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Narava nam vsak dan bolj pokaže, da ji ni vseeno, da jo vedno bolj zastrupljamo in uničujemo. Ravnajmo bolj odgovorno
ter poskušajmo z našimi dejanji prispevati k ohranjanju zelene narave!
Tudi v posadki Eurotrade bi radi pomagali pri tem, zato smo vam pripravili izbor nekaterih zanimivih in uporabnih izdelkov.
Eko izdelki so trenutno zelo popularni, hkrati pa tudi s svojo sestavo oz. načinom izdelave ne uničujejo okolja. Izbira je precej velika - od
izdelkov zabavne elektronike, usb ključkov, naprav, ki delujejo na alternativne načine energije, eko tekstila, izdelkov iz recikiranega papirja
in drugih okolju prijaznih materialov... Preverite sami!

EKO tehnika
1 Kalkulator na vodo - osemmestni kalkulator, ki ga
poganja galvanska celica, napolnjena z vodo.
Velikost: 111×76×19 mm.
EU.029.78

2 Ura na vodo - ura, ki jo poganja voda v treh cevkah.
Velikost: 8,0 x 7,0 x 11,0 cm.
ET.616.776 zelena/srebrna
ET.616.772 črna/srebrna
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Kalkulator na vodo

3 Obesek za ključe SOLAR - Plastični obesek za ključe s
tremi LED diodami. Napajanje na sončno energijo.
Velikost: 5,6 x 3,3 x 0,8 cm.
ET.511.420 rdeča
ET.511.441 zelena
ET.511.444 modra
ET.511.454 srebrna

4 Žepna svetilka na dinamo - Plastična svetilka z LED
lučko, ki jo polnimo s premikanjem gumba na strani.
Velikost: 105×50×25 mm.
EU.041.19 rdeča
EU.041.20 črna
EU.041.21 modra
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Ura na vodo
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Žepna svetilka na dinamo
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Obesek za ključe SOLAR

EKO tehnika
1

1 Žepna svetilka na dinamo - Plastična svetilka na

Žepna svetilka na dinamo

dinamo z dvema led lučkama. Izdelana iz ABS plastike.
Velikost: 10,0 x 5,0 x 2,5 cm.
ET.675.420
rdeča
ET.675.428
ET.675.445
ET.675.454

rumena
modra
srebrna

2 Solarni polnilec za telefon in zvočnik - 5.5V/70mA
Oglejte si video predstavitev!

0.38W, solarna Li-baterija 2000 mAh, DC input 5.0V/500mA,
DC output 5.5V/300-500mA. Vsebuje štiri funkcije: polnilec za
mobilni telefon, 2x3 W zvočnka, EVA vrečka za digitalne naprave
in omogoča preverbo kapacitete baterije, micro USB, mini USB,
iPhone® in USB.
ET.759.223

3 Solarni polnilec- Aluminijast solarni polnilec s

5.V/70mA 0.35W solarnimi celicami, DC Li-baterijo 800mAh,
DC input 5V/1A, DC output 5V/1A. Vsebuje dve funkciji:
polnilec za mobilni telefon in omogoča preverjanje razpoložljive
baterijske kapacitete. Vsebuje kable primerne za Nokia 6101,
micro USB, mini USB, iPhone®, USB.
ET.758.123

4 Solarni polnilec - Aluminijast solarni polnilec s
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Solarni polnilec za telefon in
zvočnik

5,0V/130mA solarnimi celicami , Li-baterija 3000mAh, DC input
5.0V/1A, DC output (USB-L), 5V/800mA, DC output (USB-H);
5.0V/1.2A vsebuje 3-v-1 kabel.
ET.758.023

Oglejte si video predstavitev!
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Solarni polnilec za telefon
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Solarni polnilec za telefon

EKO USB ključki
1

USB ključ BAMBOO

Uporabljamo le
visokokakovostne
spominske čipe Samsung,
Mircon, Intel ali Toshiba.
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3

USB ključ Eko les

USB ključek

1 USB ključ BAMBOO - v ohišju narejenem iz bambusa, je
okolju prijazen! Dobavljiv v kapacitetah od 1 do 64 GB, verzija
USB 2.0 ali 3.0. Z majhnim ovalnim ohišjem.
Velikost: 6,1 x 2,3 x 1 cm.
Minimalno naročilo: 100 kosov.
USB.001.032 podolgovat
USB.001.032 ovalni

2 USB ključek Eko les - narejen iz lesa, vsak USB ključek je
unikaten. Pokrovček se zapira z magneti. Moderen in atraktiven
design. Dobavljiv v kapacitetah od 1 do 64 GB, verzija USB 2.0
ali 3.0.
Minimalno naročilo: 1 kos.
USB.001.131

3 USB ključek- v lesenem ohišju. Nanj je možno tiskati ali

gravirati. Po naročilu lahko nanj naložimo tudi različne datoteke
po vaših željah. Dobavljiv v kapacitetah od 1 do 64 GB, verzija
USB 2.0 ali 3.0.
Minimalno naročilo: 100 kosov.
ET-USB-370

4 USB ključek iz recikliranega materiala - Dobavljiv v
kapacitetah od 1 do 64 GB, verzija USB 2.0 ali 3.0.
Prostor za tisk: ca. 3,8 x 3 cm.
Minimalno naročilo: 100 kosov.
USB.001.085

5 USB KLJUČEK - Dobavljiv v kapacitetah od 1 do 64 GB,
verzija USB 2.0 ali 3.0. Nanj je možno tiskati ali gravirati. Po
naročilu lahko nanj naložimo tudi različne datoteke po vaših
željah.
Minimalno naročilo: 100 kosov.
ET-USB-420

6 USB ključek v valjastem ohišju iz recikliranega

kartona - Dobavljiv v kapacitetah od 1 do 64 GB, verzija USB
2.0 ali 3.0. Pakiran v kartonsko škatlo. Prostor za tisk: ca. 3,3 x
1,6 cm.
Minimalno naročilo: 100 kosov.
USB.001.087 bel
USB.001.089 zlat
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USB ključek iz recikliranega
materiala

Zaradi hitrih sprememb cen na svetovnih
trgih, nas za cene povprašajte.

5

USB ključek

6

USB ključek v valjastem ohišju
iz recikliranega kartona

7

USB ključek Twister - les

EKO pisala, notesniki, mape
1

1 Notesnik in kemični svinčnik iz recikliranega

2

Notesnik in kemični svinčnik iz
recikliranega papirja

papirja - iz »eko« papirja, vsebuje 60 lističev , špiralna vezava.
Priložen je kemični svinčnik iz eko papirja.
Velikost: 18 x 0,8 x 14 cm.
10.626.800 rdeč
10.626.801 črn
10.626.803 moder

Notesnik iz recikliranega
papirja

2 Notesnik iz recikliranega papirja - Črtast papir, 60
listni, špiralna vezava
Velikost: 18 x 2 x 13,7 cm.
10.612.200

3 Notesnik - s platnico iz recikliranega kartona; 60 črtastih
strani
Velikost: 75×102×8 mm
EU.030.08

4 Dvojni eko kemični svinčnik - izdelan iz recikliranega
3

4

Notesnik

Dvojni eko kemični svinčnik

papirja, z dvema konicama. Piše modro in rdeče.
Velikost: 140 mm.
EU.030.59

5 Kemični svinčnik EKO - biološko razgradljivo pisalo.

Kemični svinčnik je izdelan iz Mater-Bi materiala, ki je
biološko razgradljiv. Material je sestavljen iz koruznega škroba,
potrebnega za izdelavo Mater-Bi , ki je ekstrakt koruznih semen.
Piše modro.
Velikost: ø10×145 mm
10.619.002 belo - moder
10.619.004 bel

6 Kemični svinčnik iz bambusa - izdelan iz lesa

bambusa, z značilnim vzorcem. Kovinska zaponka in konica.
piše modro.
Velikost: ø11×135 mm
EU.030.57

7 Eko svinčnik s Touch konico -kemični svinčnik s konico,
primerno za mobilne telefone z zaslonom na dotik. Izdelan iz
recikliranega papirja. Piše modro.
Velikost: ø9×130 mm
EU.030.58

8 Kemični svinčnik - izdelan iz recikliranega papirja, z
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Kemični svinčnik EKO

6

Kemični svinčnik iz bambusa

7

Eko svinčnik s touch konico

plastično konico in zaponko. Piše modro.
Velikost: ø12×140 mm
EU.030.37 svetlo rumena
EU.030.38 oranžna
EU.030.39 rdeča
EU.030.40 kraljevsko modra
EU.030.41 temno zelena
EU.030.42 črna
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Kemični svinčnik

EKO pisala, notesniki, mape
1

1 Kemični svinčnik - z zavito zaponko, izdelan iz kartona in
pakiran v embalaži iz recikiranega papirja. Piše modro.
Velikost: ø9×145 mm.
EU.030.52 bež / črna
EU.030.53
bež / srebrna

Notesnik in kemični svinčnik iz
recikliranega papirja

2 Set kemičnega in tehničnega svinčnika - izdelana
iz kartona, pakirana v embalaži iz recikiranega papirja. Kemični
svinčnik piše modro, tehnični svinčnik pa ima minico velikosti
0,5 mm
Velikost: 40×158×3 mm.
EU.030.56

3 Set svinčnikov - 6 navadnih grafitnih svinčnikov z
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3

Set kemičnega in tehničnega
svinčnika

Set svinčnikov

radirko, pakirani v kartonski škatli.
Velikost: 50×190×8 mm
EU.030.50

4 Notesnik iz recikliranega papirja - spiralna vezava,

80 listov. V listih je izrez za svinčnik. Priloženi so tudi samolepilni
lističi.
Velikost: 158×178 mm
EU.030.09

5 Memo lističi - izdelani iz recikliranega papirja. Dva

blokca, večji in manjši, skupaj z manjšimi označevalnimi lističi v
treh različnih barvah.
Velikost: 110×122×22 mm
EU.030.03

6 Mapa A4- iz recikiranega papirja. Vsebuje tudi beležnico z
20 listi. Zapiranje z zaponko.
Velikost: 255×346×10 mm
EU.030.12

7 Mapa za dokumente - format A4, izdelana iz
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recikliranega papirja. Zapiranje z elastiko
Velikost: 250×340×31 mm
EU.030.11

Notesnik iz recikliranega
papirja
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Mapa za dokumente

5

Memo lističi

6

Mapa A4

EKO torbe in vrečke
1 Eko nakupovalna torba - izdelana je iz recikliranega,

1

bio-razgradljivega materiala. Zapiranje na zaponko.
Velikost: 375×380×120 mm.
EU.029.29 bela
EU.029.28 oranžna
EU.029.30 rdeča
EU.029.31 kraljevsko modra
EU.029.32 zelena
EU.029.33 črna

Eko nakupovalna torba

2 Bombažna nakupovalna torba - izdelana iz ekološko
pridelanega bombaža; 140 g/m2.
Velikost: 400×400×100 mm.
EU.029.55

3 Torbe za recikiranje - 3 torbe za recikliranje in ločevanje
odpadkov. Idelane iz laminiranega netkanega materiala.
Velikost: 270×370×240 mm
EU.029.59

4 Torba za dokumente - Torba z gumbom za zapiranje.
Izdelana je iz recikliranega kartona.
Velikost: 355×300×20 mm
EU.030.13

5 Nakupovalna torba iz jute - z dolgimi ročaji; pletena
je iz vlaken jute.
Velikost: 380×420 mm
EU.029.56
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Torbe za recikliranje

Bombažna nakupovalna torba
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Torba za dokumente

5

Nakupovalna torba iz jute

Ostali EKO izdelki
1 Lonček za rožo - lonček, izdelan iz biorazgradljivega
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meteriala. V treh različnih barvah. Priložena so semena petunije.
Velikost: 65×62 mm
EU.029.66 bež
EU.029.67 rdeča
EU.029.68 temno zelena

Lonček za rožo

2 Eko ogledalo - žepno ogledalo v etuiju iz recikliranega
kartona; zapiranje z magnetom.
Velikost: 100×55×5 mm
EU.030.18

3 Označevalec strani - izdelan je iz recikliranega papirja.
Na zgornji strani ima ravnilo. Priloženi so samolepilni lističi.
Velikost: 210×60 mm
EU.030.01
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4 Ptičja hišica - naredi si sam - ptičja hišica iz MDF
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Eko ogledalo

Označevalec strani

plošč, ki jo sestavite sami. Lepo in okolju prijazno darilo.
Pakirana je v škatli iz recikliranega kartona.
Velikost: 10,1 x 25,1 x 10,1 cm
10.016.400

5 Solarna roža - plešoča rožica, ki se napaja s sončno
energijo prek fotocelic.
Velikost: 65×50×110 mm
EU.029.74

6 Travnat mož - figurica, ki je hkrati lonček za rože. Glava

je napolnjena s semeni trave, ki požene v nekaj dneh potem, ko
jih zalijemo.
Velikost: 76×60×31 mm
EU.029.73
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Ptičja hišica - naredi si sam

5

Solarna roža

6

Travnat mož

