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Coffee Mug On The Go 250 ml
Denne kaffe-to-go termoskoppen med doble vegger er laget av kaffegrut og 

sukkerrøravfall. Den slitesterke koppen har skrulokk med drikkeåpning og en 

integrert lukking for å forhindre uønskede lekkasjer. Den indre veggen og lokket 

med trykklås er laget av et komposterbart materiale kalt polyaktid (PLA). Denne 

koppen holder kaffen ved korrekt temperatur og er perfekt når du er ute og reiser. 

Gjenbrukbar, BPA-fri og godkjent for oppbevaring av mat. Kapasitet 250 ml. Mål Ø 9 

x 12,5 cm. Pakket individuelt i en brun papireske. 160 g.

Drikkeflasker
glass •  kopper og krus •  termosflasker •  termokopper •  t i lbehør og verpakkingen • 

vann- og dr ikkef lasker
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Eco Coffee Mug Premium Deluxe  
350 ml
Dobbeltvegget krus-til-gå termo ta-med-kopp. Laget av 100% 

resirkulerbar, solid bioplast. Holder varme eller kjølige drikker 

på temperaturen. Denne slitesterke koppen har en skruelokk 

med drikkeåpning med integrert lukning for å forhindre uønsket 

lekkasje. Passer i standard koppholdere i biler, så praktisk for 

når du er på farten. Miljøvennlig, BPA-fri, mat godkjent, lukt og 

smak nøytral. Kapasitet 350 ml. Made in Germany. Mål Ø 9,5 x 

16,5 cm. 140 g.

PLA Cork Cup 350 ml
Naturlig og gjenbrukbar kaffekopp laget av 100% FSC-sertifisert 

kork. Innsiden av kruset er laget av komposterbar PLA: laget 

av maisstivelse produsert av planter. Begge materialene er 

både biologisk nedbrytbare og fornybare. Holder drikken varm 

i timevis. Den perfekte kombinasjonen av design, funksjonalitet 

og holdbarhet. Kapasitet 350 ml. Mål 9,5 x 9,5 x 15 cm. Pakket 

Heybico PLA Coffee Cup to Go
400 ml
Naturlige og gjenbrukbare kaffekopper fra merket Heybico. 

Laget av komposterbar PLA. Dette materialet er laget av 

maisstivelse produsert av planter, og er fullstendig biologisk 

nedbrytbart og fornybart. Den ideelle koppen å ta med seg ut 

når du er på farten. Skrulokket har en drikkeåpning som kan 

lukkes tett for å unngå søl. Passer inn i en standard drikkeholder 

i bil, noe som gjør den ideell når du skal ut på kjøretur. BPA-fri og 

godkjent for oppbevaring av mat. Den perfekte kombinasjonen 

av design, funksjonalitet og holdbarhet. Kapasitet 400 ml. Made 

in Germany.  Ø 8 x 12,5 cm. 158 g.



8

C O L L E C T I O N  2 0 2 3

W304 

.40 .43 .90.10

W353 

.10 .40 .43 .90

D
ri

k
ke

fl
a

sk
e

r 
 •

 

Sugarcane Cup 360 ml
Denne gjenbrukbare koppen er laget av avfallet fra 

sukkerrørplanten. Etter høsting forblir røttene til sukkerrørplanten 

i bakken. Stilkene og bladene bearbeides til en rest som brukes 

til å lage bioplast. Koppen tåler oppvaskmaskin. Kapasitet 360 

ml. Mål Ø 8 x 10,7 cm. 31 g.

Sugarcane Cup 200 ml
Denne gjenbrukbare koppen er laget av avfallet fra 

sukkerrørplanten. Etter høsting forblir røttene til sukkerrørplanten 

i bakken. Stilkene og bladene bearbeides til en rest som brukes 

til å lage bioplast. Koppen tåler oppvaskmaskin. Kapasitet 200 

ml. Mål Ø 6,4 x 9,1 cm. 22 g.
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Circular&Co Recycled Coffee Cup  
227 ml
Dobbeltvegget, sirkulær gjenbrukbar kaffekopp med lokk fra 

Circular&Co. Det ytre isolerende laget på denne koppen er 

laget av brukte, resirkulerte engangspapirkaffekopper. Med 

innervegg og lokk i PP. 100 % lekkasjefri. Den isolerende 

effekten holder din varme drikke varmere og kald drikke 

kaldere lenger. Lokket er designet med patentert 360-graders 

teknologi, som lar deg nippe fra alle vinkler. Kaffekoppen kan 

åpnes og lukkes med én hånd og ett klikk. Ideell for på farten. 

Matsikker, BPA-fri og melaminfri. 100% resirkulerbar. Kapasitet 

227 ml.

Circular&Co Recycled Coffee Cup 
340 ml
Dobbeltvegget, sirkulær gjenbrukbar kaffekopp med lokk fra 

Circular&Co. Det ytre isolerende laget på denne koppen er 

laget av brukte, resirkulerte engangspapirkaffekopper. Med 

innervegg og lokk i PP. 100 % lekkasjefri. Den isolerende 

effekten holder din varme drikke varmere og kald drikke 

kaldere lenger. Lokket er designet med patentert 360-graders 

teknologi, som lar deg nippe fra alle vinkler. Kaffekoppen kan 

åpnes og lukkes med én hånd og ett klikk. Ideell for på farten. 

Matsikker, BPA-fri og melaminfri. 100% resirkulerbar. Kapasitet 

340 ml.

Circular&Co. - effekten av 
sirkulær design
De sirkulære drikkevarene til merket Circular&Co. er laget av 

resirkulerte engangs (kaffe)kopper og/eller gamle PET-flasker. 

Med disse produktene bidrar Circular&Co. til en bærekraftig 

løsning for globalt avfall. De lekkasjefrie, gjenbrukbare 

produktene skiller seg ut med et vakkert, unikt design og vil 

vare i mange år. Med unntak av NOW Cup, har Circular&Co.-

produktene et spesielt lokk, designet med patentert 

360-graders teknologi som lar deg drikke fra alle vinkler. 

Kombinert med din trykte logo er dette de perfekte unike 

produktene for bruk på farten.
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Bamboo Cup
Gjenbrukbar kopp laget av 100% naturlig bambus. Inneholder 

ingen tilleggsmaterialer. Kan brukes til te og kaffe, men også 

ypperlig som en skål for snacks. Koppen er laget for hånd av 

en bambusstamme som gjør hver enkelt kopp unik. Størrelsen 

varierer med hver kopp. 100% matsikker. Kapasiteten kan 

variere fra 100 til 300 ml. Mål Ø 8 x 8 cm. Pakket individuelt i en 

brun papireske. 150 g.

Kobe Bamboo 350 ml
Termoskopp med doble vegger med yttervegg i rustfritt stål 

og PP-innervegg. Koppen har et svart gjennomsiktig lokk, som 

trykkes på, med en forseglbar drikkeåpning. Bambusbunnen er 

en stilig detalj, med en tykkelse på 1,5 cm. Kapasitet 350 ml. Mål 

Ø 8,7 x 12,6 cm. Pakket enkeltvis i eske. 235 g.

Tokyo 450 ml
Et lekkasjefritt termokrus med doble vegger. Laget av rustfritt 

stål med bambusbelegg på utsiden. Leveres med skrulokk, 

klikk-åpning og sklisikker bunn. Kapasitet 450 ml. Mål Ø 8 x 17 

cm. Pakket enkeltvis i eske. 180 g.

Bamboo Cup Luxe
En gjenbrukbar drikkekopp laget av 100 % FSC-sertifisert 

bambus. Godkjent for oppbevaring av mat, holdbar, økologisk 

forsvarlig, antibakteriell og lett å rengjøre. Mål Ø 8,5 x 11,5 cm. 

200 g.
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Zero Waste Cup
Uknuselig, gjenbrukbar drikkekopp i rustfritt stål. Med 

enkeltvegg. Kapasitet 350 ml. Pakket per 5 stykker i en eske. 

Mål Ø 7,7 x 10,8 cm. 65 g.

IsoMug 300 ml
Krus i polert rustfritt stål med dobbel isolering. Kapasitet 300 ml. 

Mål Ø 7,8 x 9 cm. Pakket enkeltvis i eske. 141 g.

Hutch 400 ml
Krus i rustfritt stål med børstet, polert interiør. Utsiden er 

fargepulverlakkert. Pen finish. Tåler ikke oppvaskmaskin. 

Kapasitet 400 ml. Mål Ø 8 x 9 cm. Pakket individuelt i en brun 

papireske. 110 g.
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Espresso-to-Go Mug 170 ml
Dobbeltvegget RFS-espresso termokruss med kunststoffinnside 

og gjennomsiktig push-on-lokk med lukkbar drikkeåpning. 

Formen og den begrensede høyden gjør at denne koppen 

passer perfekt under kaffemaskinen eller i bilen. Sklisikker 

underside. Kapasitet 170 ml. Mål Ø 7 x 9,5 cm. Pakket enkeltvis 

i eske. 96 g.

Re-Steel Recycled Coffee Mug 
380 ml
Slitesterk, dobbeltisolert termos laget av resirkulert rustfritt stål. 

Overflaten er behandlet med en vakker pulverlakk. Dette kruset 

har et gjennomsiktig lokk, som trykkes på, med en forseglbar 

drikkeåpning. Passer perfekt i koppholderen i bilen din. Ideell 

når du er ute og reiser. Kapasitet 380 ml. Mål Ø 7,8 x 13 cm. 

Valgfritt: Pakket individuelt i en brun papireske. 190 g.

Fika Recycled Steel Cup 400 ml
Dobbeltvegget termoskopp laget av resirkulert rustfritt stål. 

Denne koppen i vakker høyglans-finish har et plasthåndtak og 

et push-on-lokk som er lett å lukke med skyve-/klikkåpning. 

Egnet for å holde kalde eller varme drikker ved riktig temperatur. 

Kapasitet 400 ml. Mål Ø 8,5 x 14 cm. 166 g.
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Graphic Mini Mug 250 ml
Lekkasjesikkert termokrus i rustfrittstål med skrulokk, klikk-

åpning. Innvendig vegg i polypropylen. Med særpreget, 

diamantformet 3D-mønster i holderen. Sklisikker bunn. Kapasitet 

250 ml. Mål Ø 7 x 13,8 cm. Pakket enkeltvis i eske. 130 g.

Graphic Mug 300 ml
Lekkasjesikkert termokrus i rustfrittstål med skrulokk, klikk-

åpning. Innvendig vegg i polypropylen. Lekkasjefri. Med 

særpreget, diamantformet 3D-mønster i holderen. Sklisikker 

bunn. Kapasitet 300 ml. Mål Ø 7,3 x 16,5 cm. Pakket enkeltvis 

i eske. 150 g.

Graphic Thermo Bottle 500 ml
Termoflaske i rustfritt stål med skrulokk/ kopp og praktisk 

trykk-og-hell system. Bemerkelsesverdig 3D design med 

diamantmotiv. Lekkasjefri. Kapasitet 500 ml. Mål Ø 7 x 26 cm. 

Pakket enkeltvis i eske. 350 g.

ThermoColour 500 ml
Vakuumisolert termoflaske i rustfritt stål med skrulokk/

drikkebeger og praktisk trykk- og hell system. Kapasitet 500 ml. 

Mål Ø 6,8 x 24,5 cm. Pakket enkeltvis i eske. 320 g.
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Topflask Cork 470 ml
Dobbeltvegget, vakuumisolert, vannflaske/termosflaske i 

rustfritt stål. Med lekkasjesikkert skrulokk. Denne flasken har en 

flott, matt overflate. Den flotte korkdetaljen i bunnen gir denne 

flasken et stilig, men naturlig utseende. Egnet for å holde riktig 

temperatur på kalde eller varme drikker. Kapasitet 470 ml. Mål Ø 

7 x 26 cm. Pakket individuelt i en brun papireske. 275 g.

Topflask Premium 500 ml
Lekkasjefri vann-/termosflaske med doble vegger. Leveres 

i en moderne matt finish med matchende skrukork, og har 

et iøynefallende utseende. Denne slanke flasken vil passe i 

koppholdere i de fleste biler og er den perfekte tørsteslukkeren 

når du er på farten. Kapasitet 500 ml. Mål Ø 7 x 26 cm. Pakket 

enkeltvis i eske. 275 g.

Topflask 750 ml
Dobbeltvegget, lekkasjefri RVS-vannflaske/termosflaske. 

Vakuumisolert. Egnet for å holde på temperaturen for både 

varme og kalde drikker. Kapasitet 750 ml. Mål Ø 7,99 x 30,6 cm. 

Pakket enkeltvis i eske. 410 g.

Topflask 500 ml
Dobbeltvegget, vakuumisolert vannflaske/termoflaske i rustfritt 

stål med lekksikker skrukork. Tilgjengelig i metallic eller med et 

vakkert topplag i matt overflate (bare den svarte og den hvite). 

Kan anvendes til både kalde og varme drikker. Kapasitet 500 ml. 

Mål Ø 7,3 x 26 cm. Pakket enkeltvis i eske. 270 g.
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Topflask 500 ml single wall
Enkeltvegget, RVS vannflaske med lekkasjefri skrukork. 

Kapasitet 500 ml. Mål Ø 7 x 21,9 cm. Pakket enkeltvis i eske. 

150 g.

Topflask 790 ml single wall 
Enkeltvegget, RVS vannflaske med lekkasjefri skrukork. 

Kapasitet 790 ml. Mål Ø 7 x 26 cm. 165 g.
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Helios Recycled Steel Bottle 470 ml
Dobbeltvegget vannflaske/termo laget av resirkulert rustfritt stål. 

Vakuumisolert og lekkasjesikker med lekker pulverlakkering. 

Egnet for å holde kalde eller varme drikker ved riktig temperatur. 

Kapasitet 470 ml. Mål Ø 6,8 x 24,8 cm. Pakket individuelt i en 

brun papireske. 235 g.

Flask Recycled Bottle 500 ml
Dobbeltisolert, lekkasjefri termoskolbe laget av resirkulert 

rustfritt stål med en praktisk skrukork. Denne flasken er utstyrt 

med et sammenleggbart munnstykke og et sammenleggbart 

sugerør. Vakker overflate med et halvmatt belegg. Egnet for å 

holde varme og kalde drikker ved riktig temperatur. Kapasitet 

500 ml. Mål Ø 6,8 x 25,5 cm. 275 g.
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Nordvik 500 ml
Dobbeltvegget, lekkasjefri RVS-vannflaske/termosflaske. 

Vakuumisolert.  Den praktiske skrukorken er en kombinasjon 

av RVS og bambus. Egnet for å holde på temperaturen for både 

varme og kalde drikker. Design basert på vintage melkeflaske 

i glass. Kapasitet 500 ml. Mål Ø 7,1 x 22 cm. Pakket enkeltvis i 

eske. 280 g.

Yukon 600 ml
Dobbeltvegget, vakuumisolert, lekkasjefri RVS-vannflaske/

termosflaske. Skrukorken er festet på en roterbar silikon 

bærestropp og blir hengende på flasken når den er åpnet.  Slik 

har du alltid en hånd ledig. Egnet for å holde på temperaturen 

for både varme og kalde drikker. Kapasitet 600 ml. Mål Ø 7,3 x 

25,2 cm. Pakket enkeltvis i eske. 295 g.

Nagoya 500 ml
Dobbelvegget, lekkasjefri termoflaske i rustfritt stål med en 

lekker halvmatt finish. Bambusskrukorken og bambusbunnen, 

med en tykkelse på 1,5 cm, gir flasken et naturlig utseende. 

Fargen på ABS-bærestroppen samsvarer med fargen på flasken. 

Flasken er påfallende på grunn av det godt gjennomtenkte 

designet. Kapasitet 500 ml. Mål Ø 7,3 cm. Pakket individuelt i en 

brun papireske. 299 g.

Kyoto 500 ml
Dobbelvegget, lekkasjefri vannflaske / termos i rustfritt stål med 

skruehette av bambus. Vakuumisolert. Egnet for å holde varme 

eller kalde drikker ved en jevn temperatur. Kapasitet 500 ml. 

Mål Ø 7 x 21,2 cm. Pakket individuelt i en brun papireske. 258 g.
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Nikko 330 ml
Dobbeltvegget, lekkasjefri, vakuumisolert RVS termoflaske/

termokrus med bambus finish og praktisk bærestropp. 

Inkluderer en avtakbar sil av rustfritt stål. Kapasitet 330 ml. Mål 

Ø 6,3 x 21,5 cm. Pakket enkeltvis i eske. 300 g.

Sakura 360 ml
Dobbeltvegget, lekkasjefri, vakuumisolert RVS termoflaske/

termokrus med bambus finish. Inkluderer en avtakbar sil 

av rustfritt stål. Kapasitet 360 ml. Mål Ø 6,5 x 21 cm. Pakket 

enkeltvis i eske. 260 g.

Nara Tea Bottle
Dobbeltvegget flaske laget av klart borosilikatglass av høy 

kvalitet. Inkluderer en infuser av rustfritt stål med tesil for løs 

te for å smaksette vannet. Med  skruehette av bambus og 

bærehåndtak i rustfritt stål. 100% lekkasjefri. Kapasitet 300 ml. 

Mål Ø 6,5 x 20,6 cm. Pakket individuelt i en brun papireske. 

400 g.

Osaka 360 ml
Dobbeltvegget, lekkasjefri, vakuumisolert RVS termoflaske/

termokrus med bambus finish. Inkluderer en avtakbar sil av 

rustfritt stål. Kapasitet 360 ml. Mål Ø 6,5 x 19,8 cm. Pakket 

enkeltvis i eske. 270 g.
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Frosty Glass Bottle 550 ml
Drikkeflaske laget av høykvalitets varmebestandig 

borosilikatglass. Denne flasken har et farget, frostet belegg. 

Leveres med bambus skrukork. Lekkasjefri. Kapasitet 550 ml. 

Mål Ø 6,6 x 23,3 cm. Pakket individuelt i en brun papireske. 330 

g.

Senga Glass Bamboo 500 ml
Slank, miljøvennlig og lekkaskjefri drikkeflaske laget av 

slitesterkt, høykvalitets borosilikatglass. Utstyrt med en 

skruehette av bambus og jute holder. Kapasitet 500 ml. Mål Ø 

6,5 x 23 cm. Pakket individuelt i en brun papireske. 300 g.
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Glassy Recycled Bottle 500 ml
En bærekraftig, gjenbrukbar drikkeflaske laget av opptil 20-

40% resirkulert glass. Med skrukork i metall er denne flasken 

meget iøynefallende og designet ligger godt i hånden. Perfekt 

for kontoret, hjemmet eller campingen. Du kommer til å bruke 

denne flasken i årevis. Hvis du skal kaste flasken, vil den bli 

resirkulert og brukt igjen. Kapasitet 500 ml. Mål Ø 7,05 x 19 cm. 

236 g.

Senga Glass 500 ml
Slank, miljøvennlig og lekkasjefri vannflaske laget av bærekraftig 

soda-kalkglass med RVS-skrukork.  Med en neopren holder for 

å bære flaksen komfortabelt. Kapasitet 500 ml. Mål Ø 6,5 x 22 

cm. Pakket enkeltvis i eske. 340 g.
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Senga 650 ml
Transparentfarget, BPA-fri vannflaske av plast. Med RFS-

skrukork. Det slanke designet er iøynefallende og ligger 

spesielt godt i hånden. Lekkasjefri. Kapasitet 650 ml. Mål Ø 6,7 

x 23 cm. 88 g.

Sirius 650 ml
Luksus vannflaske i klar plast: uten BPA, robust og gjenbrukbar. 

Med skrukork. Lekasjesikker. Ikke oppvaskmaskin. Kapasitet 

650 ml. Mål Ø 6,7 x 25,5 cm. 92 g.
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Softdrink 740 ml
Luksus vannflaske laget i klart, høgverdig BPA-fritt Eastman 

Tritan™; miljøvennlig, bærekraftig og gjenbrukbar.  Med 

bemerkelsesverdig farget PP holder. Skrukork med RVS 

aksenter og praktisk bærestropp. Lekkasjefri. Kapasitet 740 ml. 

Mål Ø 8,8 x 24 cm. 168 g.

Fruitfuse Bottle 700 ml
Vannflaske med infusjonsenhet, praktisk skruehette og 

sammenleggbart sugerør. Fyll det romslige infusjonsrommet 

med frisk frukt for å smaksette vannet ditt, og skap din egen 

smaksopplevelse. Filteret er enkelt å rengjøre og flasken er 

slitesterk og solid. Denne flasken er laget av BPA-fri PETG-plast, 

slik at flasken forblir luktfri og beskyttet mot flekker. Kapasitet 

700 ml. Mål Ø 7 x 26 cm. 170 g.

Malaga 600 ml
Stilsterk drikkeflaske laget i klart, høgverdig BPA-fritt Eastman 

Tritan™; miljøvennlig, bærekraftig og gjenbrukbar.  Flasken 

har en sjenerøs åpning som gjør den lett å rengjøre. Med 

PP skrukork utstyrt med en liten, lukkbar drikkeåpning. Med 

praktisk bærestropp. Lekkasjefri. Kapasitet 600 ml. Mål Ø 7 x 

22,1 cm. 116 g.

Vigo 600 ml
Bemerkelsesverdig slank vannflaske laget i klart, høgverdig BPA-

fritt Eastman Tritan™; miljøvennlig, bærekraftig og gjenbrukbar.  

Met skrukork av PP-kunststoff, utstyrt med sammenleggbart 

munnstykke og lukkbart sugerør. Lekkasjefri. Flasken er praktisk 

å holde på grunn av den slanke formen. Kapasitet 600 ml. Mål 

Ø 6,2 x 25,8 cm. 104 g.
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Senga RPET Bottle 500 ml
Denne vannflasken er laget av 100% RPET og har en lekkasjefri 

skrukork i rustfritt stål. Med et attraktivt og slankt design er den 

spesielt behagelig å holde. BPA-fri. GRS sertifisert. Kapasitet 

500 ml. Mål Ø 6,5 x 21 cm. 70 g.
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RPET Bottle Transparent 500 ml
Drikkeflaske laget av 100% RPET (gamle PET-flasker). 

Lekkasjesikker og BPA-fri. Tåler ikke oppvaskmaskin Kapasitet 

500 ml. Mål Ø 7,2 x 17,4 cm. Valgfritt: Pakket individuelt i en brun 

papireske og/eller individuelt med kraftetikett. 50 g.

RPET Bottle 750 ml
Drikkeflaske laget av 100% RPET (gamle PET-flasker). 

Lekkasjesikker og BPA-fri. Tåler ikke oppvaskmaskin Kapasitet 

750 ml. Mål Ø 7,2 x 22,2 cm. 47 g.
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Blue Sea Bottle
Vannflaske laget av 100% Ocean Bound Plastic (resirkulert 

PET) fra Plastic Bank®. Gamle PET-flasker funnet i og nær 

havet og elvene (for eksempel i Haiti, Filippinene, Indonesia 

og andre regioner) samles inn og returneres til spesielle 

innsamlingssteder. De gamle flaskene renses og males til 

materiale som nye flasker lages av. Denne flasken leveres med 

bambushette. Lekkasjesikker og BPA-fri. Ikke oppvaskmaskin. 

Kapasitet 500 ml. Mål Ø 7 x 17,5 cm. 42 g.

Blue Sea Bottle 750 ml
Vannflaske laget av 100% Ocean Bound Plastic (resirkulert 

PET) fra Plastic Bank®. Gamle PET-flasker funnet i og nær 

havet og elvene (for eksempel i Haiti, Filippinene, Indonesia 

og andre regioner) samles inn og returneres til spesielle 

innsamlingssteder. De gamle flaskene renses og males til 

materiale som nye flasker lages av. Denne flasken leveres med 

bambushette. Ikke oppvaskmaskin. Kapasitet 750 ml. Mål Ø 7,2 

x 23 cm. 55 g.



2
6

C O L L E C T I O N  2 0 2 3

W303 

.15 .16 .17 .95 .96

D
ri

k
ke

fl
a

sk
e

r 
 •

 

Circular&Co Reusable Bottle
Bærekraftig, sirkulær vannflaske fra Circular&Co. 92% av 

denne flasken er laget av 14 brukte og resirkulerte PET-

flasker. Skrukorken er designet med en patentert 360-graders 

teknologi, som lar deg drikke fra alle vinkler. Denne trykk-klikk 

korken kan åpnes og lukkes med én hånd og ett klikk. Ideell 

når du er på farten. Flasken er superlett, 100% resirkulerbar og 

100% lekkasjefri. Den er ikke egnet for varme drikker og tåler 

ikke oppvaskmaskin. Kapasitet 600 ml.

EKSTRA INFO: Med en minimumsbestilling på 5000 stykker 

er lokket på dette produktet tilgjengelig i alle PMS-farger. På 

denne måten skaper du en perfekt match mellom produkt og 

trykk. Mål Ø 7 x 22,5 cm. 190 g.
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EcoBottle 650 ml plant based 
- made in EU
Miljøvennlig, lett vannflaske fra EcoBottle. Denne flasken er 

laget av 98% biomasseavfall fra sukkerrør. Skrulokket er laget 

av naturlig portugisisk kork. Designet og produsert i Sverige 

hovedsakelig med karbonnegativ fornybar energi. Dette 

produktet er miljø- og klimavennlig, i tillegg er det moteriktig 

på grunn av det enkle designet. Dette er den perfekte flasken 

for en slående og økologisk ansvarlig kampanje. Ideell for 

kontoret, på treningsstudioet eller på farten. 100% miljøvennlig 

og plantebasert. BPA- og DEHP -fri. Matgodkjent og vanntett. 

Kapasitet 650 ml. Made in Sweden. Mål Ø 7,5 x 19,5 cm. 75 g.

Bottle Up Kildevann 500 ml
En gjenbruksflaske av merket Bottle Up, laget av sukkerrøravfall 

og fylt med engelsk kildevann. Bottle Up oppfordrer deg til å 

fortsette å fylle på flasken. Den rimelige, bærekraftige løsningen 

for engangsplast. Sukkerrørflasken er BPA-fri og lett å rengjøre. 

Innhold 500 ml. Mål Ø 5,7 x 22,5 cm. 530 g.

Natural Bottle 500 ml
Gjenbrukbar vannflaske laget av sukkerrøravfall. Flasken har 

bambus skrukork. Lekkasjesikker og BPA-fri. Begge plantene, 

både sukkerrørplanten og bambusplanten, fjerner C02 fra 

luften under veksten. Du verken lukter eller smaker plast når 

du drikker fra denne flasken. Med denne pent utformede 

gjenbrukbare vannflasken bidrar du positivt til å redusere 

drivhuseffekten. Kapasitet 500 ml. Made in Europe. Mål Ø 7,2 x 

17,4 cm. Pakket individuelt i en brun papireske. 50 g.
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Rent drikkevann for alle
Ved å kjøpe en vannflaske fra Join The Pipe-merket bidrar 

du til en mer rettferdig omfordeling av drikkevann over hele 

verden. Hver person har rett til 1,5 liter drikkevann hver dag, 

og derfor installerer Join The Pipe offentlige vannkraner over 

hele verden for å nå dette målet. Hver flaske er “et stykke av 

det lengste vannrøret i verden” for å bringe vann til de uten. 

I tillegg er du med på å redusere plastavfallet når du bytter til 

disse gjenbrukbare, bærekraftige og kvalitetsvannflaskene. 

Made in Holland.

Join The Pipe Nairobi Bottle 500 ml
Gjenbrukbar vannflaske fra merket Join The Pipe. Denne 

bærekraftige flasken er laget av BIO HDPE. Denne plasten er 

laget av avfallet fra sukkerrørplanten. Flasken har skrukork med 

bæreløkke. Et vakkert 3D-diamantmønster gir flasken et unikt 

utseende. Denne flasken har en sjenerøs åpning for å legge til 

isbiter og gjøre flasken enkel å rengjøre. BPA-fri. Kapasitet 500 

ml. Made in Holland. Mål Ø 6,4 x 22,33 cm. 63 g.

Join The Pipe Nairobi Ring Bottle 
500 ml
Gjenbrukbar vannflaske fra merket Join The Pipe. Denne 

bærekraftige flasken er laget av BIO HDPE. Denne 

plasten er laget av avfallet fra sukkerrørplanten. Et vakkert 

3D-diamantmønster gir flasken et unikt utseende. Flasken har 2 

åpninger, begge med skrukork: en drikkeåpning og en sjenerøs 

åpning for å legge til isbiter og gjøre flasken enkel å rengjøre. 

Leveres med en praktisk bærestropp. BPA-fri. Kapasitet 500 ml. 

Made in Holland. Mål Ø 6,4 x 19,97 cm. 72 g.
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Bio Bidon 750 ml
Denne sportsflasken er laget av sukkerrør og tilgjengelig i 

forskjellige fargekombinasjoner etter eget valg. Du kan velge 

mellom en rekke standardfarger på flaske, kork og drikkepropp. 

Komponer flasken selv som passer din husstil. Den økologiske 

flasken lukter eller smaker ikke plast og er selvfølgelig også BPA-

fri. Materialene som brukes oppfyller kravene til matsikkerhet og 

er fullt resirkulerbare. Kapasitet 750 ml. Mål Ø 8 x 24 cm. 85 g.

Bio Bidon 600 ml
Denne sportsflasken er laget av sukkerrør og tilgjengelig i 

forskjellige fargekombinasjoner etter eget valg. Du kan velge 

mellom en rekke standardfarger på flaske, kork og drikkepropp. 

Komponer flasken selv som passer din husstil. Den økologiske 

flasken lukter eller smaker ikke plast og er selvfølgelig 

også BPA-fri. Materialene som brukes oppfyller kravene til 

matsikkerhet og er fullt resirkulerbare. Kapasitet 600 ml. Mål Ø 

7,3 x 20,2 cm. 73 g.
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Contigo®; Nummer én i 

verden for drikkeflasker.

Contigo® Streeterville Desk Mug 
420 ml
Dobbeltvegget, vakuumisolert RVS-termoskrus fra Contigo®. 

Ett sprutsikkert lokk har et sikkert skyvelokk for å forhindre søl 

og lekkasjer. Varme drikker holder på varmen opptil 5 timer og 

kalde drikker opptil 15 timer. BPA-fri. Med slankt håndtak i rustfritt 

stål. Passer for nesten alle kaffetraktere. Enkel å rengjøre. Kun 

lokket tåler oppvaskmaskin. Inklusiv bruksanvisning. Kapasitet 

420 ml. Mål 12,5 x 9 x 13,3 cm. 280 g.

Contigo® Westloop Mug 470 ml
Termokrus med doble vegger og innside av rustfritt stål. 

AUTOSEAL®-teknologi og ekstra sikkerhetslås. Drikken holder 

seg varm i opp til 5 timer og kald i opp til 12 timer. Kun lokket 

tåler oppvaskmaskin. Kapasitet 470 ml. Mål 20 x 9 x 8,5 cm. 

350 g.

Contigo® Ashland 720 ml
Stilig vannflaske laget av veldig sterkt og klart BPA-fritt Tritan. 

Med AUTOSPOUT®-teknologi, låsemekanisme og karabinkrok. 

Tåler oppvaskmaskin. Inkl. instruksjoner. Kapasitet 720 ml. Mål 

Ø 7,6 x 26,3 cm. 196 g.
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Kambukka®; Premium 

drinkware mens du er på 

farten!

Kambukka® Olympus 300 ml
Bærekraftig termokrus. • Vakuumisolert RFS • BPA-fri • Switch-

lokk med 2 posisjoner • universallokk • lokket tåler varme og 

oppvaskmaskin • holder varme drikker varme i opptil 6 timer  

• holder kalde drikker kalde i opptil 11 timer • Snapclean®-

teknologi • 100% lekkasjefri. Mål Ø 7,1 x 13,6 cm. 210 g.

Kambukka® Olympus 500 ml
Bærekraftig termokrus. • Vakuumisolert RFS • BPA-fri • Switch-

lokk med 2 posisjoner • universallokk • lokket tåler varme og 

oppvaskmaskin • holder varme drikker varme i opptil 10 timer  

• holder kalde drikker kalde i opptil 20 timer • Snapclean®-

teknologi • 100% lekkasjefri. Mål Ø 7,1 x 20,1 cm. 289 g.

Kambukka® Reno Insulated 500 ml
Slitesterk, vakuumisolert 18/8 termoflaske i rustfritt stål fra merket 

Kambukka®. Den øvre delen av korken er lett å skru av for å 

drikke av. Den nederste delen kan fjernes for enkel rengjøring 

eller for å legge til mynteblader, sitronskiver eller isbiter. • Veldig 

praktisk og lett å rengjøre for hånd • utmerket kvalitet • BPA-fri 

• holder drikke varm i opptil 8 timer og kjølig i opptil 20 timer • 

universallokk; passer også til andre Kambukka® -drikkeflasker • 

hetten er varmebestandig og tåler oppvaskmaskin • sklisikker 

base • 100 % lekkasjefri • kapasitet 500 ml. Mål Ø 7,1 x 23,5 

cm. 270 g.
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Campfire
Keramisk krus av kvalitet i populær retrostil. Kapasitet 320 ml. 

Tåler oppvaskmaskin. Mål Ø 8,7 x 8,3 cm. 290 g.

Retro Silver Emaille Mug
Emaljert krus i populær retrostil. Flott tillaget med chrome kant. 

For å understreke retro-looken har koppen små skjønnhetsfeil.  

Ikke oppvaskmaskin. Kapasitet 350 ml. Mål Ø 9 x 8,2 cm. Pakket 

enkeltvis i eske. 132 g.

Retro Emalje Mug 
Emaljerte krus. Et design i populær retrostil. For å 

understreke retro-looken har koppen små skjønnhetsfeil. Ikke 

oppvaskmaskin. Kapasitet 350 ml. Mål Ø 8 x 8 cm. Pakket 

enkeltvis i eske. 110 g.

Skjøre varer som servise og glass leveres bare i EU-land. Gave-/frakteske valgfritt mot pristillegg.

1223 • Gave-/frakteske
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CoffeeCup
Keramiskkrus i høy kvalitet. Helt hvit eller med farget utside. Tåler 

oppvaskmaskin. Rommer 200 ml. Passer til alle kaffemaskiner. 

Mål Ø 7,5 x 8,5 cm. 205 g.

CoffeeCup
Keramiskkrus i høy kvalitet. . Rommer 200 ml. Passer til 

alle kaffemaskiner. Tåler oppvaskmaskin. Trykk er testet på 

oppvaskmaskinen og sertifisert: EN 12875-2. Mål Ø 7,5 x 8,5 

cm. 205 g.

Royal
Keramiskkrus av høy kvalitet i hvitt. Tåler oppvaskmaskin. 

Rommer 280 ml. Mål Ø 8 x 9,5 cm. 330 g.

Royal
Keramiskkrus av høy kvalitet i farge. KTåler oppvaskmaskin. 

Rommer 280 ml Mål Ø 8 x 9,5 cm. 330 g.

Skjøre varer som servise og glass leveres bare i EU-land. Gave-/frakteske valgfritt mot pristillegg.

1223 • Gave-/frakteske1223 • Gave-/frakteske

1223 • Gave-/frakteske 1223 • Gave-/frakteske
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Ivana
Keramisk kvalitetskrus med stor hank. I heldekkende hvitt. Tåler 

oppvaskmaskin. Rommer 340 ml. Mål Ø 9,3 x 8,6 cm. 320 g.

Ivana
Keramisk kvalitetskrus med farget forside og stor hank. Tåler 

oppvaskmaskin. Rommer 340 ml. Mål Ø 9,3 x 8,6 cm. 320 g.

Zonia
Keramiskkrus av høy kvalitet i hvitt. Høy modell. Tåler 

oppvaskmaskin. Kapasitet 310 ml. Mål Ø 8,6 x 10,2 cm. 300 g.

Zonia
Keramiskkrus av høy kvalitet. Høy modell. Tåler oppvaskmaskin. 

Kapasitet 310 ml. Mål Ø 8,6 x 10,2 cm. 300 g.

Skjøre varer som servise og glass leveres bare i EU-land. Gave-/frakteske valgfritt mot pristillegg.

1223 • Gave-/frakteske 1223 • Gave-/frakteske

1223 • Gave-/frakteske 1223 • Gave-/frakteske
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Ponti
Bemerkelsesverdig krus i et attraktivt design. I keramikk av høy 

kvalitet med en matt overflate. Innhold 250 ml.  Mål Ø 8 x 9 

cm. 250 g.

Torino
Keramisk krus av høy kvalitet med en iøynefallende hank. 

Laget med et matt eksteriør og et høyglanset interiør. Tåler 

oppvaskmaskin. Kapasitet 280 ml. Mål Ø 8 x 9 cm. 280 g.

Skjøre varer som servise og glass leveres bare i EU-land. Gave-/frakteske valgfritt mot pristillegg.

1223 • Gave-/frakteske
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Kitty Mug
Krus av keramikk i høy kvalitet. Farget utside. Tåler 

oppvaskmaskin. Kapasitet 350 ml. Mål Ø 8 x 9,2 cm. 300 g.

Kitty Mug matt black
Krus av keramikk i høy kvalitet med matt svart utside og blank 

svart innside. Tåler oppvaskmaskin. Kapasitet 350 ml. Mål Ø 8 

x 9,2 cm. 300 g.

Kitty Mug
Kvalitetskrus av keramikk. Helhvitt. Tåler oppvaskmaskin. 

Kapasitet 350 ml. Mål Ø 8 x 9,2 cm. 300 g.

1223 • Gave-/frakteske 1223 • Gave-/frakteske
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Picasso Midi 
Krus av høyverdig keramikk i praktisk format. Passer under 

nesten alle kaffeapparater. Den perfekte koppen til alle slags 

fullfargetrykk, blant annet fotografier. Tåler oppvaskmaskin. 

Kapasitet 300 ml. Mål Ø 8 x 8 cm. 220 g.

Full Colour Mug
Kvalitetskrus av keramikk. Det perfekte kruset til alle typer 

fullfargetrykk. Tåler oppvaskmaskin. Kapasitet 350 ml. Mål Ø 8 

x 9,3 cm. 300 g.

Full Colour Mug Colorato 
Kruss av høyverdig keramikk med farget innside. Fargen til den 

store hanken matcher fargen på innsiden, noe som gir en fin 

effekt. Den perfekte koppen til alle slags fullfargetrykk, også 

fotografier. Tåler oppvaskmaskin. Kapasitet 350 ml. Mål Ø 8,1 x 

9,6 cm. 300 g.

1223 • Gave-/frakteske

1223 • Gave-/frakteske 1223 • Gave-/frakteske
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Palermo
Trendy krus uten håndtak. I kvalitetskeramikk. Passer for alle 

kaffemaskiner. Tåler oppvaskmaskin. Kapasitet 190 ml.  Mål Ø 

7,5 x 8,3 cm. 200 g.

Venezia
Trendy krus uten håndtak. I kvalitetskeramikk. Med matt utside 

og høyglans innside. Passer for alle kaffemaskiner. Tåler 

oppvaskmaskin. Kapasitet 190 ml. Mål Ø 7,5 x 8,5 cm. 240 g.

Sienna
Kopp og tallerken i keramikk. Tåler oppvaskmaskin. Rommer 

225 ml. Mål Ø 9,5 x 6 cm. 474 g.

Da Vinci
Kopp og tallerken i keramikk. Tåler oppvaskmaskin. Rommer 

205 ml. Mål Ø 8,5 x 7 cm. 410 g.
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Classic Te Glass  
250 ml
Stabelbart te glass laget av sterkt, 

tykt glass. Med stor hank. Innhold 

250 ml. Mål Ø 7 x 9 cm. 228 g.

Morning Teglass  320 
ml
Teglass med moderne design. Laget 

av herdet glass av høy kvalitet 

med en romslig hank. Perfekt til 

servering av kaffe og andre varme 

drikker. Glasset er varme- og 

kuldebestandig, og tåler både 

mikrobølgeovn og fryser. Kapasitet 

320 ml. Mål Ø 8 x 11,1 cm. 290 g.

Lugano Espresso 
Glass 100 ml
Espressoglass med moderne 

design. Laget av herdet glass av 

høy kvalitet. En tidløs form med 

en iøynefallende hank. På grunn 

av sin form og størrelse, passer 

dette glasset perfekt i stort sett 

alle kaffemaskiner. Kapasitet 100 

ml. Made in Italy. Mål Ø 6 x 5,5 

cm. 106 g.

Lugano Te Glass 320 
ml
Stort teglass laget av herdet glass 

av høy kvalitet. Tidløs modell med 

et slående rundt øre. Kapasitet 

320 ml. Made in Italy. Mål Ø 9 x 

9,6 cm. 270 g.

Alba
Et glass av høy kvalitet med doble 

vegger. Dette glasset i klart borosilikat 

har et elegant og moderne design 

med lokk i bambus med ring i silikon. 

Et isolerende luftlag dannes mellom 

de varmebestandige glassveggene. 

Hvis du fyller glasset med varmt drikke, 

forblir ytterveggen kjølig og lett å holde. 

Kapasitet 350 ml. Mål Ø 8,5 x 12,3 cm. 

Pakket individuelt i en brun papireske. 

220 g.

Lugano Kaffe Glass 
230 ml
Kaffeglass laget av herdet glass 

av høy kvalitet. Tidløs modell 

med et slående rundt øre. Passer 

til kaffe og cappuccino. Kapasitet 

230 ml. Made in Italy. Mål Ø 8 x 

8,3 cm. 195 g.
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Esprit Tumbler Vannglass 330 ml
Et glass med flott rund form og solid bunn. Et allsidig glass som 

i tillegg til vannglass, også egner seg til å servere brus, whisky 

eller andre alkoholholdige drikker. Kapasitet 330 ml. Mål Ø 8,4 

x 9,9 cm. 300 g.

Glory Tumbler Glass 270 ml 
Tumblerglass inspirert av klassisk amerikansk design. Dette 

glasset er laget av herdet glass som gjør det ekstra sterkt og 

gjør at det tåler varme væsker. Svært egnet for servering av 

både kalde (vann, brus) og varme (kaffe, te, cappuccino, latte 

macchiato) drikker. Ikke egnet for kokende vann. Kan stables. 

Kapasitet 270 ml. Mål Ø 8,5 x 9,8 cm. 282 g.

Loire Vannglass 400 
ml
Høykvalitets vannglass med 

solid bunn. Det stilige designet 

gir et førsteklasses preg. Et 

allsidig glass som passer til brus, 

whisky eller andre alkoholholdige 

drikker. Kapasitet 400 ml. Mål Ø 8 

x 10 cm. 160 g.

Longdrink glass
Longdrink glass av høy kvalitet. 

Meget bra egnet for bruk på 

serveringssteder og foreninger. 

Kapasitet 270 ml. Mål Ø 6,2 x 13,5 

cm. 210 g.

Scott Vannglass 300 
ml
Et allsidig drikkeglass, laget 

av materialer av høy kvalitet. 

Et iøynefallende design med 

praktisk solid bunn. Passer til 

servering av vann, juice, whisky 

eller andre alkoholholdige 

drikker. Kapasitet 300 ml. Mål Ø 

7,9 x 9,3 cm. 333 g.
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Ølglass 340 ml
Ølglass med ikonisk form og praktisk format. Egnet for 

gjestfrihet bransjen og foreninger. Kapasitet 340 ml. Mål Ø 7,5 

x 13,3 cm. 195 g.

Munich Ølglass
Høyt ølglass med fot. Tulipanformet glass som blir smalere 

oppover. Kapasitet 370 ml. Mål Ø 6,5 x 18,1 cm. 245 g.

Crown Sommelier Ølglass
Ølglass med stett. Utformet spesielt for servering av kald øl. 

Tulipanformen på glasset fremhever smaken og lukten av ølet. 

Glasset er klart, attraktivt og av høy kvalitet. Ideelt for bruk i 

serveringsbransjen. Serveringsstørrelse 300 ml. Kapasitet 420 

ml. Mål Ø 9,4 x 20,7 cm. 253 g.
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Loire Champagne glass 230 ml
Champagneglass av høy kvalitet. Det moderne designet 

utstråler stil og klasse. Det perfekte glasset for servering av 

den spesielle flasken med sprudlende bobler. Ideelt for bruk 

i serveringsbransjen så vel som til enhver spesiell anledning. 

Kapasitet 230 ml. Mål Ø 6 x 21 cm. 137 g.

Bourgogne Champagne glass 170 ml
Champagnefløyte av klart glass. Klassisk design. For servering 

av champagne eller musserende viner i cateringbedrifter, under 

en forretningsdrink eller på en personlig fest. Kapasitet 170 ml. 

Mål Ø 6,3 x 19,9 cm. 101 g.

Loire Vinglass 
400 ml
Vinglass av høy kvalitet. 

Den moderne utformingen 

utstråler stil og klasse. Ideell for 

servering av rød- eller hvitvin 

på serveringsarrangementer, 

under et forretningsmøte eller i 

Jura Vinglass 370 ml
Elegant vinglass med ekstra lang stilk. 

Llaget av veldig klart glass av høy 

kvalitet.  Dette glass er formet til en bred 

beger med en avsmalnende munn. Dette 

skaper en intens smaksopplevelse. Dette 

stilige glass egner seg for servering 

av vin i cateringvirksomheter, under et 

forretningsmøte eller hjemme. Kapasitet 

370 ml. Mål Ø 8,3 x 21,7 cm. Pakket per 

sett i eske. 126 g.

Esprit Vinglass 
320 ml
Klart vinglass for å servere 

hvitvin. Ideelt for bruk på 

serveringssteder. Kapasitet 320 

ml. Mål Ø 7,7 x 19,8 cm. 160 g.
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HappyGlass Miss 
Liza Gin-Tonic-
glass Tritan
Gin-Tonic-glass i plast, fra merket 

HappyGlass. Dette glasset har 

en vakker ballongbeger slik at 

den tradisjonelle Gin Tonic kan 

serveres perfekt. Kapasitet 630 

ml. Mål Ø 7,5 x 21,9 cm. 90 g.

HappyGlass Mister Gustav Ølglass  
Tritan
Vinglass i plast, fra merket HappyGlass. På høy stett. Utformet 

spesielt for servering av kald øl. Tulipanformen på glasset fremhever 

smaken og lukten av ølet. Kapasitet 500 ml. Mål Ø 6 x 19,1 cm. 90 g.

HappyGlass Lady 
Abigail White 
Vinglass Tritan
Vinglass i plast, fra merket 

HappyGlass. På høy, hvit stett. 

Kapasitet 460 ml. Mål Ø 7,9 x 21,2 

cm. 77 g.

HappyGlass Lady 
Abigail Vinglass 
Tritan
Vinglass i plast, fra merket 

HappyGlass. På høy stett. 

Kapasitet 460 ml. Mål Ø 7,9 x 21,2 

cm. 74 g.

HappyGlass Premium 
Collection
Gjenbrukbare drikkevarer, laget av høykvalitets 

BPA-fri polyester. Brillene er klare, blanke, 

praktisk talt uknuselige og lette. HappyGlass 

har det riktige glasset for hvert øyeblikk og 

til enhver anledning i stilig design. Ekstremt 

egnet til bruk på (sports)arrangementer, 

festivaler, konserter og alle anledninger hvor 

glassforbud gjelder. Nederlandsk design og 

laget i Holland.
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Ypsilon Karaffel 1 L med korkhette
Dekorativ karaffel i glass med korkhette. En bordflaske for 

å servere vann, saft eller alkoholholdig drikker. Med romslig 

åpning for tilsetning av isbiter og enkel rengjøring. Kapacitet 

1.000 ml. Hetten leveres separat. Mål Ø 10,4 x 28,5 cm. 715 g.

Vidrio Bottle 1 L
Multifunksjonell, gjenbrukbar swing-top-flaske laget av klart 

kvalitetsglass. Kan lukkes med en hendig klipshette. Denne 

flasken er ideell for servering av vann, brus eller vin. Kan også 

fylles med olivenolje, urter eller frø. Ekstremt egnet til daglig 

bruk eller til bruk i storkjøkkenbransjen. Kapasitet 1.000 ml. 

Made in Italy. Mål Ø 8 x 30 cm. 614 g.

Algarve Karaffel 1 L med korkhette
Dekorativ karaffel i glass med korkhette. En bordflaske for 

å servere vann, saft eller alkoholholdig drikker. Med romslig 

åpning for tilsetning av isbiter og enkel rengjøring. Kapacitet 

1.000 ml. Mål Ø 8,8 x 26,5 cm. 500 g.
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Sevilla Resirkulert Karaffel 800 ml
Dekorativ karaffel laget av 100% robust, resirkulert 

kvalitetsglass. Et attraktivt midtpunkt med karakter. Glasset 

er preget med etiketten “Authentic Glass 100% recycled”. 

Den blågrønne fargen på dette glasset er et naturlig 

resultat av resirkuleringsprosessen. Fargen og eventuelle 

ufullkommenheter understreker skjønnheten til dette 

resirkulerte produktet og bidrar til dets autentisitet. Gjenvinning 

reduserer forbruket av nye råvarer, vann og energi. Farge, 

tykkelse og størrelse kan variere fra produkt til produkt. Made in 

Spain. Kapasitet 800 ml. Mål Ø 6,5 x 25 cm. 792 g.

Sevilla Resirkulert Vannflaske 1,2 L
Dekorativ vannflaske med tut laget av 100% robust resirkulert 

kvalitetsglass. Lukkes med korkhette. Glasset er preget med 

etiketten “Authentic Glass 100% recycled”. Den blågrønne fargen 

på dette glasset er et naturlig resultat av resirkuleringsprosessen. 

Fargen og eventuelle ufullkommenheter understreker 

skjønnheten til dette resirkulerte produktet og bidrar til dets 

autentisitet. Gjenvinning reduserer forbruket av nye råvarer, 

vann og energi. Farge, tykkelse og størrelse kan variere fra 

produkt til produkt. Made in Spain. Kapasitet 1.200 ml. Mål Ø 

10 x 29 cm. 955 g.

Sevilla Resirkulert Vannglass 220 ml 
Rustikt glass med tykk kant. Laget av 100% robust, resirkulert 

kvalitetsglass. Den blågrønne fargen på dette glasset er 

et naturlig resultat av resirkuleringsprosessen. Fargen og 

eventuelle ufullkommenheter understreker skjønnheten til dette 

resirkulerte produktet og bidrar til dets autentisitet. Gjenvinning 

reduserer forbruket av nye råvarer, vann og energi. Farge, 

tykkelse og størrelse kan variere fra produkt til produkt. Made in 

Spain. Kapasitet 220 ml. Mål Ø 9 x 9 cm. 230 g.
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Zuja Resirkulert Vannglass 200 ml 
Vannglass laget av 100% resirkulert glass. Dette glasset har 

en spesiell grønnblå glød. Denne fargen skapes når hvitt 

glass smeltes og behandles ved lavere temperatur. Dette 

sparer energi og er mindre luftforurensende. På grunn av 

produksjonsprosessen er hvert produkt unikt. Farge, tykkelse 

og størrelse kan variere noe med også noen små synlige 

luftbobler. Laget i Marokko. Kapasitet 200 ml. Mål Ø 7 x 14 cm. 

146 g.

Zuja Zuja Resirkulert Vannglass 300 ml
Vannglass laget av 100% resirkulert glass. Dette glasset har 

en spesiell grønnblå glød. Denne fargen skapes når hvitt 

glass smeltes og behandles ved lavere temperatur. Dette 

sparer energi og er mindre luftforurensende. På grunn av 

produksjonsprosessen er hvert produkt unikt. Farge, tykkelse 

og størrelse kan variere noe med også noen små synlige 

luftbobler. Laget i Marokko. Kapasitet 300 ml. Mål Ø 7,5 x 12 

cm. 177 g.

Zuja Resirkulert Karaffel 1 L
Elegant karaffel laget av 100% resirkulert glass. Denne 

karaffelen har en unik grønnblå glød. Denne fargen skapes 

når hvitt glass smeltes og behandles ved lavere temperatur. 

Dette sparer energi og er mindre luftforurensende. På grunn av 

produksjonsprosessen er hvert produkt unikt. Farge, tykkelse 

og størrelse kan variere noe med også noen små synlige 

luftbobler. En vakker bordflaske med tut for servering av vann, 

hjemmelaget iste eller juice. Laget i Marokko. Kapasitet 1.000 

ml. Mål Ø 10 x 24 cm. 659 g.
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Rebottled® Tumbler 2-pack
Rebottled® drikkeglass sett på to laget av resirkulerte vinflasker. 

Denne unike designen beholder utseendet til den originale 

vinflasken og skaper noe helt nytt. Disse brillene er behagelige 

å holde og har en jevn finish. Høy kvalitet og egnet for vann, 

brus eller drinker. Disse glassene leveres som et sett i en 

original gaveeske laget av resirkulert, FSC-sertifisert papp. 

Dutch design. Made in Holland. Kapasitet ca. 330 ml per glass. 

Mål Ø 7,5 x 11 cm. 200 g.

Rebottled® Tumbler
Et design drikkeglass laget av en resirkulert vinflaske. Et unikt 

glass fra merket Rebottled®, hvor du umiddelbart gjenkjenner 

den originale vinflasken. Glasset ligger godt i hånden og har en 

jevn finish. Høy kvalitet og egnet for vann, brus eller cocktailer. 

Nederlandsk design. Made in Holland. Kapasitet ca. 330 ml. Mål 

Ø 7,5 x 11 cm. Pakket individuelt i en brun papireske. 220 g.

Rebottled® Carafe
Denne karaffelen av Rebottled®-design er laget av en omformet 

vinflaske. En unik, gjenbrukbar karaffel der du fortsatt kan 

kjenne igjen den originale vinflasken. Glasset i flasken har en 

jevn tekstur. Denne karaffelen har et unikt design og tekstur av 

høy kvalitet. Nederlandsk design. Made in Holland. Kapasitet 

750 ml. Mål Ø 7 x 18 cm. Pakket individuelt i en brun papireske. 

35 g.

Rebottled®: Fra vinflaske til 
drikkeglass
Unikt glass laget av resirkulerte vinflasker. Millioner av vinflasker 

kastes umiddelbart etter bruk. Rebottled® omformer tomme 

vinflasker til 100% bærekraftige designelementer (100% 

sirkulære). Dette sparer 98 % vann sammenlignet med ny 

glassproduksjon. Dette betyr en reduksjon 

i CO2-utslipp, avfall og energi. Gi vinflasker 

en sjanse til et lykkelig, andre liv og velg 

bevisst et renere miljø. Dutch design. 

Made in Holland.
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Oxious Elegance Bathroom Towel
Mykt og stilig badehåndkle. Laget av 50% Oekotex-sertifisert 

bomull, 42% resirkulert bomull og 8% RPET (200 g/m²). 

Vevingen har en spesiell struktur, som gjør dette badehåndkleet 

behagelig å ta på og absorberer mye fuktighet. Mål 140 x 70 cm. 

Valgfritt: Pakket individuelt i pappkonvolutter. 210 g.

Bamboo Bath board
Nyt et herlig avslappende bad med dette justerbare badebrettet 

i høykvalitet laget av bærekraftig bambustre. Takket være den 

justerbare designen tilpasser dette badebrettet seg perfekt til 

ethvert bad. Det har en justerbar støtte for bøker eller nettbrett, 

en telefonholder og hakk som du kan sette favorittdrikken din i. 

Universell og enkel å plassere på enhver badekarkant. Robust 

design og sklisikker. Mål 50 x 18 x 4 cm. Pakket enkeltvis i eske. 

1233 g.
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Walra Towel Remade Cotton 50x100
Stilig håndkle fra merket Walra. Laget av 70% resirkulert 

bomull og 30% bomull (550 g/m²). Dette håndkleet har 

en fin struktur, en elegant kant og en hendig hengeløkke. 

Fantastisk mykt, absorberende og slitesterkt. Dette produktet 

er Oeko-tex og GRS-sertifisert. Produksjonsprosessen som 

brukes til å produsere disse baderomstekstilene sparer på 

vann og reduserer CO2-utslipp og energi gjennom gjenbruk 

av materialer. Dette bekreftes av det uavhengige REMO-

kvalitetsmerket. Mål 100 x 50 cm. 295 g.

Walra Bath Towel Remade Cotton 
70x140
Stilig badehåndkle fra merket Walra. Laget av 70% resirkulert 

bomull og 30% bomull (550 g/m²). Dette badehåndkleet har en 

fin struktur, en elegant kant og en hendig hengeløkke. Fantastisk 

mykt, absorberende og slitesterkt. Dette produktet er Oeko-tex 

og GRS-sertifisert. Produksjonen av disse baderomstekstilene 

sparer mye vann og reduserer CO2-utslipp og energi gjennom 

gjenbruk av materialer. Dette bekreftes av det uavhengige 

REMO-kvalitetsmerket. Mål 140 x 70 cm. 579 g.
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