 

Mechanizm obrotowy, prezentowana w indywidualnym, ekologicznym pudełku.

Prezentacja indywidualna

Słoma pszeniczna / ABS 

23,50  zł                           

Pamięć USB metal + słoma + ABS 30

Linia Nature, pamięć flash USB 16 GB z obudową ze słomy pszenicznej, aby zachęcić do 
korzystania z naturalnych surowców i zmniejszyć emisję zanieczyszczeń. Mechanizm 
obrotowy i metalowy klips. Całość zapakowana w indywidualne, ekologiczne pudełko.

Prezentacja indywidualna

Słoma pszeniczna / ABS 

19,95  zł                           

pamięć USB bambus 30

Pamięć USB o pojemności 16 GB, z mechanizmem obrotowym i wykończeniem z 
drewna bambusowego. Zapakowane w indywidualne pudełko kartonowe z recyklingu.

Prezentacja indywidualna

Bambus 

22,50  zł                           

pamięć USB bambus + metal 30

Pamięć USB 16 GB z mechanizmem obrotowym, korpusem z drewna bambusowego i 
metalowym klipsem. Zapakowane w indywidualne pudełko z tektury z recyklingu.

Prezentacja indywidualna

Bambus

22,50  zł                           


