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Samtliga produkter på denna sida ingår
i Impact-kollektionen. Läs mer på https://theimpactcollection.org/

Mössa & Halsduk i 
återvunnet material

Ryggsäckar i återvunnet material

Picnicpläd i återvunnet material



Läckagesäker
600 ml �aska
i tritanplast.

Necessär i rPET

Laptopsleeve i rPET

Weekend-du�el väska
i rPET

Laptop
ryggsäck
i rPET

Laptopryggsäck
i rPET

Laptopväska 
i rPETKasse i återvunnen

bomull.

Samtliga produkter på denna sida ingår
i Impact-kollektionen. Läs mer på https://theimpactcollection.org/

Borosilikatglas-
�aska, bambulock

Dubbelväggad
borosilikatglas-
�aska. bambulock
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Normalstora och hopfällbara paraplyer
av material i 100% återvunnet PET-material.
Trähandtag samt träavslut på varje spröt.
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Ytteryg 100% recycled polyester  •   Innertyg 100% recycled polyester  •



Termos�aska i återvunnet
rostfritt stål

Termos�aska i återvunnet
rostfritt stål

OnTheGo mugg i återvunnet material

Vatten�aska i återvunnet material 
med kork av bambu



Väskkollektion i återvunnen
canvas

Matlåda i GRS-godkänd återvunnen plast



Tillverkade av återvunna material
samt FCS-godkänd bambu
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Frömattor som kan
stansas i egen form

Smarta seedsticks för
enkel och kommunikativ 
mailing

Olika typer av burkar
eller krukor



Schysstare saker än godis
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Mugg tillverkad av organisk bambu�ber. 
Återanvändningsbar och hållbar. 
Eftersom handtaget värmepressas på 
muggen kan muggen ha �ödesmärken 
som förstärker dess naturliga karaktär. 
Endast handdisk. Volym: 360ml.

Verktyg med hölje i trä.
Bland annat multitool med 12 funktioner. 
Med hölje i bokträ och verktyg i hög-
kvalitativt stainless steel. 

Seas Socks
Strumpor tillverkade av återvunna �skenät



En ny väskserie i återvunnet PET-material. Genomtänkta och smidiga skapade 
och anpassad för dig som ställer höga krav på både funktion och miljömässig 
hållbarhet. Materialet vi tagit fram är noggrant utvalt för att vara så skonsamt 
som möjligt för miljön. Textilen i både huvudmaterial och foder är tillverkad av 
återvunna PET �askor, ett sätt att hålla plasten borta från naturen och undvika 
slöseri med Jordens resurser. Det återvunna PET materialet är förstärkt med TPE, 
en miljövänlig, PVC fri baksida som gör det vattentätt och stabil.



Hopvikbar kasse tillverkad av återvunna PET-�askor. Viks enkelt ned i sin
inbyggda inner�cka och tar minimalt med plats.



Kläder i organisk bomull



Kläder i organisk bomull



Kassar i organisk bomull



Kepsar i organisk bomull



Mössor i organisk bomull



Kläder i återvunnet material



Kläder i återvunnet material



Kassar i återvunnet material



Kassar i återvunnet material



Sport�askor tillverkade i Sverige av Bioplast, PE från fo�rnyelsebar råvara (sockerrör).
Närproducerat vilket innebär lägre klimatavtryck.

Vatten�aska 50 cl. 
Denna �askan tillverkas av 100 % återvunnen plast.
Naturligt mineralvatten i �askan och i smakerna stilla och kolsyrat.
Kork: Välj mellan skruvkork i 9 olika färger.
Minsta beställning: 378 �askor
Tillverkning sker i Sverige 



Ekologiska och Fairtrade-märkta klubbor 
gör gott! Genom att köpa Fairtrade-märkta 
produkter bidrar du till att odlare och 
anställda kan förbättra sina arbets- och 
levnadsvillkor.

Denna Fairtrade-märkta choklad bidrar 
till förbättrade arbets- och levnadsvillkor 
för odlare och anställda i utvecklings-
länder. En etisk märkning som 
tillsammans med er logotyp skapar ett 
extra positvt budskap.

Tvistade karameller
Tillverkade i Sverige hos 
Gränna Polkagriskokeri

Med veganska och ekologiska gummibjörnar 
kan ännu �er njuta av de goda gummibjörnarna! 
Dessa kan även packas i nedbrytbara påsar.



Skrivböcker, pärmar, o�ertmappar,
konferensblock & skrivbordsunderlägg.
Svanengodkänd tillverkning i Sverige.



ECO solglasögon med bågar 
tillverkade av vetestrå�brer. 
Med UV 400 glas. 
Levereras i en förpackning av kraftpapper.

Miljövänlig anteckningsbok i 
kork med återvunnet papper. 
80 blad/160 sidor, 80g/m2.

Anteckningsbok med både omslag 
och insida av återvunnet papper. 
72 blad/144 sidor 70g/m2. 
Cremefärgat papper. 
Elastiskt band och siddelare.



Go green! Återvunnen bläckpenna 
tillverkad av vetestrå och kork. 
Ca. 1200m skrift, blått tyskt 
Dokumental®-bläck, TC-kula för 
extra skön skrivkänsla.

När du vill gå ”hela vägen” så har vi en penna i många 
färgvarianter som inte bara är tillverkade av återvunna 
PET-�askor utan även tillverkad i Europa.



Dubbelväggig, cirkulär återanvändbar ka�ekopp med lock från Circular&Co. 
Det yttre isolerande skiktet i den här koppen är tillverkat av begagnade, återvunna 
ka�ekoppar av papper för engångsbruk. Med innervägg och lock av PP. 
100% läckagefri. Den isolerande e�ekten håller din varma dryck varmare och kalla 
dryck kallare längre. Locket är utformat med patenterad 360-graders teknik, vilket gör 
att du kan smutta från vilken vinkel som helst. Ka�ekoppen kan öppnas och stängas 
med en hand och ett klick. Perfekt för när du är på språng. Livsmedelssäker, BPA-fri 
och melaminfri. 100% återvinningsbar. Kapacitet 340 ml. Made in the UK

WoW! Vatten�aska gjord av 100 % Ocean Bound plast (återvunnen PET) från Plastic Bank®. 
Flaskan levereras med bambulock. Läckagesäker och BPA-fri. Inte diskmaskin säker. 
Kapacitet 500 ml. Genom att köpa den här produkten stödjer du Plastic Bank®: Ett socialt företag 
med huvudkontor i Kanada, som syftar till att rensa upp plastavfall från våra hav samtidigt som det 
ger värdefulla möjligheter för fattiga samhällen. Plastic Bank® erbjuder invånare i Haiti, 
Filippinerna, Indonesien och andra regioner kontanter eller kuponger i utbyte mot det avfall de 
samlar in, som sedan går att återvinna till produkter. Varumärket är känt som Social Plastic®.



Hållbar, rund vatten�aska från Circular&Co. Materialet i denna �aska kommer till 92% från 
14 använda och återvunna PET-�askor. Skruvlocket är utformat med en patenterad 360-graders-
teknologi, som innebär att du kan dricka från alla håll. Flaskans "tryck och klicka"-lock kan öppnas 
och stängas med en hand och ett enda klick. Perfekt när du är på språng. Flaskan är superlätt, 
100% återvinningsbar och läcker ej till 100%. Den är inte lämplig för varma drycker och får inte 
diskas i diskmaskin. Kapacitet 600 ml.

WoW! Axelväska i RPET-�lt (tillverkad av återvunna PET-�askor). Denna stilfullt designade väska
passar till vilken out�t som helst och är tillräckligt stor för att bära alla dina dagliga nödvändigheter.



Miljövänligt racketset från Waboba. Racketarna är gjorda av furu och basträ och den naturliga 
korkkulan är gjord av ekbark. Perfekt för att leka på stranden. Waboba använder material som är 
bra för miljön och donerar en del av sin vinst till organisationer som är engagerade i att skydda 
och bevara miljön.

WoW! En anteckningsbok gjord av 80% stenavfall med lite harts (HDPE) för att binda ihop den. 
Stenpapper är ett hållbart alternativ till vanligt papper eftersom mycket färre råvaror används vid 
tillverkningen: inga träd, inget vatten, inget blekmedel och inga kemikalier. Det som gör den här 
produkten speciell är att den förutom det vackra släta pappret också är oändligt återvinningsbar, 
vilket ger extra hållbar skrivglädje! I hela världen fälls 4 miljarder träd varje år bara för att tillverka 
papper. Men papper kan lätt göras trädfritt utan denna enorma miljöpåverkan.



Detta snurrande telefonställ är tillverkat av FSC bambu. Ett praktiskt telefonställ för videosamtal, 
videotittande eller bara för att alltid ha din telefon redo att låsa upp med Face ID. Den snurrande 
dockan har tre platser med olika bredd för att se till att alla telefoner och de �esta telefonskal passar. 
Oavsett om du vill ha din telefon mer upprätt under ett videosamtal. Eller mer avslappnad när du 
bjuder på ditt favoritprogram. Spinning Dock �nns där för dig. Vår Spinning Dock är gjord av 
FSC-bambu. Bambu är en snabbväxande växt med träspeci�kationer. Den växer till mognad på 5 år 
mot 30 – 120 år för timmer. Efter att en bambuplanta skördats kommer fyra till sju nya plantor att växa 
från dess rötter. Ingen omplantering behövs, bara så, möjliggjort av naturen. Bambu är känt för sin 
hårda yta, vilket gör det till ett robust och långvarigt material. 

En multifunktionell hamam-handduk från Oxious. Tillverkad av 50% Oekotex-certi�erad bomull och 
50% återvunnet industriellt textilavfall (140 g/m²). Vibe är ett underbart mjukt och snyggt tyg med 
ett coolt randmönster. Vacker som sjal, klänning i so�an, lyxig (hamam)duk eller handduk. 
Tyget är handgjort. Vibe symboliserar avkoppling i en mysig atmosfär och miljö. Dessa vackra, mjuka 
handdukar är gjorda av lokala kvinnor i en liten by i Turkiet. De arbetar där i ett socialt sammanhang, 
med utrymme för tillväxt och utveckling. Handdukarna är handgjorda med kärlek och 
omsorg om miljön.



Fotboll (Ø 21,6 cm) från världens första linje av hållbar strand- och utomhussportutrustning gjord av 
växter. En kombination av jute, naturgummi och trä. Waboba använder material som är bra för miljön 
och donerar en del av sin vinst till organisationer som är engagerade i att skydda och bevara miljön. 
Individuellt förpackade i en brun papplåda.

Denna nyckelring är tillverkad i ett material av återvunnet läderavfall (från italienskt läder) och 
naturliga bindemedel. Denna produkt från varumärket MADE out of är tillverkad i material från 
överblivna delar från företagets egen produktion. Det återvunna lädermaterialet är mycket robust, 
har ett attraktivt matt utseende och luktar som läder. Det färgade ytskiktet består av en mycket tunn 
PU-beläggning som är 100% vattenbaserad. Nyckelringen är försedd med en robust metallring. 
Handgjort. Holländsk design. Made in Holland.



WoW! Praktisk, slitstark och vattenavstötande ryggsäck med rullförslutning tillverkad av RPET 
polyester (tillverkad av återvunna PET-�askor). Ryggsäcken har en stor inner�cka med ett särskilt 
fack för en bärbar dator (högst 15,4 tum). Ficka med blixtlås på framsidan och re�exdetaljer under 
�ckan (gör den mer synlig i mörkret). Med två sido�ckor, baksida med skumfoder och vadderade, 
justerbara axelremmar som gör ryggsäcken mer bekväm att bära, bärhandtag och smidig 
rullförslutning med klicklås på ovansidan. Den perfekta väskan för dagligt bruk, med minimal 
miljöpåverkan. Kapacitet cirka 20 liter.


