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Sedan 2015 är vi klimatneutrala!
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Det finns många olika certifieringar och miljömärkningar. Här har vi samlat dem som finns med i denna 
katalog och en kort beskrivning vad de innebär. På varje märkning så finns utförligare information på  
respektive hemsida. Vi är stolta att kunna erbjuda vår kunder så pass många olika produkter från flera  
olika leverantörer som alla bryr sig mycket om miljön och vår gemensamma framtid.

Miljömärkningar som gör skillnad

Fairtrade är en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda i länder 
med utbredd fattigdom att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

• Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
• Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet
• Barnarbete och diskriminering motverkas 
• Demokratin och organisationsrätten främjas
• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Läs mer på www.fairtrade.se

Svanen är den nordiska miljömärkningen som garanterar att produkten är tillverkad med så låg 
miljöpåverkan som möjligt i alla led i produktionen, från råvara till färdig produkt. Kläderna uppfyller 
hårda miljö- och kvalitetskrav. 

Läs mer på www.svanen.se

Global Organic Textile Standard (GOTS) Kläder som är märkta med GOTS har blivit tillverkade med 
hänsyn till både sociala och miljömässiga krav. Kraven omfattar alla steg i produktionen – från odling 
till färdig produkt. Exempelvis ska bomullen vara ekologiskt odlad och det finns strikta regler för vilka 
kemikalier som får användas i klädtillverkningen. Det ska vara säkra arbetsförhållanden och arbets- 
villkoren måste motsvara ILO:s kärnkonventioner. Dessutom ska det färdiga plagget klara kvalitets- 
tester så som slitage- och färgbeständighet för att garantera en hållbar livscykel. GOTS gör kontroller 
hos alla leverantörer i tillverkningskedjan årligen.

Läs mer på www.global-standard.org

OEKO-TEX®-certifierade klädesplagg innehåller inga spår av skadliga ämnen och följer höga human- 
ekologiska kriterier. Oeko-Tex är en världsomfattande hälsomärkning för textila råvaror och kläder. 
Märket garanterar att den färdiga produkten inte innehåller några skadliga ämnen som kan orsaka 
allergiska besvär eller andra hälsoproblem.

För att en produkt ska få märkas med Oeko-Tex måste kläderna ha genomgått ett laboratorietest för 
att säkerställa att inga hälsofarliga kemikalier finns i plagget. Testet får endast utföras av oberoende 
textila forsknings- och testinstitut. Läs mer på www.oeko-tex.com

http://www.fairtrade.se
http://www.svanen.se
http://www.global-standard.org
http://www.oeko-tex.com
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SA8000 bygger på principer i internationella normer för mänskliga rättigheter. Den mäter prestanda 
i företag inom åtta nyckelområden: barnarbete, tvångsarbete, hälsa och säkerhet, fri förenings- och 
förhandlingsrätt, diskriminering, disciplinära förfaranden, arbetstid och löner.

Läs mer på www.sa-intl.org

Fair Wear Foundation (FWF) är ett internationellt kontrollsystem som är inriktat på att förbättra  
de anställdas villkor i olika typer av textilproduktion världen över. FWF är ett så kallat flerpartsinitiativ 
där företag, fack och organisationer gått samman för att gemensamt hitta hållbara lösningar och 
förbättrade arbetsvillkor i producentländerna. FWF samarbetar med företag som tillverkar kläder eller 
andra sydda produkter och som säger sig vilja ta socialt ansvar i hela sin leverantörskedja. Eftersom 
Stanley & Stella använder denna märkning.

Läs mer på www.fairwear.org

EU Blomman – EU Ecolabel EU Blommans kriterier tas numera oftast fram av EU:s forskings- 
center i Sevilla Joint Research Center på uppdrag av EU-Kommissionen. Kriterierna är framtagna 
ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. För att få licens måste produkten uppfylla höga krav 
på miljö, hälsa, funktion och kvalitet. Kraven skärps kontinuerligt, på samma sätt som med Svanen. 
Tillverkarna måste genom tester och dokumentation visa att produkterna klarar dessa krav.

Läs mer på www.ecolabel.eu

REACH – Reach-förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av 
kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier, vilket inte förekommer i 
tidigare lagstiftning.

Läs mer på Kemikalieinspektionens hemsida:  
www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler/reach-forordningen

BSCI – BSCI, The Business Social Compliance Initiative, är ett europeiskt affärsdrivet samarbetsinitiativ 
för företag som vill förbättra arbetsförhållanden i den globala leverantörskedjan. Företag samarbetar  
för att underlätta för medlemmar och leverantörer genom samstämmiga krav och samma förbättringar. 
Alla leverantörer förbinder sig att följa uppförandekoden. BSCI är en arbetsstandard företag emellan. 
Därför kommer du inte att hitta ett plagg i butiken med en ”BSCI-logga”, men om ett företag jobbar 
med BSCI standard ska det innebära en garanti för etiska arbetsförhållandena för arbetarna. Man  
koncentrerar sig på arbetsförhållanden, men uppförandekoden ”the BSCI Code of Conduct” inne- 
håller vissa regler för vatten, luft och kemikalier. Läs mer på www.bsci-intl.org
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Uppskattade 
godsaker som 
ger mer

Varför inte marknadsföra ditt företag eller din organisation med schysst reklamgodis?
Välj bland annat mellan Fairtrade-certifierad choklad, klubbor, karameller eller svensktillverkat godis.
Många av våra produkter är svensktillverkade vilket betyder att transportsträckorna är korta, vilket genererar 
i ett mindre avtryck på miljön. 

Fråga oss om mer säsongsbetonade godsaker som våra goda pepparkakor eller chokladkalendrar!
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Smaskiga  
Fairtrade-klubbor!
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Välj Fairtrademärkt choklad. 
Genom att göra det bidrar du till att odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.  
En etisk märkning som tillsammans med er logotyp skapar ett extra positivt budskap. 

Det är god reklam som gör gott! 

Designad liten chokladkaka Fairtrade
En gullig liten chokladkaka i rutor på 10 g. Stor tryckyta på banderol-
len runt chokladkakan. God reklam som gör gott. 

Populär fyrkant
Den perfekta chokladbiten för att profilera ditt företag. 
Vid fikabordet, konferensen eller kundmöten. Smakfullt och snyggt 
förpackade förstärker dom helhetsintrycket och det blir ett 
uppskattat avtryck för ditt företag. Levereras i standardförpack-
ningar, eller så hjälper vi dig gärna med egen design, kartong eller 
förpackning. Välj mellan ljus eller mörk choklad.
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Pepparkakor
KRAV- och Fairtrademärkta pepparkakor från Kisa. Stor fin plåtburk som rymmer 500g 
med små hjärtan. Eller varför inte välja den lilla plåtburken med små hjärtan. Det är 
minst lika gott när det är smått! Vi hjälper gärna till med förslag och idéer på egen 
förädling. Eller varför inte göra logomärkta pepparkakor. 

Chokladkalender med personlig hälsning
För tredje året i rad har vi hjälpt Sundby Ridklubb med att 
göra en personlig chokladkalender med stallets självklara 
favoriter på framsidan. 
Under november och december säljer klubbens medlemmar 
dessa kalendrar till grannar, nära och kära, och kan på så sätt 
tjäna en slant till klubbkassan. Den stora tryckytan på framsi-
dan gör att det går att få fram din logotyp och ditt budskap 
på ett roligt och innovativt sätt. 

Låt fantasin flöda. Varför inte använda kalendern till andra 
event. Använd luckorna till något annat än siffror, eller vänd 
på det och ha en 24 dagars nedräkning till ett stort jippo....



10

Tänk på miljön 
när du väljer 
reklampenna.

En penna kan se ut på många olika sätt och det finns en oändlig variation av modeller, färger och 
användningsområden. Välj en miljövänlig penna så bidrar du till en bättre miljö och får ut ditt budskap och 
företagslogotyp på bästa sättet. 

Det finns massor av material och återvunna gamla saker som man kan göra pennor av idag. Kaffesump, 
PET-flaskor, gamla mjölkkartonger och majs är några av dessa. Här följer några sidor med ett litet urval av 
bra miljöpennor. Vill du ha mer förslag, kontakta oss på: info@ffprofilreklam.se

mailto:info%40ffprofilreklam.se?subject=Milj%C3%B6pennor
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Vegetal Pen
Miljövänlig penna tillverkad i certifierad PLA-plast, Ingeo®. Den finns i 4 olika varianter och i flera olika färgkombinatiner. 

Ingeo® är en plast från NatureWorks som är uppbyggd av växtfibrer, vilket gör den både biologiskt nedbrytbar och 
komposterbar. Vid tillverkning av pennor i PLA-plast krävs dessutom endast en tredjedel av den energi som krävs vid 
tillverkning i ABS-plast, dvs att den belastar jorden med 66% mindre Co2. 

Överstrykningspennor 4 pack
Pennkropp av vaxat returpapper. Plastdetaljer av 
återvunnen plast. Dom kan även köpas separat.

Pilot Acroball BeGreen
Stilren reklampenna med bra tryckmöjligheter och behagligt gummigrepp. 
Modellen ingår i Pilots BeGreen-sortiment. Det innebär att den är tillverkad av 
återvunnen plast för minskad påverkan på miljön. 
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Media Clic BIO
Nu finns en av BICs storsäljare i en BIO version. 
Pennkroppen är 100% biologiskt nedbrytbar medan klipset är 100% 
återvinningsbart. 

Pennkropp tillverkad
utav 100% biologiskt
nedbrytbar plast

- Biologiskt nedbrytbar

- Biobaserat material

- Reducerar vår miljöpåverkan

- 100% återvinningsbar

- Gjord för att hålla länge

Nytt för hösten 
2019

Media Clic BIO tidigare version
Flera av våra kunder har valt Media Clic BIO som fram tills 2019 var gjord av 72% 
återvunnet material, vilket är toppen. Nu finns den Nya förbättrade versionen. 

Kontakta oss för mer information om miljöpennor: info@ffprofilreklam.se

mailto:info%40ffprofilreklam.se?subject=Milj%C3%B6pennor
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Prodir Miljövänlig penna
Prodirs miljövänliga penna är gjord av bioplast (PLA) med hög kvalitet. Både 
ytterhöljet och mekanismen är tillverkade av förnyelsebara råvaror och är 100 % 
biologiskt nedbrytbara i linje med EN 13432. Detta resulterar i en penna som är 80 
% komposterbar. Finns i sex utvalda standardfärger. I ”Sand”-versionen, är träpulver 
(FSC) tillsatt i den biotiska plasten för att uppnå sandeffekten. Fyra tryckytor totalt.

Självklart
väljer vi en
miljöpenna

Svanenmärkta pennan
Cygnum finns i vitt med blått bläck och kan skriva 4 000 meter. Det är världens enda Svanenmärkta kulspetspenna. 
Den är tillverkad i en miljövänlig ABS-plast och har en utbytbar patron som innehåller ett vattenbaserat miljöbläck.

Penna i vetestrå
Denna miljövänliga och hållbara penna är tillverkad av överblivna stjälkar från skördad 
vete. Blått Dokumental bläck, TC-kula för extra skön skrivkänsla. Ca. 1200m skrift. 



Miljövänlig 
ordning och reda
på kontoret och 
konferensen

Vi kan hjälpa dig att ta fram miljövänliga produkter till kontoret. 
Anteckningsböcker i flera olika storlekar. Spiralbok Frost, hårda omslag eller kanske med utsida av väv?
Pärmar, mappar, konferensblock och post-it block alla möjliga färger och former. 

Brevpapper, visitkort, kuvert eller almanackor som är Svanenmärkta. Kontakta oss så berätter vi mer.
info@ffprofilreklam.se

mailto:info%40ffprofilreklam.se%20?subject=Milj%C3%B6v%C3%A4nligt%20till%20kontoret
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Svanengodkända offertmappar tillverkade i Sverige. Pennskrin tillverkade av återvunnet gummi och organisk bomull. Eller varför inte 
uppdatera ditt skrivbord med en kombination av pennställ och trådlös laddare tillverkad av ABS och 100% naturlig bambu. 

Anteckningsböcker
Spiralbundna, hårdbundna, limmade eller häftade. Vi har en mängd olika alternativ 
för att hjälpa er hitta den perfekta anteckningsboken för era behov. 
De spiralbundna har flera olika färger på spiralen att välja bland. Svanengodkänd 
produkt som tillverkas i Sverige. 
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Mer hållbart 
producerade 
gåvor och 
reklamartiklar...

Reklamprodukter framtagna av kaffe, mjölkkartonger, sportflaskor, gamla kläder, sten eller elefantbajs. 
På våra resor till mässan i Tyskland letar vi alltid efter leverantörer som har ett miljövänligt tänk, och nya 
produkter med miljön i fokus. Denna leverantör är en av dom.
Här visar vi några av alla produkter som idag framställs på ett mer miljövänligt sätt. 

För att se fler produkter och läsa mer om vad denna leverantör gör för att hitta fler unika lösningar och 
miljövänliga sätt att ta fram reklamprodukter, klicka här

https://interallgroup.com/catalog/#dflip-df_6474/1/
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Från elefantbajs till handgjorda pappersprodukter. Från gamla kläder till en cool, trendig och medveten 
anteckningsbok.

Från kaffesump och apelsinskal till denna tvål med skrubbande 
effekt.

Från gamla mjölkkartonger till en snygg penna. 

Från kaffesump till penna. Dags att skriva nya historier. Kaffesump från endast en kopp kaffe till detta tuffa & miljövänli-
ga omslag. Papperet i boken är återvunnet till 100%. 
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Drick vatten ur
en miljövänlig & 
populär flaska 
från Tacx

Shiva Bio är tillverkad av 100% biologiskt nedbrytbar polyeten. Nedbrytningsprocessen startar först när den 
är i en komposthög och tar 1 till 5 år.  

En stor favorit bland våra kunder.



19

Bio-Bottle
Superpopulär vattenflaska som är en av våra storsäljare. Flaskans kropp finns i 2 olika storlekar och 6 olika färger. På locket finns det hela 20 stan-
dardfärger i 3 olika modeller att välja mellan. Vid större kvantiteter går det även att få flaskan samt locket i helt egen PMS-färg.
Komplettera med ett tufft rundtryck så har du en perfekt Giveaway till personal och kunder. Vi hjälper gärna till med designförslag och skisser.

Storlek

Kork

Korkens färg

Flaskans färg
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Låt ditt vatten färdas naturligt
Biologiskt nedbrytbara plaster är en nödvändighet nu när vår miljö utsätts för ett större hot än någonsin 
tidigare. Tacx har antagit utmaningen att utveckla en biologiskt nedbrytbar och miljövänlig vattenflaska.

Bioflaskan har samma egenskaper som de andra Tacx flaskorna, men den skiljer sig på så sätt att plasten  
i flaskan är nedbrytbar. En liten mängd av Bio-Batch™-materialet förändrar den molekylära strukturen  
vilket gör att materialet sönderdelas till biogas och biomassa. Dessa ger näring åt jorden och tas upp  
helt av naturen.

Välj denna flaska som är gjord av sockerrör och du bidrar samtidigt till ett grönare samhälle. 
Finns endast som vit flaska med vit eller grön kork.
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Mer flaskor från Tacx är denna Fuse Fruit Fusion. Rymmer 450ml och har en sticka som håller fast frukt och grönt för att enkelt smaksätta 
ditt vatten. Finns i grundfärgerna svart, vit och transparent.
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Skydda dig från 
regn och rusk 
med ett av våra 
miljövänliga 
paraplyer.

Paraplyer gjorda av återvunna PET-flaskor finns i massvis av färger och storlekar.  
Du trycker det du vill på och vips har du en budbärare av ditt budskap även i det tristaste vädret! 
 
Vi säljer miljövänliga paraplyer från Xindao, AD company, WSI och Impliva. 
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Ha koll på dina
nycklar, med ett 
extra hållbart val.

Sublimerat tryck, tryck på fram- och baksida eller ett enkelt enfärgstryck? 

Valet att välja ett miljövänligt logoband är enkelt! 
Att välja design, färg, antal och tillbehör kan var desto svårare. 

Vi hjälper dig med skisser, prover och offerter. 



PP
LL
AA
SS
TT

Med återvunnen plast blir miljövinsten,  
i form av minskade koldioxidutsläpp och  
lägre användning av fossila bränslen hög.

MM
AA
JJ
SS

BB
AA
MM
BB
UU

Logoband av majs, bambu, bomull  
eller återvunnen plast

Om man använder majsstärkelse  
istället för konventionell plast så slipper  
man giftiga kemikalier i tillverkningen. När det är 
dags att slänga logobandet så kan man slänga det på 
komposten, när man avlägsnat och sorterat metallen.

Bambu är snabbväxande och om- 
vandlar mer koldioxid till syre än de  
flesta växter. Odlas utan kemikalier och  
bekämpningsmedel, samtidigt som den motverkar 
jorderosionen och är helt och hållet återvinningsbart.

BB
OO
MM
UU
LL
LL

Tillverkade av ekologisk  
odlad bomull. 
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Modernt på flera 
sätt. Väskor som 
är snygga och 
samtidigt ett bra 
miljöval.

Trendiga magväskor, ryggsäck till och från träningen, skydd till din laptop eller en resväska. Vad du än 
behöver så har vi väskan för dig. 

Diskret brodyr ton-i-ton eller ett stort tryck över hela väskan. Ett snyggt skinnmärke, eller egendesignade 
zippullers. Kontakta oss så hjälper vi er med en egen unik design.
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Forsatt trend 
2020?

Det tror vi!
Urban magväska från XD design®
Snygg funktionell magväska med anti-ficktjuvfunktioner. Du kan 
bära den som magväska, crossbody eller över axeln. 

Vandringsryggsäck med solcellspanel
Vandringsryggsäck med 7W solcellspanel. Den kan ladda en iPhone på 3-4 timmar. Perfekt för att ladda din telefon, kamera eller powerbank 
medan du vandrar. Solcellsenheten har 2 USB utgångar för att kunna ladda 2 telefoner samtidigt. Solcellsenheten använder inget batteri, solljuset 
omvandlas direkt till energi. PVC-fri. 

Duo color RPET från XD design®
Flera snygga modeller i en ny serie från XD design®.
Ryggsäcken, laptopväskan och weekendväskan har alla RFID-skydd. 
I samma serie finns även en liten praktisk kylväska med plats för 6st burkar. 
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                     formger och distribuerar profil- 
produkter som kommunicerar och stärker  
identiteten för människor och företag. De  
tar fram produkter som skiljer sig från mängden  
genom att vara användbara, unika och prisvärda.  
De fokuserar på samspelet mellan återförsäljaren 
och slutkonsumenten i deras gemensamma  
strävan att differentiera sig och strävar efter att 
sticka ut i mängden.

Xindao Bobby Bizz
En nykomling bland den populära serien Bobby är denna 
kombinerade ryggsäck & laptopväska med anti-ficktjuvsdesign.

Smart, snygg, trendig och riktigt hög kvalitet.

http://php.xindao.nl/Downloads/Video/P70557_BobbyBizz_EN.m4v


Snygga modeller från Swiss Peak
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Xindao Återvinningskassar
Tre kassar för att sortera metall, papper och plast .
PP vävt material.

Xindao Hybrid batteriryggsäck
En hållbar ryggsäck i dubbel bemärkelse. Med unik 
design och framtagen av miljösmart och återvunnet 
rPET material är detta en produkt som utmärker sig. 
Ordentligt vadderad för att säkert skydda alla dina 
tillhörigheter och för din bekvämlighet finns det en 
ficka på utsidan för att snabbt nå dina elektroniska 
prylar, exempelvis när man checkar in på flyget. 
Registrerad design®.

Forts. nästa sida!

https://vimeo.com/132932418
https://vimeo.com/132932418
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PET-trolleys
Trolley i 3 olika färger. Champagne, svart och blå. Till-
verkade av 100 % återvunnet PET-material. Väskorna är 
i mycket hög kvalitet och väldigt lätta. Inklusive TSA-lås 
och digitalvåg. Finns i 3 storlekar och säljs st-vis eller som 
ett set.

Trendig midjeväska
Väskan för dig som ställer höga krav på både funktion och 
miljömässig hållbarhet men inte behöver ha så mycket 
saker med dig. En svart, reflekterande passpoal ser till 
att du syns i trafikmörkret. Väskan kan lika lätt bäras runt 
midjan som cross-over över ena axeln.
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Bästa weekendväskan från Xindao
Håll dina väsentligheter elegant förvarade. Denna lätta och tåliga 600D 
polyesterväska har ett rymligt huvudfack med en lättåtkomlig u-formad 
öppning och gott om plats för dina kläder. Inklusive framficka med 

blixtlås, justerbar axelrem och dubbla bärhandtag för komfort och 
mångsidighet. Toppficka för enkel åtkomst av din vattenflaska. PVC-fri.

Xindao 13” mäss-dator-väska 
300D polyester datorväska som är idealisk för  
lättare resor. Den har alla fickor du behöver,  
13 ” datorfack, utrymme för dina papper och en  
praktiskt trolleyficka. PVC-fri.

Xindao Laptop sleeve 15” PVC-fri
Praktiskt skydd för din laptop tillverkad i 600D poly-
ester som inte bara skyddar din laptop utan även din 
laddare och kablar. PVC-fri. 
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Tygkassar som 
levererar!

Eko, Fairtrade eller återvunnen bomull. Eller varför inte en kasse i R-PET. Kassar med bälg, eller kassar med 
korta och långa handtag...

Utbudet idag blir bara större och större, och det finns en kasse för alla smaker och i flera olika prisklasser.

Vid större volymer hjälper vi er gärna ta fram specialdesignade kassar.
Kontakta oss för mer information
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License no. DK/016/049 License no. 19007

100% CERTIFIED
ORGANIC COTTON

No. ZHGO 034436                  Testex Zürich

License no. DK/016/049 License no. 19007

100% CERTIFIED
ORGANIC COTTON

I L I TB YA  IT NN TU ERO NC AC TA IL OA NI AC O LS

NEUTRAL Shopping Bag 
100% Organisk Fairtrade-bomull twill,  
210 GSM, 38x42 cm, handtag 66 cm.
All bomull kommer från Fairtrade- 
certifierade producenter.

License no. DK/016/049 License no. 19007

100% CERTIFIED
ORGANIC COTTON

No. ZHGO 034436                  Testex Zürich

License no. DK/016/049 License no. 19007

100% CERTIFIED
ORGANIC COTTON

I L I TB YA  IT NN TU ERO NC AC TA IL OA NI AC O LS

NEUTRAL Panama Bag Small 
100% Organisk Fairtrade-bomull,  
panamaväv, 300 GSM
28x26 cm, handtag 50 cm.

License no. DK/016/049 License no. 19007

100% CERTIFIED
ORGANIC COTTON

No. ZHGO 034436                  Testex Zürich

License no. DK/016/049 License no. 19007

100% CERTIFIED
ORGANIC COTTON

I L I TB YA  IT NN TU ERO NC AC TA IL OA NI AC O LS

NEUTRAL Panama Bag 
100% Organisk Fairtrade-bomull,  
panamaväv, 300 GSM
48x44 cm, handtag 42 cm.

License no. DK/016/049 License no. 19007

100% CERTIFIED
ORGANIC COTTON

No. ZHGO 034436                  Testex Zürich

License no. DK/016/049 License no. 19007

100% CERTIFIED
ORGANIC COTTON

I L I TB YA  IT NN TU ERO NC AC TA IL OA NI AC O LS

NEUTRAL Gympåse 
100% Organisk Fairtrade-bomull,  
twillväv, 210 GSM
39x46 cm

Perfekt för
matlådan



License no. DK/016/049 License no. 19007

100% CERTIFIED
ORGANIC COTTON

No. ZHGO 034436                  Testex Zürich

License no. DK/016/049 License no. 19007

100% CERTIFIED
ORGANIC COTTON

I L I TB YA  IT NN TU ERO NC AC TA IL OA NI AC O LS

NEUTRAL Shopping Bag 
100% Organisk Fairtrade-bomull,  
canvas, 120 GSM
51x32 cm, handtag 66 cm.

License no. DK/016/049 License no. 19007

100% CERTIFIED
ORGANIC COTTON

No. ZHGO 034436                  Testex Zürich

License no. DK/016/049 License no. 19007

100% CERTIFIED
ORGANIC COTTON

I L I TB YA  IT NN TU ERO NC AC TA IL OA NI AC O LS

NEUTRAL Shopping Bag XL
100% Organisk Fairtrade-bomull,  
twillväv, 210 GSM
35x44 cm, handtag 35 cm.
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NEUTRAL Panama Bag Small 
100% Organisk Fairtrade-bomull,  
panamaväv, 300 GSM
28x26 cm, handtag 50 cm.



Kasse av ekologisk och Fairtrade-certifierad bomull*
Bomullskasse med en ultimat sammansättning av tyger – både Fair- 
trade-certifierad bomull och ekologiskt odlad bomull. En rättvist odlad 
kasse på schysta villkor för både miljön och människan. Bärkasse i kraf-
tig modell med bred bälg. 41 x 45 x 17,5 cm. Handtagslängd 35 cm.

Kasse av Fairtrade-certifierad bomull*
All bomull kommer från Fairtrade- 
certifierade producenter.
38 x 40 x 8 cm. Handtagslängd 35 cm.

Bomullskasse Recycle
Bomullskasse tillverkad av återvunnen bomull. Tyger från restpartier, 
stuvbitar och dylikt trådas upp och vävs till nya kassar, istället för att 
kasseras. En grov 400 grams kasse med ruff känsla som är ett miljö- 
medvetet val till ett riktigt bra pris.  
38 x 40 x 8 cm. Handtagslängd 60 cm.

Kasse i Fairtrade-certifierad bomull*
All bomull kommer från Fairtrade-certifierade producenter. Sido- och 
bottenbälg gör formatet tilltalande och handtagen är anpassade så 
kassen både kan bäras i handen och hängas över axeln.  
28x38 x 13,5 cm. Handtagslängd 60 cm.

Bomullskasse Eko
Bomullskasse med korta handtag och bälg, tillverkad av ekologiskt 
odlad bomull, dvs odlad utan bekämpningsmedel och stressande  
gödningsmedel i minst tre år. 
41 x 45 x 17,5 cm. Handtagslängd 35 cm.

*All bomull kommer från Fairtrade-certifierade producenter. Fairtrade innebär mer rättvisa handelsvillkor och möjligheter för bomullsproducenter  
i utvecklingsländer att investera i verksamhet och lokalsamhälle för en mer hållbar framtid. Läs mer på www.info.fairtrade.net
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Bärkasse RPET Flake
Bärkasse i tålig R-PET woven. Ett material som kommer från återvunnen 
konsumetplast av till exempel PET-flaskor. Ett diskret tryck på sidobälgen 
berättar mer om kassens ursprung. Även etikett och hangtag förtydligar 
för användaren och omgivningen att kassen är ett miljösmart val.
35 x 40 x 13 cm, 40 cm långa handtag

Bärkasse RPET Flake XL
Bärkasse i tålig R-PET woven. Ett material som kommer från återvunnen 
konsumetplast av till exempel PET-flaskor. XL är en kasse avsedd för 
kundvagnsshopping. Den har elastiska straps med kardborre för att 
underlätta packning i kundvagnen. Ett diskret tryck på sidobälgen be-
rättar mer om kassens ursprung. Även etikett och hangtag förtydligar för 
användaren och omgivningen att kassen är ett miljösmart val.
 44 x 42 x 20 cm, 40 cm långa handtag 

Perfekt för
källsortering
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Rädda världen 
lite grann varje 
dag!

CottoVer Collection är kläder som har tillverkats med hänsyn till människa och miljö.
Plaggen är certifierade av Svanen, GOTS och Oeko Tex. All bomull är 100 % ekologisk och Fairtrade-certi-
fierad. 

När du väljer profilkläder från CottoVer så deltar du i deras arbete med att skapa en mer hållbar textil-
industri i Bangladesh, vilket påverkar livssituationen för miljoner människor i ett av världens fattigaste länder. 

Tillsammans gör vi skillnad! 
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License no. 19007License no. 19007

Certified by CU810963

100% Organic Cotton

License no. DK/016/049 License no. 19007

License no. DK/016/049

License no. DK/016/049 License no. 19007

License no. DK/016/049

100% CERTIFIED
ORGANIC COTTON

100% CERTIFIED
ORGANIC COTTON

100% CERTIFIED
ORGANIC COTTON

100% CERTIFIED
ORGANIC COTTON

License no. 19007

License no. 19007

No. ZHGO 034436                  Testex Zürich

No. ZHGO 034436                  Testex Zürich

No. ZHGO 034436                  Testex Zürich

No. ZHGO 034436                  Testex Zürich
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Se mer på www.ffprofilreklam.se/sortiment
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T-shirt Man 141008 T-shirt Lady 141007 T-shirt Kid 141023 T-shirt V-neck
Man 141022

T-shirt V-neck
Lady 141021

T-shirt Long
Sleeve Man 141020

T-shirt Long
Sleeve Lady 141019

Pique Man
141006

Pique Lady
141005

Pique Long Sleeve
Man 141018

Pique Long Sleeve
Lady 141017

Crew Neck 
Unisex 141003

Crew Neck 
Kid 141015

Half Zip 
Unisex 141012

Full Zip Hood Man
141010

Full Zip Hood Lady
141009

Hodd Man
141002

Hood Lady
141001

Hood Kid
1410011

Sweat Pants  
Man / Lady / Kid

141014 / 141013 / 
141016
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Bomullen 
plockas för hand 
-då är det bra att 
den inte är 
besprutad!

Neutral® som är resultatet av mer än 20 års erfarenhet inom den konventionella textilindustrin, bevittnar ett 
konstant tryck för lägre priser på bekostnad av naturliga och mänskliga resurser.

Under de senaste 10 åren, har grundarna Lars Bech och Christina Larsen ägnat sig åt att utveckla en platt-
form för verkligt hållbara kläder som tillverkas med respekt för både människor och planeten.
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License no. DK/016/049

100% CERTIFIED
ORGANIC COTTON

License no. 19007

No. ZHGO 034436                 Testex Zürich
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Se mer på www.ffprofilreklam.se/sortiment

NEUTRAL®
COLOUR GUIDE

NATURE
UNBLEACHED

WHITE LIGHT PINK
PMS 217 U

SAND
PMS 7528 U

DUSTY YELLOW
PMS 1205 C

YELLOW
PMS 122 U

TEAL
PMS 5483 U

LIME
PMS 7488 U

DUSTY INDIGO
PMS 646 C

CHARCOAL
DARK GREY

DARK HEATHER
MELANGE

BLACK

DUSTY PURPLE
PMS 5225 C

PURPLE
PMS 2685 U

PINK
PMS 226 U

BROWN
PMS 412 C

SPORT GREY
MELANGE

ORANGE
PMS 021 C

RED
PMS 199 U

BORDEAUX
PMS 222 U

OKAY ORANGE
PMS 129 U

GREEN
PMS 347 U

MILITARY
PMS 574 U

BOTTLE GREEN
PMS 357 C

ROYAL
PMS 293 C

SAPPHIRE
PMS CYAN C

STRIPE
WHITE/NAVY

NAVY
PMS 533 C

DUSTY MINT 
PMS 564 C

LIGHT BLUE
PMS 277 U

NOTE: THE PMS CODES ONLY SERVE AS A GUIDELINE. THE ACTUAL COLOURS MAY VARY SLIGHTLY.
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100% Organic Cotton

No. ZHGO 034436                  Testex Zürich

Certified by CU810963

License no. DK/016/049

License no. 19007

License no.  ZHGO 034436
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100% Organic Cotton

No. ZHGO 034436                  Testex Zürich

Certified by CU810963

License no. DK/016/049

License no. 19007

License no.  ZHGO 034436
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Med stil och 
klass från 
Dahléns.

Dahléns affärsidé är att kunna erbjuda unika plagg gällande passform och material. 
Vi anpassar produkten efter kundens önskemål. Detta görs genom egen designavdelning och en kombinerad 
tillverkning i Sverige och Baltikum. 
 
Målet är att ingen kund är för liten eller för stor, utan alla ska kunna få sitt unika behov tilldgodosett, i bästa 
tänkbara kvalité. Förutom specialproduktion finns ett sortiment som lagerförs för omgående leverans.
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Miljövänligt även 
på huvudet

Mössor, kepsar, pannband och multiscarfs i massor av färger, material och modeller. 
Återvunna PET-flaskor, Fairtrade-bomull eller återvunnet garn. Fråga oss om miljövänligt val till knoppen. 

Just huvudet är en perfekt plats för företagsreklam. Här syns den perfekt, och en mössa eller keps används 
ofta och under en lång tid. Speciellt om ni hittar den där perfekta kombon av känsla och design.
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R-PET-keps Recap 
Tillverkad av 100 % återvunnen PET.

Finns i 8 standardfärger.

Mössa i Fairtrade Bomull
Sportig slätstickad mössa som 

finns i 14 härliga färger Du hittar samma härliga 
färger som pannband!

Eco-set
Tillverkad av 100 % återvunnet garn.
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Boom Eco-mugg 
Boom är tät mugg med dubbla väggar för dina  

varma eller kalla drycker när du är på språng. Den rymmer 
225 ml. Den överraskar med att den är utformad för att  
helt demonteras för återvinning i slutet av sin livscykel.  

Visa ditt engagemang genom att demontera och  
återvinna varje del för en renare värld. 

PLA kaffekopp 
Hållbart dricksglas med silikongrepp och  

lock. Rymmer 350 ml. Tillverkad av 100 % biologiskt 
nedbrytbart växtmaterial (PLA ). BPA-fri och  

kan diskas i maskin.

Sadelskydd tillverkade av återvunnen vattentät PVC. 



Solglasögon 
Bågarna är tillverkade av vetestråfiber. 

Med UV 400 glas.
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Kundvagnspoletter
Myntet du alltid har med dig. Poletterna finns i alla möjliga former.

Greenlagare PF 400
Miljövänlig greenlagare i olackat trä. 

Förädlas med enfärgstryck.

Hole-in-one, longest drive eller närmast flagg. Vi har miljövänliga golfbollar som tar dig hela vägen!

Grön Dixon – En ny boll som fått ett mycket bra mottagande. Passar dig med handicap mellan 5-25.  
392 dimplar ger både distans och känsla.

Röd Dixon – Boll som är designad för den professionella golfaren. 318 dimplar ger maximal kraft och  
tillförlitlighet.

Blå Dixon – Långdistansboll som vunnit VM i long drive. Passar dig med handicap över 20. 428 dimplar  
för maximal längd och kontroll. 

Rosa Dixon – Damboll som passar dig med handikapp över 10. 392 dimplar för distans och känsla. 

Sollcellsladdare
WakaWaka Power + är en slitstark, lätt och kom-
pakt solcellsladdare som kan ladda nästan alla 
typer av smartphones eller annan liten elektronisk 
apparat inom bara några timmar och ger upp till 
150 timmars säkert, hållbart ljus.

• Fullt batteri efter 12-24 timmar i solen
• Laddar en smartphone på ~ 2 timmar
• 4 ljusinställningar: från 5 till 75 lumen
• Flexibel placering: bordsskiva, på en flaska,  

hängande från taket
• SOS nödsändare
• Patenterad Intivation SunBoost chip
• 100 % återvunnen PC - ABS, stöttålig

Vattenflaska Boss
Bioplast. 



FF Profilreklam AB – med miljön i fokus

På Kammakargatan 7 i centrala Stockholm ligger vårt kontor med över  
300 kvadratmeter utställning. Här kan du prova, känna och klämma på våra  
produkter samt se referensprover på produkter vi tagit fram till andra kunder.  
Självklart måste du även passa på att ta en kopp av vårt goda Fairtradekaffe  

under ditt besök. Kontakta oss så bokar vi in ett möte. Välkommen!

info@ffprofilreklam.se
08-453 54 80 • www.ffprofilreklam.se


