
1386 REUSABLE 4 PIECES 
ECO STRAW SET

Vier herbruikbare RVS rietjes. Een goed en 

verantwoord alternatief voor plastic rietjes. 

Inclusief RVS-nylon schoonmaakborsteltje. 

Perfect voor koude dranken als smoothies 

of cocktails. Geeft bovendien een 

opvallende, trendy touch aan een drankje. 

Per set geleverd met een canvas pouch.

1398 BAMBU BESTEKSET

Eco-vriendelijke bestekset gemaakt 

van natuurlijk bamboe. De set bestaat 

uit een lepel, vork en kartelmes. Per set 

geleverd in een canvas pouch.

2658 NATURA ORGANIC 
MESH BAG

Herbruikbaar ECO groente- en fruitzakje van 

100% organisch katoen (120 g/m²). Voorzijde 

mesh katoen en achterzijde effen katoen. 

Met handige trekkoordsluiting. Gebruik 

van dit zakje levert een milieuvriendelijke 

bijdrage aan het reduceren van plastic 

zakjes in de supermarkt.

3026 NATURA ORGANIC 
MESH SHOPPER 

Stevige ECO mesh winkeltas van 100% 

organisch kwaliteitskatoen (180 g/

m²). Met stevig geweven onderzijde 

en lange hengsels. Duurzaam en 

milieuvriendelijk. Inhoud ca. 12 liter.

1277 REUSABLE 1 PIECE 
ECO STRAW SET

Een herbruikbaar, RVS rietje. Een goed en 

verantwoord alternatief voor plastic rietjes. 

Inclusief RVS-nylon schoonmaakborsteltje. 

Perfect voor koude dranken als smoothies 

of cocktails. Geeft bovendien een 

opvallende, trendy touch aan een drankje. 

Per set geleverd met een canvas pouch.

O N T D E K  O N Z E  H E R B R U I K B A R E 

A L T E R N A T I E V E N

Plastic producten voor eenmalig gebruik? Natuurlijk niet! Wij bieden 

duurzame alternatieven voor een sympathieke, milieuvriendelijke 

promotie. Hiermee draag je bij aan het verminderen van het 

plasticgebruik. Van fruitzakjes tot winkeltassen en van besteksets 

tot drinkflessen en rietjes die je keer op keer opnieuw gebruikt. De 

producten zijn te bedrukken met een bedrijfslogo, maar ook met 

een creatief design. Bewust leven is bewust geven. Samen gaan 

we voor duurzaam.
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LASERGRAVUREZEEFDRUK TAMPONDRUK

ZEG NEE TEGEN 
WEGWERPPLASTIC 

1395 ATTEA CORK 350 ML 
KOFFIEBEKER

Dubbelwandige PP koffiebeker. De PP 

schroefdeksel heeft een handige klikopening. 

De buitenzijde is afgewerkt met natuurlijk kurk. 

Past in de standaard drinkhouder van auto’s, 

dus handig voor onderweg. Herbruikbaar, 

BPA-vrij en Food Approved. Inhoud 350 ml. 

Per stuk in kraft doos.

TASSENHOME & LIVING DRINKWARE



1184 NORDVIK 500 ML 
DRINKFLES

Dubbelwandige, lekvrije RVS waterfles/

thermosfles. Vacuüm geïsoleerd. De 

handige schroefdop is een combinatie 

van RVS en bamboe. Geschikt voor het 

op temperatuur houden van koude of 

warme dranken. Design gebaseerd op de 

vintage, glazen melkfles. Inhoud 500 ml. 

Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. Per 

stuk in doos.

1388 MEPAL 3-DELIGE 
BESTEKSET ELLIPSE

Stijlvolle en praktische bestekset van 

het merk Mepal. Bestaande uit een 

mes, vork en lepel van RVS. Hygiënisch 

opgeborgen in een compacte, witte 

kunststof houder die de vorm heeft 

van een lepel. Ideaal voor onderweg. 

Het bestek is vaatwasserbestendig. 

BPA-vrij en Food Approved. Met 2 jaar 

Mepal fabrieksgarantie. VOORRAAD 

INFORMATIE: Tot 1.000 stuks 

beschikbaar binnen 10 werkdagen. 

Uitzonderingen voorbehouden.

1357 BINTAN LUNCHBOX

Duurzame lunchbox van hoogwaardig 

borosilicaatglas dat bestand is tegen 

hoge temperatuurverschillen. Met een 

PP kunststof deksel dat perfect sluit 

dankzij de siliconen afsluitring aan de 

onderzijde. Hierdoor kan de inhoud 

luchtdicht bewaard worden. Dus ook 

geschikt als vershoudbox. Alleen het 

glas is vaatwasserbestendig en geschikt 

voor gebruik in de magnetron, oven en 

diepvries. Per stuk in kraft doos.

2654 ECO BAMBOE 
STRAW SET

2 milieuvriendelijke, herbruikbare rietjes 

van sterk en duurzaam bamboe. Een 

goed ecologisch alternatief voor plastic 

rietjes. De biologisch afbreekbare 

rietjes zijn composteerbaar. Perfect 

voor warme dranken zoals thee, koffie 

en koude dranken als smoothies 

of cocktails. Geeft bovendien een 

opvallende, trendy touch aan een 

drankje. Omdat bamboe een natuurlijk 

materiaal is kan de dikte van de 

rietjes variëren. Inclusief RVS-nylon 

schoonmaakborsteltje. Per set geleverd 

met een canvas pouch.

0849 ELEGANCE BAG JUTE 
SHOPPER

Opvallende jute tas met lange, geweven, 

katoenen hengsels. Stoer en slijtvast. 

Geschikt als boodschappentas, shopper 

en ideaal voor een dagje uit. Inhoud ca. 

25 liter. Ter info: Door de grove weving is 

het bedrukken van kleine details in een 

logo, dunne lijnen en kleine letters beperkt. 

Het kan daarom voorkomen dat we je, na 

ontvangst van je logo, adviseren het logo 

aan te passen of te vergroten.

1397 JAVA 
FOODCONTAINER 500 ML

Dubbelwandige, vacuümgeïsoleerde 

RVS food container. Met bamboe 

schroefdop (binnenzijde kunststof) 

voorzien van een opening waar de 

bijgeleverde RVS lepel ingestoken kan 

worden. De foodcontainer heeft een 

grote opening voor het makkelijk vullen 

en reinigen. Ideaal voor het meenemen 

van bijvoorbeeld hete dranken, soep of 

yoghurt met fruit. De inhoud blijft tot 8 

uur warm en tot 24 uur koel. Mooi design 

met een natuurlijke uitstraling. Lekvrij. 

Inhoud 500 ml. Per stuk in kraft doos.
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