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ПРОСТИ ИЗБОРИ, 
ГОЛЕМИ ПРОМЕНИ

СТЪКЛО БАМБУКОВИ 
ВЛАКНА

ДЪРВО АЛУМИНИЙ

ОРИЗОВИ 
ВЛАКНА

ЮТАПАМУК КОРК

PЕЦИКЛИРАНА 
ХАРТИЯ

КАМЕННА 
ХАРТИЯ

ВЛАКНО ОТ 
СЛАМА ОТ 
ПШЕНИЦА

PЕЦИКЛИРАН 
PET



Да бъдеш ECOlogic представлява промяна. 
Представлява устойчиво отношение, до 
което можете да се докоснете. Тъй като 
днес започваме да планираме бъдещето, 
тази селекция от продукти е проектирана 
така, че във всеки момент от деня да 
можете да правите малки жестове, които 
имат голямо влияние върху утрешния 
ден. Решенията, които вземаме днес, са 
от основно значение за превръщането на 
света в по-устойчиво и грижовно място. 

Сега е времето!

DECIDE 
TOMORROW 
TODAY



Morning

Day

Night

ДНЕС Е ОТ 
ЗНАЧЕНИЕ

СПИСЪК

Morning

06 - 17

Козметична чанта
Стъклени чаши
Бамбукови и стъклени бутилки
Слънчеви очила
Ключодържател
чадър
Несесер
Цветни моливи

Бележници
Преносими батерии
Органайзер за бюро
Безжично зарядно устройство
Безжични зарядни с държач 
за мобилен телефон
Протектор за уеб камера
USB флаш устройство
Химикалки
Офис комплект
Комплект лепящи листчета

Кухненски дъски
Купа за салата
Тава
Кутия за чай
Комплект за барбекю
Престилки
Комплект за вино
Тирбушон
Шейна

Въже за скачане с 
дървени дръжки
Дървен комплект 
за оцветяване

Чанти
Херметична кутия
Комплект прибори 
за хранене
Чаши за пътуване
Бутилки с инфузор
Сламка за многократна 
употреба
Чаша 400 мл
Бутилка
Чанта за връвчици

Чанта за вино (бутилка)
Настолна лампа
Високоговорител
Сгъваеми слушалки
Истински безжични 
слушалки
Дървени игри



Day

18 - 51
Night

52 - 65





Morning

Веднага щом изгрее слънцето, се появява 
и нова възможност за промяна. Моментът 

за действие започва с пробуждането 
на новия ден. Правете избори, които 

допринасят по осезаем и непосредствен 
начин за това да бъдете зелени.

06:00 - 09:00



06:00
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Morning

150

Blanchett — 92735 

    

100%

Чанта за тоалетни принадлежности от 100% памук (280 г/
м²) с коркови детайли на дъното и цип, която също има 
дръжка за лесно носене. Подплатена отвътре, лесна за 
почистване и бързо съхнене, идеална за съхранение на 
грим.

220 x 130 x 80 мм

TRS - 95 x 60 мм

Денят, който 
има значение:
ДНЕС

1. Намалете водата, която 
използвате под душа

2. Използвайте 
продукти на основата на 
естествени съставки

3. Изберете бамбукова 
четка за зъби

4. Използвайте 
многократни клечки за уши

Направете 
сутрешната си 
хигиена по-устойчива
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110

106

110

Lunkina — 94768 

Kenny II — 93804 

Soffy — 94024 

    

    

    

Стъклена чаша с релефно изображение на усмихнато лице 
върху дъното и с вместимост до 280 мл. Доставя се в кутия.

ø79 x 81 мм

PDP - 20 x 20 мм

Чаша от матирано стъкло с вместимост 340 мл 
идоставяна в кутия.

ø80 x 97 мм | Кутия: 120 x 88 x 102 мм

PDP - 40 x 40 мм

Стъклена чаша с вместимост до 390 мл. Доставя 
се в кутия.

ø91 x 103 мм

PDP - 25 x 30 мм
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Morning

Lunkina
94768

 10

Expresso
93873

 11

110

110

Expresso — 93873 Machiato — 93895 

        

Комплект от 2 чаши изработени от изотермично 
стъкло, с двойни стени. Обем 350 мл. Доставят се в 
подаръчна кутия, която може да се персонализира.

Кутия: 195 х 125 х 95 мм

PDP - 25 x 20 мм

Комплект от 2 чаши изработени от изотермично 
стъкло, с двойни стени. Обем 75 мл. Доставят се в 
подаръчна кутия която може да се персонализира.

Кутия: 133 x 65 x 65 мм

PDP - 25 x 10 мм

С малки жестове 
сутрешното ви кафе ще 
има още по-добър вкус:

· Избягвайте чаши за 
еднократна употреба

· Предпочитайте био кафе

· Изберете биоразградими 
кафе капсули



Dakar
94699

 13

07:12



13

Morning

167
=
1

106144

119124

Dakar — 94699 

Williams — 94669 

    

    

Боросиликатна стъклена бутилка с винтова капачка 
от PP. Бутилка с матово градиентно покритие и 
силиконова дръжка на капачката. Вместимост до 470 
мл. Доставя се в картонена кутия.

ø60 x 210 мм

PDP - 25 x 50 мм

Бутилка от боросиликатно стъкло с бамбуков капак и 
силиконов джоб. Тази бутилка е с вместимост до 600 мл 
и се доставя в картонена кутия.

ø68 x 231 мм

PDP - 25 x 30 мм

пластмасови 
бутилки за вода

бутилка за вода за 
многократна употреба
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103

160

160

Varadero — 98324 

Millau — 95051 

Aloy — 95050 

    

    

    

Правоъгълен ключодържател. Доставя се с 
разглобена кутия от крафт картон

35 x 60 x 3 мм

LSR - 35 x 20 мм

Корков ключодържател. Доставя се с 
разглобена кутия от крафт картон.

35 x 55 x 3 мм

LSR - ø20 мм

Слънчеви очила от полипропилен и бамбук. 
Огледални лещи и UV400 защита.

46 x 49 x 150 мм

PDP - 40 x 6 мм
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Morning

08:12

160

Sobral — 99141 

    

Корков чадър с дървена пръчка и дръжка. Автоматично 
отваряне.

ø1050 мм | 890 мм

LSR - 8 x 40 мм
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150

160

160

150

Doodle — 91756 Schooli — 93607 

Cylinder — 91752 Bird — 91750 

        

        

Картонена кутия с 6 моливи за оцветяване.

45 х 90 х 9 мм

SCR - 40 x 50 мм

Памучен калъф за моливи.

ø70 x 220 мм

TRS - 130 x 60 мм

Цилиндрична картонена кутия с 12 
моливи за оцветяване.

ø35 x 97 мм

STI - 30 x 40 мм

Комплект за рисуване, доставен в 
дървена кутия. Включва 20 см линийка, 6 
моливи за оцветяване, 1 графитен молив, 
острилка и гумичка.

220 х 43 х 32 мм

PDP - 50 x 15 мм
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Morning

.

150

160

Jumpi — 98031 

Faune — 99336 

    

    

Дървен комплект за рисуване. Този 
комплект съдържа 3 фигури с висящи 
панделки и 4 молива за оцветяване.

122 x 94 x 14 мм

SCR - 60 x 20 мм

Въже за скачане с дървени дръжки, идеално за 
игра на открито.

Дръжка: ø40 x 80 мм | Въже: 2.200 мм

PDP - 15 x 20 мм

С въвеждането 
на пластмасовите 
играчки през 
50-те години 
се наблюдава 
намаляване на 
използването на 
дървени играчки. 
Търсенето на по-
устойчиви играчки 
се увеличава и от 
2013 г. търсенето 
на тези продукти е 
нараснало с 400%.  

+ Безопасност
+ Трайност
+ Дълголетие
+ Въображение





Day

Живеем във време, в което нашите навици са се 
променили. Пътуването до работа е различно, обедните 

часове са по-самотни, а обиколките за пазаруването 
са по-бързи. Това, което остава непроменено, е 

спешността да се предприемат действия за околната 
среда. Малките промени трябва да започнат днес.

09:00 - 18:00



20

09:20



Day

21

160

Neruda — 93275 

    

Тефтер A5 с твърда корица, изработен от естествени 
сламени влакна. Включва метална плака, която може да бъде 
персонализирана и добавена към корицата. Този бележник има 
192 страници с цвят слонова кост от устойчиво управление на 
горите. Доставя се в крафт подаръчна кутия.

150 x 210 мм | Табела: 30 x 15 мм

PDP - 50 x 30 мм

1. Използвайте по-малко 
хартия за печат

2.  Изключвайте 
електронните устройства, 
когато не се използват

3. Вземете собствена 
бутилка за вода или чаша,
а не за еднократна употреба

4. Използвайте по-икономично
осветление

Каквато и да е работата 
ви, винаги можете да 
направите нещо, за да 
направите работната си 
среда по-екологична
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Day

23

104

104

103

104 123105 133

Rousseau — 93268 

Boyd — 93276 

    

    

Тефтер A5 с твърда корицаот RPET. Този тефтер 
има 192 страници с редове с цвят слонова кост от 
устойчиво управление на горите, лента за отметки, 
еластична лента и вътрешен джоб.

140 x 210 мм

TRS - 80 x 120 мм

Тефтер A5 с твърди корици и заоблени ъгли, изработени от 
естествени сламени влакна и памучно платно. Този тефтер 
има 192 бели страници с редове, лента за отметки, еластична 
лента и държач за химикалка (химикалката не е включена).

150 x 210 мм

TRS - 110 x 110 мм
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160

160

160

Alcott A5 — 93273 

Bulfinch — 93461 Kostova — 93439 

    

        

Тефтер A5 с 80 рециклирани 
страници с редове и картонена 
корица с вътрешен джоб.

144 х 210 мм

TRS - 85 x 160 мм

Тефтерче B7 с 60 обикновени 
рециклирани страници и картонена 
корица.

93 х 125 мм

SCR - 70 x 100 мм

Тефтер A5 с картонена корица (250 г/м²) 
и кръгли ъгли. Съдържа 80 обикновени, 
зашити страници от рециклирана хартия 
за устойчивото управление на горите.

140 x 210 мм

SCR - 100 x 120 мм

Предлага се 
в размери
A4 + A5 + A6



Day

25

Lunkina
94768

 10

Hydra
91482

 37

160
160

119

124160

Klee — 93277 Adams A5 — 93719 

        

Тефтер от корк A5 със 160 
обикновени страници цвят 
слонова кост и лента за отметки.

140 х 210 мм

SCR - 110 x 180 мм

Тефтер A5 с корково покритие и лен в долната част 
на корицата. Този тефтер има 192 страници с редове с 
цвят слонова кост за устойчиво управление на горите 
и държач за химикалка (химикалката не е включена). 
Доставя се в крафт подаръчна кутия.

140 x 210 мм

TRS - 95 x 40 мм
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105

109

160

105 104109 105

103104 119

Ringord — 93427 Asimov — 93715 

Rock — 93419 

        

    

Спирален тефтер B6 от твърда крафткорица и 140 обикновени 
каменни страници от 120 g/m². Този тефтер има магнит на 
корицата, който работи като държач за химикалка (химикалката 
не е включена).

130 х 180 мм

SCR - 70 x 160 мм

Спирален тефтер B6 със 120 обикновени 
рециклирани страници и твърда корица. 
Този тефтер включва държач за химикалка и 
химикалката.

130 х 177 мм

SCR - 80 x 160 мм

Тефтер с джобен размер със спирала със 120 обикновени 
рециклирани страници, твърди корици от картон и 
държач за химикалка (химикалката е включена).

105 x 145 мм

SCR - 80 x 90 мм



Day

27

160

160

Durrell — 92071 

Puzo — 93463 

    

    

Папка за документи от картон A4 (400 г/м²) с два 
вътрешни джоба.

230 х 307 мм

SCR - 150 x 100 мм

Картонена папка A5 (450 г/м²) с подложка от 20 
обикновени листа от рециклирана хартия и държач за 
визитни картички. Включена химикалка.

168 x 230 x 15 мм

PDP - 30 x 50 мм

1. Спестява енергия и вода

2. Намалява емисиите 
на въглероден диоксид

3. Намалява количеството 
отпадъци, които отиват 
на сметищата

Знаете ли, че хартията 
може да бъде 
рециклирана 4 до 
5 пъти? Освен това, 
производството на 
рециклирана хартия
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Kohn
97915

 29

Fitch
97909

 29

10:24



Day

29

160

160

160

160

Fitch — 97909 Kohn — 97915 

Mott — 97911 Power — 97910 

        

        

Безжично зарядно от бамбук. 5V/2A вход и максимална 
изходна мощност 5W. Включва 1 м USB/микро USB кабел за 
зареждане. Съвместим със смартфони с безжична технология 
за зареждане. Доставя се в подаръчна кутия.

92 x 92 x 9 мм

SCR - 70 x 70 мм

Бамбукова преносима батерия. Литиева батерия с 
капацитет 5000 mAh и продължителност на живота ≥ 500 
цикъла. 5V/2A вход и 5V/1-2A изход с 1 микро USB порт, 
1 тип C USB порт и 1 USB порт. Включва USB/микро USB 
кабел за зареждане и съдържа индикатор за зареждане.

120 x 51 x 15 мм

SCR - 80 x 30 мм

Органайзер от бамбук и ABS за офис с безжично зарядно 
устройство с поставка за смартфон и USB хъб с изход USB-C. Този 
органайзер включва 5V и 1.5A вход, 5V USB изход и 5W капацитет 
на зареждане. Продуктът се доставя в крафт кутия.

255 х 135 х 14 мм

PDP - 60 x 40 мм

Бамбукова преносима батерия с безжично 
зарядно. Литиева батерия с капацитет 5000 mAh и 
продължителност на живота ≥ 500 цикъла. Съдържа 
5V/2A вход/изход, индикатор за зареждане, 1 микро 
USB порт, 1 тип C USB порт и 1 USB порт. Максимална 
безжична изходна мощност 5W. Включва USB/микро 
USB кабел за зареждане. Съвместим със смартфони 
с безжична технология за зареждане. Доставя се в 
подаръчна кутия.

140 х 70 х 12мм

SCR - 120 x 50 мм



30

160

160

150

Cuvier — 97929 

Townes — 97953 Venter 8GB — 97436 

    

        

8 GB бамбуково USB флаш устройство с метална щипка. 
Доставя се в РР кутия.

60 x 19 x 10 мм | Кутия: 90 x 40 x 22 мм

PDP - 35 x 14 мм

Безжично зарядно от ABS и влакна от пшенична слама. 
Мощността на зареждане е 5W, с 5V/2A вход. Основата 
съдържа силиконов кръг, така че оборудването да не се 
движи по време на зареждане. Включва 1 м микро USB 
кабел. Доставя се в кутия от крафт хартия.

ø70 x 10 мм

PDP - ø30 мм

Протектор за уеб камера от пшенична слама 
и PP с плъзгащ се капак и стикер на гърба. 
Размерът на този протектор е универсален и 
подходящ за смартфон, таблет и лаптоп.

42 x 17 мм | Отворен: 65 x 17 мм

PDP - 20 x 5 мм



Day

31

160

160

Leavitt — 97940 

Englert — 97932 

    

    

Поставка за мобилен телефон от влакна от пшенична слама и ABS 
с безжично зарядно устройство. С мощност за бързо зареждане от 
10W и с 5V/2A и 9V/1.67A входове. Включва 1 м микро USB кабел за 
зареждане. Доставя се в кутия от крафт хартия.

70 x 112 x 87 мм

PDP - 40 x 30 мм

Бамбуково безжично зарядно устройство с двойна намотка с 
държач за писалка. С режим на мощност за бързо зареждане 
от 10W и 5V / 2A и 9V / 1.67A вход. Включва 1 м USB кабел за 
зареждане тип C. Доставя се в кутия от крафт хартия.

77 x 71 x 118 мм

LSR - 200 мм²
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Nicole
81010

 33

Beta Bamboo
81011

 33



Day

33

160

160 160

160

Nicole — 81010 Hera — 81163 

Beta Bamboo — 81011 Natura — 91647 

        

        

Химикалка от корк и алуминий с клипс. Доставя се с 
картоненаподаръчна кутия.

ø9 x 139 мм | Торбичка: 155 х 40 мм

LSR - 85 x 5 мм

Бамбукова химикалка с метален клипс.

ø11 x 138 мм

PDP - 50 x 7 мм

Бамбукова химикалка с клипс и метални детайли.

ø11 x 141 мм

PDP - 50 x 6 мм

Бамбукова химикалка с клипс и метални 
детайли.

ø13 x 143 мм

PDP - 35 x 6 мм
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103 104 105

103 104

105 119

124 150

124 150

103 105 114 119 124 128 150

Devin — 81203 Terry — 81204 

Camila — 81168 

        

    

Химикалка от пшенично сламено влакно и ABS с клипс, 
налична в няколко цвята.

ø10 x 141 мм

PDP - 60 x 6 мм

Химикалка от пшенично сламено влакно и ABS с клипс. 
Екологична химикалка.

  ø12 x 140 мм

PDP - 40 x 7 мм

Химикалка от пшенично сламено влакно и ABS сусукващ 
се механизъм и метален клипс.

ø8 x 126 мм

PDP - 35 x 5 мм



Day

35

Kuma
81013

 35

Benjamin
81012

 35

128 119

114

103 114

119

150

150 128

128 119 103 114

Benjamin — 81012 Kuma — 81013 

        

Бамбукова химикалка с нехлъзгащ се хват, клипс и цветни 
елементи от пшенични влакна и ABS.

ø11 x 142 мм

PDP - 50 x 6 мм

Бамбукова химикалка с връх за допир и метален клипс. 
Цветните елементи са изработени от пшенични влакна и 
ABS.

ø11 x 139 мм

PDP - 60 x 6 мм



36
150

150150

160

108
104

160 108 104104 105

124 105 109 119106

109 109

Cornwell — 91716 Recicla — 91290 Bio — 91291 

Nairobi — 91292 Remi — 91628 Papyrus — 91621 

            

            

Химикалка от ABS и крафт хартия с 
връх за допир.

ø10 x 115 мм

PDP - 50 x 6 мм

Дървена химикалка с прозрачна капачка. 
Екологична химикалка.

ø10 x 150 мм

PDP - 60 x 6 мм

Химикалка от крафт хартия с клипс.

ø10 x 138 мм

PDP - 50 x 6 мм

Химикалка от крафт хартия с капачка 
и с вътрешност от рециклирана 
вестникарска хартия.

ø6 x 145 мм

PDP - 60 x 5 мм

Химикалка от крафт хартия с дървен 
клипс.

ø9 x 140 мм

PDP - 50 x 6 мм

Подострен графитен молив с гума.

ø7 x 190 мм

PDP - 50 x 5 мм



Day

37

160

105 124 119

105 124 119

110 128103

Hydra — 91482 

Bambu — 91378 

    

    

Бамбукова химикалка с клипс.

ø11 x 142 мм

PDP - 50 x 7 мм

Химикалка от полупрозрачен рециклиран PET 
материал.

ø11 x 139 мм

PDP - 50 x 7 мм

1. Разгражда се за 60 дни

2. 100% рециклируема

3. Изработена от всички 
видове дървесина

4. Има по-малко 
химикали в състава си

Крафт хартия, 
устойчивата 
хартия
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Lewis
93426

 39

11:30



Day

39

160

160

160 106 103

160

Eliot — 93792 

Lewis — 93426 Stooky — 93421 

    

        

Комплект от залепващи се бележки, 5 
в комплекта (20 листа всеки комплект) 
и твърда корица.

80 x 60 x 3 мм

SCR - 60 x 30 мм

Офисен комплект с тефтер (160 рециклирани 
страници), 6 комплекта лепкави бележки (по 25 
листа), 12 см линия, 1 химикалка (крафт хартия), 
държач за визитки и картонена корица с ластик.

110 х 153 мм

PDP - 30 x 150 мм

Комплект от залепващи се бележки, 7 
в комплекта (25 листа всеки комплект) 
и картонена корица.

80 x 105 x 9 мм

PDP - 30 x 90 мм



40



Day

41

160

160

Portobello — 94781 

Salvy — 93969 

    

    

Комплект от 2 бамбукови прибора за салата.

300 x 60 мм

LSR - 200 x 10 мм

Херметична кутия от боросиликатно стъкло и бамбуков 
капак със силиконов уплътнител. Подходяща за използване 
в микровълнова фурна и миялна машина,  когато капакът е 
свален. Доставя се в кутия от крафт хартия.

198 x 68 мм

LSR - 120 x 80 ммВземането на храна 
от вкъщи винаги 
е здравословна 
алтернатива, просто 
инвестирайте в кутия 
за обяд и започнете 
да носите обяда си на 
работа. Тези контейнери 
имат предимството да 
имат по-висока трайност, 
както и да ви позволяват 
да ги миете и използвате 
повторно. Изберете 
стъклени съдове и 
направете живота в 
офиса по-устойчив.



42

Ecuador 250
94766

 42

160

160

Ecuador 350 — 94767 Ecuador 250 — 94766 

        

Двустенна боросиликатна стъклена чаша за пътуване с 
бамбуков капак. Чаша с вместимост до 250 мл, идеална 
за студени или горещи течности, с капак със силиконова 
изолация, който улеснява носенето на чашата, като 
избягва пръски. Безопасна за микровълнова печка и 
миялна машина, когато е свален капакът. Доставя се в 
кутия от крафт хартия.

ø89 x 91 мм

SCR - ø60 мм

Двустенна боросиликатна стъклена чаша за пътуване с 
бамбуков капак. Чаша с вместимост до 350 мл, идеална 
за студени или горещи течности, с капак със силиконова 
изолация, който улеснява носенето на чашата, като се 
избягват пръски. Безопасна за микровълнова печка и 
миялна машина, когато е свален капакът. Доставя се в 
кутия от крафт хартия.

ø91 x 119 мм

SCR - ø60 мм



Day

43

Naturel
94683

 43

160

160

Makarova — 94765 Naturel — 94683 

        

Термос от бамбук и неръждаема стомана с двойно тяло и инфузор 
за чай. Този термос е с вместимост до 430 мл и се доставя в 
подаръчна кутия.

ø69 x 207 мм | Кутия: 72 х 210 х 72 мм

LSR - 20 x 130 мм

Боросиликатна стъклена бутилка с двойна стена и 
бамбукова капачка. Включва 2 инфузора от неръждаема 
стомана. Бутилката е с вместимост до 490 мл. Подходяща 
за съдомиялна машина, след като махнете капачката. 
Доставя се в кутия.

ø72 x 234 мм

SCR - ø50 мм



44

Lamone
94098

 45

Portobello
94781

 41

14:43
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45

540 = 1

106 105 103 104 119

105

160

Zamba — 94057 

Lamone — 94098     

    

Комплект от 10 сламки за еднократна употреба от крафт 
хартия. Доставя се в кутия от крафт хартия.

Слама: ø6 x 196 мм | Калъф: 33x 200 x 14 мм

SCR - 20 x 90 мм

Комплект с телескопична сламkа и четка от неръждаема 
стомана. Доставя се в калъф с карабинер.

Сламка: ø9 x 218 мм| Калъф: ø10 x 105 мм

PDP - 55 x 10 мм

Лесни за 
почистване и 
транспортиране, 
многократните 
сламки са новото 
съществено за 
по-екологичния 
живот. пластмасови сламки метална сламка



46

Oasis
94064

 46

16:00

106

103

Oasis — 94064 

    

Бутилка от неръждаема стомана с вместимост до 
540 мл. Включва капачка от бамбук с дръжка от 
неръждаема стомана. Доставя се в кутия.

ø68 x 192 мм

LSR - 25 x 100 мм



Day
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150

105

105

160

104

103

Hanover — 92456 Chancery — 92928 

        100%

Мешка от рециклиран памук (140 г/м²), с преден джоб с 
дискретен цип и дръжки от памук.

370 x 410 мм

TRS - 200 x 280 мм

Памучна мешка (103 г/м²).

370 x 410 мм

TXP - 300 x 300 мм

Знаете ли какво е 
Plogging? Това е 
физическа активност, 
създадена в Швеция, 
която съчетава 
ходене със събиране 
на отпадъци. За 
начало ви трябват 
само маратонки и 

чанта, за да вземете 
това, което намерите 
на земята. По този 
начин тренирате 
на открито, като 
същевременно 
помагате на 
околната среда.



48

Mumbai
92927

 49

18:00



Day

49

170
=
1

150

150

Hackney — 92926 

Mumbai — 92927 

    

    100%

100%

Чанта от 100% памук (180 г/м²) със 100% 
памучна мрежа отпред. 65 см дръжки. 
Идеална чанта за пазаруване.

390 x 430 x 80 мм

TRS - 200 x 50 мм

Чанта от 100% памук (280 г/м²) с цип и вътрешен джоб. 
Дръжки за памучна лента с 65 cм.

Чанта: 480 x 400 x 150 мм| Вътрешен джоб: 180 x 140 мм

SCR - 280 x 200 мм

найлонови торбички

торба за многократна 
употреба
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104

105

103

109

128

150

104

150

150150

Monco — 92836 Regent — 92414 Bondi — 92821 

Beto — 92820 Kolonaki — 92826 

            

        100%

100% 100% 100%

100%

Чанта от 100% памук (140 г/м²) с 
дръжки 60 см.

375 х 415 мм

TRS - 280 x 200 мм

Плътна чанта от 100% памук(280 г/м²) с вътрешен 
джоб и 65 см дръжки.

450 х 380 х 105 мм

TRS - 280 x 200 мм

Чанта от 100% памук (140 г/м²) с 
дръжки 60 см.

375 х 415 мм

TRS - 280 x 200 мм

Чанта от 100% памук (103 г/м²) с 
дръжки 75 см.

370 x 410 мм

TRS - 280 x 200 мм

Торбичка за хляб от 100% 
памук с шнур за стягане.

220 x 560 мм

TRS - 150 x 500 мм
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51

Rynek
92920

 51

160

105

104

103

160

160

Rynek — 92920 

Mercat — 92882 

    

    

100%

Чанта от 100% памук (160 г/м²) с имитиращ детайл от 
юта и дръжки от 65 см.

375 х 415 мм

TRS - 280 x 200 мм

Чанта от рециклиран памук (140 г/м²) с дръжки 65 см.

375 х 415 мм

TRS - 280 x 200 мм





Night

Пристигането на нощта представлява 
момент на релаксация, но не бива да 

отлагаме за утре това, което можем да 
направим днес. Трябва да продължим да 

прилагаме промените, които сме направили 
през целия ден и да спим с чиста съвест.

18:00 - 06:00
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Capers
93966

 55

Woods
93830

 55

20:14



Night

55

160

160

160

Woods — 93830 

Capers — 93966 Sesame — 93831 

    

        

Поднос от бамбук идеален за сервиране на леко ядене, с 
връв за окачване. Доставя се в картонена кутия.

420 x 134 x 9,6 мм | Ръкав: 260 x 135 x 10 мм

LSR - 70 x 70 мм

Бамбукова дъска за сирене.

200 x 143 x 9 мм

LSR - 140 x 120 мм

Дъска за сирене от бамбук с 2 аксесоара от бамбук и 
неръждаема стомана. Тазидъска за сирене може да се 
персонализира исе доставя в картонена кутия.д

310 x 180 x 15 мм | Кутия: 316 x 186 x 25 мм

LSR - 70 x 70 мм



56

160

160

160

Mustard — 93861 Pepper — 93968 

Arnica — 93996 

        

    

Кутия за чай изработена от бамбук. Разполага с 4 
отделения и магнитна закопчалка. Включва 40 пакетчета 
азорски чай "Gorreana” (20 пакетчета черен и 20 
пакетчета зелен). Доставя се в крафт кутия.

160 x 160 x 78 мм | Крафт кутия: 166 x 166 x 85 мм

LSR - 150 x 150 мм

Квадратна бамбукова купа за салата.

214 х 214 х 70 мм

LSR - 110 x 110 мм

Бамбуков поднос, подходящ за сервиране на храна. 
Доставя се в кутия от крафт хартия.

255 x 130 x 18 мм | Кутия: 260 x 134 x 26 мм

LSR - 210 x 90 мм

Хранителните 
отпадъци са 
източник на емисии 
на парникови газове 

1/3
от цялата храна, 
произведена в света, 
се губи годишно.



Night

57
160

104

104

150

128

105

Salsa — 54139 Chilli — 99800 

        100%

Престилка от 100% памукс мека материя, 
необработен цвят и цветни детайли. Престилка с 
1 преден джоб и регулируеми каишки.

600 x 900 мм | Джоб: 250 х 200 мм

TRS - 180 x 200 мм

Комплект за барбекю от неръждаема 
стомана и бамбук от две части. Комплект с 2 
прибора, доставени в кутия от крафт хартия.

Кутия: 340 х 115 х 25 мм

LSR - 30 x 10 мм



58

160

160

160

160

Carin — 94114 Moreto — 94119 

Pisani — 93828 Garcia — 93827 

        

        

Квадратна коркова подложка за чаши със 
заоблени ъгли.

100 x 100 x 5 мм

LSR - 80 x 80 мм

Комплект за вино с 4 части от дърво и метал: 
тирбушон с нож за сомелиери, чокер, наливач с тапа 
и запушалка. Доставя се в коркова подаръчна кутия.

ø144 x 42 мм

LSR - ø90 мм

Кръгла коркова подложка за чаши.

ø100 x 5 мм

LSR - ø70 мм

Дървен тирбушон с декапсулатор и нож 
за сомелиери.

109 х 25 х 8 мм

PDP - 50 x 7 мм



Night

59

160

Jerome — 92883 

    100%

Чанта за бутилкаот 100% памук (180 г/м²) с 
връзки за затваряне, също от памук.

150 x 340 мм

TRS - 200 x 140 мм

Стъкло

1.461.000 дни
Пластмаса

164.362 дни
Алуминий

109.575 дни
Метал

36.525 дни
Найлонови торбички

10.957 дни
Хартия

182 дни

РАЗЛАГАНЕ В 
ОКОЛНАТА СРЕДА

Денят, който 
има значение:
ДНЕС



22:20
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160

160

Ozzel — 98517 

Lineu — 97930 

    

    

Восокоговорител с микрофон от влакна от пшенична 
слама и ABS. Високоговорител с 3W мощност и 5.0 
bluetooth предаване. Има автономност до 2 часа и 
батерия от 300 mAh. Включва микро USB кабел. Доставя 
се в подаръчна кутия от крафт хартия.

ø62 x 48 мм

PDP - 15 x 20 мм

Настолна лампа от ABS и влакна от пшенична слама с безжично 
зарядно устройство. Рамото на лампата има гъвкав дизайн за 
регулиране на посоката на светлината и има 20 светодиода, които 
позволяват до 3 нива на осветеност. В горната част на лампата има 
сензорен бутон за включване, изключване и регулиране на нивата 
на осветление. Безжичното зарядно устройство се зарежда бързо, 
с мощност до 10W, с 5V/2A и 9V/1.67A входове. В зоната, където е 
поставено оборудването, има силиконов кръг, който не позволява 
да се движи. Включва 1 м микро USB кабел. Доставя се в кутия от 
крафт хартия.

160 x 268 x 85 мм

PDP - ø40 мм

Когато дойде време 
да презаредите 
батериите, трябва да 
имате предвид няколко 
фактора. Светлината 
ще ни придружава през 
тъмнината на нощта 
и затова смяната на 
традиционните крушки 
за LED крушки е стъпка 
в правилната посока. 
Обърнете внимание на 
ритъма на планетата, 
защото той ни казва 
от какво се нуждае. 
Винаги можем да 
се отпуснем, докато 
мислим ECOlogic.
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160

160

Feynman — 97939 

Fourier — 97938 

    

    

Истински безжични слушалки от влакна от пшенична слама и PP с Bluetooth 5.0 
с обхват от 10 м и автономност до 3 часа (в режим на готовност до 10 часа). Всяка 
слушалка има вграден многофункционален бутон и микрофон, което улеснява 
разговорите без ръце, и LED индикатор. Кутията за зареждане има батерия с 300 
mAh и LED индикатор за състоянието на батерията и зареждането. Включва кабел 
за зареждане с микро USB. Продукт, доставен в кутия от крафт хартия.

80 x 38 x 32 мм

PDP - 25 x 10 мм

Сгъваеми безжични слушалки от слама от пшеница и ABS. Изходна 
мощност от 32mW и Bluetooth 5.0 до 10 м обхват. Батерия 400mAh 
и автономност до 13 часа. Включва AUX порт, слот за TF / SD карта 
и микро USB кабел за зареждане. Контролирайте с бутоните +/- и 
включете / изключете. Доставя се в кутия от крафт хартия.

Слушалки (затворени): 185 x 185 x 74 мм | Кутия: 120 x 90 x 160 мм

PDP - 20 x 40 мм



Night
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160

160

Pyon — 97936 

Glashow — 97256 

    

    

Бамбуков говорител с микрофон. 3.0 bluetooth предаване 
и micro-USB порт за зареждане. Батерия с капацитет до 
300 mmAh, автономност до 3 часа и мощност 3W (4Ω). 
Характеристиките включват отговор на повикване, 
контрол на силата на звука и свързаност с плейлиста 
на мобилния телефон. Включва USB / micro USB кабел 
за зареждане и аудио кабел (Jack / Jack). Доставя се в 
подаръчна кутия от крафт хартия.

ø60 x 52 мм

PDP - 20 x 25 мм

Високоговорител от ABS и влакна от пшенична слама със силиконова дръжка 
за лесно носене. Безжичен високоговорител с мощност 3W и 5.0 bluetooth 
предаване. Автономност до 4ч30, с батерия 500 mAh. Включва микро USB 
кабел. Доставя се в подаръчна кутия от крафт хартия.

70 x 70 x 34 мм

PDP - 40 x 40 мм

Предимства 
на влакната от 
пшенична слама

Биоразградими

Антиалергични

Здрави и твърди

Възобновяеми и устойчиви
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150

150

150

Pitch — 98023 

Mika — 98006 Domin — 98074 

    

        

Детска игра на дървено домино с парчета с фигурки на 
животни. Доставя се в персонализираща се дървена 
кутия.

147 x 50 x 30 мм

SCR - 120 x 20 мм

Комплект с игри 2 в 1, тесте карти и зарове. Доставя се в 
дървена кутия.

103 x 97 x 25 мм

LSR - 70 x 70 мм

Игра Mikado в дървена кутия.

193 х 45 х 26 мм

LSR - 100 x 20 мм

Семейните игри 
създават незабравими 
спомени. Защо да 
не ги направим и 
по-екологични?



Night

65

150

Flik — 98491 

    

Дървена игра с 54 части. Доставя се в картонена 
кутия с персонализираща се памучна торбичка.

55 x 55 x 185 мм

TRS - 200 x 80 мм



DECIDE TOMORROW TODAY
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Открийте всички ECOlogic продукти на
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