Koska aika on kypsä ja
me olemme valmiita
muutokseen...
Sitä on kaikkialla
Pukemissamme asusteissa, ajamissamme autoissa,
käyttämissämme laitteissa, ruoan kuljetus- ja
säilytysastioissa, lastemme lautasissa... sitä on kaikkialla me elämme muoviyhteiskunnassa! Joidenkin ennusteiden
mukaan merissämme on vuonna 2050 enemmän muovia
kuin kalaa.

Öljypohjaisiin muovituotteisiin

käytetään 10 % maailman vuotuisesta öljyntuotannosta.

Yhteiskuntamme kuluttaa
suuren määrän luonnonvaroja valmistaakseen
kertakäyttötuotteita, joista vain pieni osa päätyy
kierrätykseen.

Saastuminen
kiihtyy ja poikkeukselliset sääilmiöt yleistyvät
maapallon lämmetessä. Teollinen valmistus tuottaa
suuren määrän kasvihuonekaasujen päästöjä, MUTTA
niin tuottaa kierrätysteollisuuskin!

TIESITKÖ?

All Rights Reserved.
Copyright 2018 © EcoSouLife.

Muovi alkaa hajota vasta 700 vuoden
kuluttua ja maatuu täysin 1000 vuodessa.
Tämä tarkoittaa, että ensimmäinenkään
koskaan tuotettu muovituote ei ole edes
alkanut hajoamaan.

EKOLOGINEN AJATTELU
Kestävän kehityksen kolme pilaria
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Ekologiset materiaalit
Käytämme tuotteiden valmistukseen esimerkiksi

maissitärkkelystä, riisin akanoita, bambua, vehnän olkea,

sokeriruokoa sekä kasvien osia. Materiaalimme ovat joko muun
toiminnan sivutuotteena syntyvää jätettä tai nopeasti kasvavia
kasveja. Luonnollisten materiaalien ansiosta raaka-aineemme

ovat hiilineutraaleja ja mahdollistavat tuotteiden valmistamisen
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pienimmällä mahdollisella hiilijalanjäljellä.

Huippuluokan valmistusmenetelmät
Käyttämämme edistyksellinen teknologia on vuosien
kokemuksen ja tutkimuksen tulosta. Käyttämämme

valmistajat ja raaka-ainetoimittajat ovat sitoutuneet

kanssamme yhteiseen tavoitteeseen: tuotteidemme on
oltava ympäristöystävällisiä sekä biohajoavia. Kaikki
tuotteemme on suunniteltu siten, että ne maatuvat
täydellisesti 36 kuukauden kuluessa maahan
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hautaamisesta.

Ei lainkaan jätettä
Luonnollisista sivutuotteista ja nopeasti kasvavista kasveista
valmistetut tuotteemme eivät lisää maailman jätekuormaa

lainkaan, kun ne valmistetaan tai kun niiden elinkaari päättyy.
Tuotteemme päätyvät maapallon resurssien luonnolliseen
kiertokulkuun. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja hyödyntää
luonnollisia sivutuotteita, jotka eivät kelpaa muille.

KESTOASTIAT
BAMBU

RIISIN AKANA

Biohajoaa 2-3
vuodessa*

Biohajoaa 2-3
vuodessa*

Bambujauhosta,
maissitärkkelyksestä ja kasvien
osista valmistettu materiaali,
johon on mahdollista yhdistää
trendikkäitä vesiliukoisia värejä.
Erinomainen vaihtoehto esim.
melamiiniastioille.

Riisin akanoista ja muista
luonnollisista sivutuotteista
valmistettu materiaali, jota
käytämme värjäämättömänä sen
luonnollisessa muodossa. Kestävä
ja erottuva astia.

TIESITKÖ?

MUOVI
kestää 400 -

700 vuotta

* Toteutuvat ajat riippuvat vallitsevista ympäristöolosuhteista.

LASI

kestää 1
miljoonaa
vuotta

PLAnet
Biohajoaa 1-3
vuodessa*
Maissista, sokeriruo'osta,
tapiokasta ja kasvin osista
valmistetussa tuotteessa voi
olla matta tai kiiltävä pinta ja
hyvinkin kirkkaat värit. Näyttää
muovilta, mutta ei ole muovia.

KERTAKÄYTTÖ
VEHNÄN OLKI

PALMUN LEHTI

MAISSITÄRKKELYS

Biohajoaa 30 - 90
päivässä*

Biohajoaa 90 180 päivässä*

Biohajoaa 180 540 päivässä*

Vehnäntuotannon
sivutuotteena syntyvä 100 %
uusiutuva materiaali, jolla voi
korvata muoviset tai muovilla
pinnoitetut kertakäyttöastiat.
Kestävä, kevyt ja vettä pitävä.

ALUMIINI

kestää 200
vuotta

Areca-palmun pudonneista
lehdistä valmistuu elegantteja ja
luonnollisen näköisiä kuumuutta
kestäviä lautasia ja tarjoiluastioita,
jotka soveltuvat niin grillijuhliin,
ravintoloihin kuin
catering-tilaisuuksiinkin.

STYROKSI

Maissista ja maissin osista
valmistettu materiaali, jolla voi
korvata muoviset tai muovilla
pinnoitetut kertakäyttöastiat.
Iloisine värivaihtoehtoineen

täydellinen juhlien puheenaihe.

Ei hajoa koskaan

Esittelyssä EcoSouLife®
EcoSouLife® on useita ympäristötekopalkintoja voittanut australialainen yritys, jonka

suunnittelemia kestävän kehityksen tuotteita myydään maailmanlaajuisesti kotitalous-,

ravintola- ja retkeilykäyttöön. Olemme kasvava ekosuurlähettilästiimi, jonka päämäärä on
tehdä konkreettisia tekoja vihreämmän planeetan puolesta.

Missiomme on tuottaa kestävän kehityksen mukaisia kertakäyttö- ja kestoastioita, joita
voi käyttää ilman kalvavaa syyllisyyden tunnetta ja jotka ovat todellisia vaihtoehtoja
kaatopaikkojamme ja vesistöjämme täyttäville muovi- ja styroksituotteille.

Piittaamattomuuden hinta on aivan liian korkea: siksi emme halua suunnitella tuotteita,
jotka ovat ainoastaan korkealaatuisia ja miellyttävät silmää - tuotteidemme on myös

suojeltava ekosysteemiämme kasvavalta jätekuormalta ja oltava perheidemme terveyden
ja edun nimissä vapaita kaikista haitallisista kemikaaleista.

Jotta visiomme voisi toteutua, ymmärrämme, että tuotteidemme täytyy olla yhtä
monipuolisia kuin elämämmekin on. Tästä syystä tarjoamme sekä kesto- että

kertakäyttötuotteita. Olipa tuote tarkoitettu kotiin tai ravintolaan, sen tulee olla
ympäristöasiat huomioiva, täysin biohajoava ja tietysti kasvipohjainen - sano ei

öljypohjaiselle tuotteelle! Ympäristötietoisuus ei elä vain sielussamme (Soul), se on tapa
elää (Life) - siksi siis EcoSouLife®.
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Bambutuotteemme sisältävät vain
luonnollisia raaka-aineita.
Arkikattauksesta retkelle, bambu on
kestävä, monipuolinen ja muodikkaan
värikäs. Kotona voit fiilistellä trendikkään
kahvilan tunnelmaa, mutta kuitenkin
bambutuote on niin kestävä, että sen voi
ottaa mukaan vaikka retkelle.

12 kpl aterinsetti BW13-024

Biohajoaa 2-3 vuodessa*
Kestoastia
Vain luonnollisia raaka-aineita
Bambu on nopeasti kasvava ja
uusiutuva materiaali
Kestää konepesun
Kestää kuumuutta
Kestää jopa 120 °C

Sertifioitu tuote
Loistava vaihtoehto muoville
BPA-vapaa

296 ml kuppi BM15-2012
443 ml kuppi BW11-008
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* Toteutuvat ajat riippuvat
vallitsevista ympäristöolosuhteista.

BAMBOO
SERIES 01
19,5 cm lautanen BW11-002

25 cm lautanen BW11-001

473 ml kulho

769 ml nelikulmainen
kulhosetti 4 kpl

BW11-005

niin kauan kuin
varastoa
riittää

BW11-003

NEW
!
710 ml aamiaiskulho
BM17-2023LMT
BM17-2023LBB
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1183 ml salaattikulho bambusta valmistetulla
leikkulautakannella BM17-2019
2188 ml salaattikulho bambusta valmistetulla
leikkuulautakannella BM17-2020
3312 ml salaattikulho bambusta valmistetulla
leikkuulautakannella BM17-2021

444 ml viinilasisetti 4 kpl

BW14-029

Kansi ei ole
konepesun
kestävä

Viinilasisetti 4 kpl kassilla BM15-2010M
Kassi saatavilla myös erikseen

3,8 l salaattikulho BW13-026
203 ml Café Latte Tiny kuppi BM15-2002
240 ml Café Latte standard kuppi BM15-2003
10

BAMBOO
SERIES 02

BBQ-lautanen 28 x 18 x 4 cm

BM15-2001
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BAMBOO
SERIES 03

BBQ-setti BM17-2022
1 x BBQ-lautanen
1 x 296 ml kuppi
1 x 3 kpl aterinsetti +
karabiinihaka
1 x verkkopussi

Iso 7-osainen retkisetti
BW13-1022
1 x 25 cm lautanen
1 x 430ml retkimuki
1 x 473 ml kulho
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available colours

1 x 3 kpl aterinsetti +
karabiinihaka
1 x verkkopussi

Picnic-setti neljälle BW11-009

Juuttipussi saatavilla
myös erikseen

4 x 25 cm lautanen
4 x 473 ml kulho
4 x 443 ml kuppi
1 x juuttipussi
Kertakäyttöaterimet 24 kpl
(maissitärkkelys):
8 x lusikka
8 x veitsi
8 x haarukka

10-os EcoDine-setti

BW13-025
4 x 25 cm lautanen
4 x 430 ml retkimuki
1 x 3,8 l salaattikulho
1 x verkkopussi

TIESITKÖ?
Polyeteeni on maailman yleisin muovityyppi
maailmassa. Se koostuu erittäin pitkistä ja
vahvoista hiilivetyketjuista, mikä tekee siitä
ideaalin materiaalin esim. muovipusseihin ja
muovipulloihin.

Niin kauan kuin varastoa riittää

3-os Ruokailuvälinesetti+ karabiinihaka
BW13-0014

430ml Retkimuki BW12-0011
Erittäin kevyt kantaa!
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COFFEE SHOP
355 ml Aromi-kahvikuppi
BM15-2004

14

355 ml Bio-matkamuki BW14-030

NEW
SER
IES!

Silikoniosat ovat kierrätyskelpoisia

UUTTA!
Lahjapakkaus
Tiedustele
lahjapakkausta
myyjältäsi.

355 ml Bio-matkamuki
lahjapakkauksessa

W
NE ES!
RI
SE

GB17-100

437 ml Bio-matkamuki
lahjapakkauksessa
GB17-101

437 ml Bio-matkamuki BM15-2009

TIESITKÖ?
Useimmissa paperikupeissa on
muovinen pinnoite.

Kysy toteutusta omalla logollasi!
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PATTERN BAMBOO
Näissä trendikkäissä, ajanmukaisissa ja kestävissä tuotteissa on elämää pursuava
kuviointi. Loistava valinta sekä kattaukseen että retkelle!

Style Life
443 ml kuppi BW15-2007STL
473 ml kulho BM15-2008STL
19,5 cm lautanen BM15-2006STL
25 cm lautanen BM15-2005STL
Lautasliinat 50 kpl 33 x 33 cm

NK15-2003STL

Paisley
443 ml kuppi BM15-2015PL
473 ml kulho BM15-2016PL
9,5 cm lautanen BM15-2014PL
25 cm lautanen BM15-2013PL
248 ml pikkumuki 4 kpl setti

BW14-028PL

Lautasliinat 50 kpl
33 x 33 cm
NK16-3001PL
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BAMBOO SERIES 01
sivut 8-9

VÄRIKARTTA

BAMBOO SERIES 03 COFFEE SHOP
sivut 12-13

Oranssi

Oranssi

Vihreä

Harmaa

Tokio

Pinkki

Harmaa
Navy

sivu 15 / 20oz

Pinkki

Hiekka

Sveitsin alpit

Taivaan sininen

Vihreä
Navy-sininen

Caribia - niin kauan kuin varastoa riittää

Hiekka

taivaan sin. lautanen / oran. aterimet ja kuppi

Tokio

manteli lautanen / vih. aterimet ja kuppi

Sveitsin alpit

lime lautanen / navy aterimet ja kuppi

Lime kansi / turkoosi kulho
Vaalea marjapuuro kansi / tumma
marjapuuro kulho

sivut 10-11

Vihreä

Taivaan sininen

pages 14-15 / 12oz

Kahvi kansi / Kahvi kuppi

BAMBOO SERIES 02
Manteli

COFFEE SHOP

Tumman harmaa kansi ja kuppi
Harmaa kansi / lime kuppi
Lime kansi / tumman harmaa kuppi
T.punainen kansi / t.harmaa kuppi
Vaalea marja kansi / marja kuppi
Vaalean lime kansi / turkoosi
kuppi

PRINTED SERIES
sivut 16-17

style life

Manteli kansi / Kahvi kuppi
Kahvi kansi / Manteli kuppi
T.pun kansi / T. harmaa kuppi

Navy

T.harmaa kansi / T. pun kuppi
T.harmaa kansi / T.harmaa kuppi
Lime kansi / Lime kuppi
Navy kansi / Navy kuppi
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Vaalea lime kansi / Turkoosi kuppi
Turkoosi kansi / Vaalean lime kuppi
Vaalea marjapuuro kansi / Tumma marjapuuro kulho
Tumma marjapuuro kansi / Vaalea marjapuuro kuppi

paisley

COLOUR
CHART
VÄRIKARTTA
RIISIN AKANA
sivut 20-21

RIISI
PRINTATTU
sivu 21

LITTLE PEOPLE
pages 22-23

denim
cotton candy
natural husk
mixed colour

sivut 24-27
Vihreä

sivut 32-33
Lime

Musta

VEHNÄN OLKI
sivu 34

luonnollinen olki

KERTAKÄYTTÖ

PLAnet
Hopea

MAISSITÄRKKELYS
Natural

rice paddy

Sin.

sivut 28-31

luonnollinen palmun lehti

luonnollinen akana

Pinkki

PALMUN LEHTI

Valk.
Oranssi

natural
Valk.

sivu 34

Musta

mix

RICE HUSK
2 ltr kulho 9 x 9 x 9 cm

HU13-124NT

25 cm lautanen
HU13-127NT

20 cm lautanen
HU13-125NT

590 ml kulho
HU13-122NT

Nämä tuotteet on tehty riisin akanan kuidusta ja muista luonnollisista ylijäämäaineista. Niiden väri on
tarkoituksella jätetty luonnonmukaiseksi. Riisin akana ei sovellu kovuutensa vuoksi edes eläinrehuksi ja
siksi se normaalisti poltetaan. Me keksimme luoda akanoista tuotteita, jotka ovat sileitä, kovia ja kestävät
kovimmankin kotikäytön sekä ammattikäytön.

Biohajoaa 2-3 vuodessa*
Kestoastia
Konepesun kestävä
Kestää lämpöä, jopa 120°C
Erinomainen vaihtoehto muoville
BPA-vapaa
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* Toteutuvat ajat riippuvat vallitsevista olosuhteista.

443 ml Café
matkamuki
HU13-112GNT
HU13-112BNT
Silikoniosat ovat
kierrätyskelpoisia

319 ml Soul-muki
RH15-2009NT

443 ml Soul-kuppi

HU13-130NT

Eco-lounasrasia 15 x 8 x 24 cm

HU17-137NT

Together

NEW
!

Termosetti

RH16-3001NT
1 x On The Go -setti
1 x 443 ml
Café-matkamuki
1 x huopakassi

we can
make th
e change

Siikonitiiviste on
kierrätyskelpoinen

Lounasrasia
12x 17 x 5,5
cm
HU13-136NT

Lounasrasia ja spork -setti
HU13-113NT
1 x Soul Spork
1 x lounasrasia
1 x kuminauha

Soul-Spork
HU13-116NT

Lautasliinat 50 kpl pakk.
33 x 33 cm
NK15-2004RP
Niin kauan kuin
varastoa riittää
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Suojele lapsiasi melamiiniastioiden sisältämiltä kemikaaleilta. Little People -tuotesarjan
pääraaka-aine on riisin akana ja siinä käytetyt väriaineet ovat luonnollisia vihanneksista ja
hedelmistä uutettuja värejä. Kaiken muun hyvän lisäksi nämäkin tuotteet ovat biohajoavia!
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Biohajoaa 2-3 vuodessa*

TIESITKÖ?

Kestoastia

Haitallisia muoviperäisiä
kemikaaleja löytyy lähes jokaisen
verenkierrosta ja kudoksista, myös
vastasyntyneiden.

Konepesun kestävä
Kestää jopa 120 °C lämpötiloja
BPA-vapaa

2-os miniaterimet RHB15-2004
Little people -nokkamuki
RHB15-2001

Little people -kulho
RHB15-2003

Lohkolautanen RHB15-2002
3-os setti RHB15-2005
1 x Nokkamuki
1 x Kulho
1 x Lohkolautanen

3-os setti värisekoitus
RHB17-2005MIX

5-os setti RHB15-2006
1 x Nokkamuki
1 x Kulho
1 x Lohkolautanen
1 x aterimet

5-os setti värisekoitus
RHB17-2006MIX

* Toteutuvat ajat riippuvat vallitsevista
ympäristöolosuhteista.
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PLAnet valmistetaan kemikaalivapaista ja
uusiutuvista raaka-aineista uuttamalla,
käyttämällä ja polymeroimalla. Se näyttää
kiiltävyytensä vuoksi aivan muovilta, mutta
ei ole muovia - kasvipohjaisen
PLAnet-tuotteen ympäristövaikutus on
huomattavasti pienempi kuin vastaavan
muovituotteen. PLAnet kestää keittiössä
kuin muovi, mutta biohajoaa haudattaessa
2-3 vuodessa.

Biohajoaa 2-3 vuodessa*
Kestoastia
Kasvipohjainen
Konepesun kestävä
Kompostoitava
Loistava vaihtoehto muoville
BPA-vapaa

Eco
Cool
Cup
inin
Medium
&&
Large
Eco
Cool
Cup
Medium
Large
PLA0071L
//
PLA0072L
//
PLA0071O
PLA0071L
PLA0072L
PLA0071O
PLA0072O
//
PLA0071P
//
PLA0072P
PLA0072O
PLA0071P
PLA0072P
available
colors
available
colors

* Toteutuvat ajat riippuvat vallitsevista
ympäristöolosuhteista.

Kids 5pc Set with Blister
PLA8007R / PLA8007B / PLA8007L
available colors
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Eco Cool -pillimuki 750 ml PLA0071
Eco Cool -pillimuki 600 ml PLA0072

PLAnet

TIESITKÖ?

25 cm lautanen PLA0020 20 cm lautanen PLA0018

Lähes kaksi kolmasosaa vuosittain
tuotetuista muovituotteista heitetään pois
vuoden kuluessa. Kierrätys ei ole kestävä
ratkaisu, sillä kierrätysprosessikin rasittaa
ympäristöä ja vain pieni osa muovijätteestä
pystytään kierrättämään.

482 ml kuppi PLA0035
443 ml kuppi PLA0034

3,8 l salaattikulho PLA0027
709 ml kulho PLA0025
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SET PACK SERIES

25 cm lautanen 4 kpl setti PLA4004
20 cm lautanen 4 kpl setti PLA4003
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709 ml kulho 4 kpl setti PLA4001

482 ml kuppi 4 kpl setti PLA4002

532 ml matkamuki 2 kpl pakkaus PLA2001
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PALM LEAF
6" (15 cm) Lautanen
5 kpl - PL16-2016NT
25 kpl - PL16-2017NT
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8" (20 x 20 cm) lautanen

5 kpl - PL16-2018NT
25 kpl - PL16-2019NT

Palmunlehtituotteet on valmistettu
luonnollisesti tippuneista intialaisista
Areca-palmun lehdistä. Lehdet
pestään, kuivataan ja
lämpökäsitellään haluttuun muotoon.
Itse metsiin ei kajota keräys- tai
valmistusprosessin aikana. Kylän asukkaat
keräävät lehtiä ja koska pudonneet lehdet
tarjoavat heille elinkeinon, he myös
suojelevat metsiään. Siksi näiden
tuotteiden käyttäminen suojelee sekä
kylän asukkaiden elintapaa että
ympäristöä!
Ennen pakkaamista EcoSouLife-tuotteet
käsitellään vielä UV-valolla, mikä
varmistaa hygienian. Tuotteita ei
pinnoiteta tai käsitellä millään aineella,
minkä ansiosta nämä upean näköiset ja
kestävät tuotteet biohajoavat 13 viikossa.

Biohajoavat 90-180
päivässä*
Kertakäyttöinen (esim. 1 viikonloppu)
Kestää uunissa 180°C-astessa 45 min.
Jääkaapin ja pakastimen kestävä
Jäähtyy nopeasti - helppo tarjoilla
Jokainen tuote on luonnon tuote ja
siksi yksilöllinen
Kompostoitava
Kestää mikroaalouunia 2 min.
10" (25 x 25 cm) lautanen

UV-käsitelty

5 kpl - PH12-024NT
25 kpl - PL16-2007NT

* Toteutuvat ajat riippuvat vallitsevista
ympäristöolosuhteista.
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10" (25 cm) lautanen

12 kpl - PH12-022NT
25 kpl - PL16-2012NT

8" (20 cm) lautanen

12 kpl - PH12-021NT
25 kpl - PL16-2011NT
50 kpl - PL16-2005NT

10" x 6" (25 x 15 cm) suorakaide lautanen
5 kpl - PL16-2003NT
25 kpl - PL16-2009NT

30

11" x 7" (28 x 18 cm) lohkolautanen
5 kpl - PL15-2001NT
25 kpl - PL16-2008NT

22" x 12" (56 x 30 cm) tarjotin

3 kpl - PL16-2028US
5 kpl - PL16-2022NT

7" (18 cm) kulho

12 kpl - PH12-020NT
25 kpl - PL16-2010NT
50 kpl - PL16-2004NT

4" (10 cm) minikulho

25 kpl - PL16-2014NT
50 kpl - PL16-2015NT
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TIESITKÖ?
Keskimäärin 2000 tonnia muovijätettä
menee kaatopaikalle vuosittain
jokaisessa amerikkalaisessa
keskisuuressa kaupungissa ja tästä 100
tonnia on täysin maatumatonta
sturoksia.

140-os kertakäyttösetti
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BDH-0035NT
20 x 236 ml kuppi
20 x 473 ml kulho
20 x 23 cm lautanen
20 x 18 cm lautanen
20 x haarukka
20 x lusikka
20 x veitsi

23 cm lautanen
20 kpl BDH-0030
50 kpl CS15-2015

25 cm lohkolautanen, 20 kpl setti

18 cm lautanen

20 kpl BDH-0031
50 kpl CS15-2016
200 kpl (vain natural) CS16-0032NT

BDH-0036

Tämä biohajoavien kertakäyttöastioiden sarja on tehty vastuullisesti kasvatetusta maissista sekä
muista kasviraaka-aineista. Kaikki sarjan osat biohajoavat 180-540 päivässä.

Biohajoaa 180-540
päivässä*

237 ml muki, 20 kpl BDH-0032NT
473 ml muki, 20 kpl CS16-2023NT
237 ml muki, 50 kpl CS16-2024NT

Kertakäyttöastia
Kestää pakastimen ja jääkaapin

473 ml muki, 50 kpl CS16-2021NT

Kestää kuumaa ja kylmää

Kestävä ja nestettä pitävä

24 kpl aterinsetti

8 x haarukka
8 x veitsi
8 x lusikka

*Actual degradation times may vary
depending on environmental conditions.

BC001

443 ml kulho, 20 kpl

100 kpl haarukka CS15-2003
100 kpl veitsi CS15-2004

BDH-0034NT
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Kompostoituu 30-90 päivässä*
Vehnän olki on täysin
ylimääräistä jätettä, jota jää,
kun vehnää korjataan
elintarvikekäyttöön. Vehnän
olki -tuotteet koostuvat
murskatusta vehnän
kuidusta.

15 cm lautanen

20 kpl - WSR16-1004
50 kpl - WSR16-1001

Yleensä vehnän olki
poltetaan, mikä puolestaan
lisää saastumista ja aiheuttaa
paikallisia terveysongelmia.
Vehnä kasvaa nopeasti ja
sitä käytetään paljon, mikä
tekee siitä ideaalin
raaka-aineen
kertakäyttöastioihin.
Ostamme oljen suoraan
viljelijöiltä edistäen täten
paikallista elinkeinoa.

23 cm lautanen

20 kpl - WSR16-1005
50 kpl - WSR16-1002

503 ml kulho

50 kpl - WS15- 2001PT

Kompostoituva
Sopii sekä kylmille että
kuumille tarjottaville
Kestää mikrouunin
Recycled
Newspaper Napkin
50 Sheets/ Pk
W33cm x L33cm
NK17-3002NS
MOQ required
made from recycled
newspaper and only
available in natural.

Kestää jääkaapin ja pakastimen
Disposable 100 Pc
PLA Straws 20.5cm
MOQ required
available colours

PLAD17-100W
PLAD17-100B
PLAD17-100MIX

Kestävä ja nestettä pitävä
Gluteeniton ja allergisoimaton
Ei sisällä muovia tai vahaa
* Toteutuvat ajat riippuvat vallitsevista
ympäristöolosuhteista.

KYSY TOTEUTUSTA OMALLA LOGOLLASI

MERCHANDIS
Hyllypuhujat - kouluta asiakkaitasi ymmärtämään materiaalit paremmin.

Bambu
MM15-2004BA
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Maissitärkkelys
MM15-2007PCS

Riisin akana
MM15-2006RH

Palmunlehti
MM15-2005PA

Vehnän olki
MM17-2009WS

PLAnet
MM17-2008PLA

SUOSITELLUT JULISTEET
ESILLEPANOIHIN

Time Guide Banner
MP15-2001B
W 100cm x
H 193cm

Bio Cup Banner
P13-006B
W 100cm x
H 193cm

Palm Leaf Banner
P13-008B
W 100cm x
H 193cm

Bamboo Banner
MP15-2002B
W 100cm x
H 193cm

Cornstarch Banner
P13-012B
W 100cm x
H 193cm

Wheat Straw Banner Rice Husk Banner
P13-011B
P17-013WS
W 100cm x
W 100cm x
H 193cm
H 193cm

Bamboo A1 Poster
B13-010BA1P
W 59.4cm x
H 84.1cm

Husk A1 Poster
B13-010HA1P
W 59.4cm x
H 84.1cm
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EcoSouLife® on suunnitellut laajan valikoiman erilaisia ympäristöystävällisistä
materiaaleista suunniteltuja esillepanoratkaisuja. Kysy lisää myyjältäsi.

Generic Display Stand
ST17-025
W 39.5cm x H 110.5cm
x D 39.5cm

Stand Alone
CB-009NT
W 175.5cm x H 81.5cm
x D 50.5cm

Big Table
CB13-001NT
W 50cm
x H 77.5cm
x L 100cm
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Small Table
CB13-002NT
W 40cm
x H 59cm
x L70cm
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