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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 - Eko kalkulator, 8-mestni zaslon, deluje na 
sončno energijo, narejen iz bambusa.
Velikost: 13,6 x 1,0 x 7,6 cm.
12342800         rjava 

2 Eko ura - Eko plastična namizna ura z LCD zaslonom, ki 
deluje na vodno energijo .
Velikost: 8,5 x 6,3 x 8,3 cm.
ET676174        modra/srebrna
ET676176        zelena/srebrna
ET676106        rdeča/srebrna 
ET676172        srebrna

3 Solarni polnilec za telefon - 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 cable.
Velikost: 9,5 x 4,4 x 1,1 cm.
ET758123        črna

4 Žepna svetilka na dinamo - Plastična svetilka z LED 
lučko, ki jo polnimo s premikanjem gumba na strani. 
Velikost: 10,5 x 5,0 x 2,5 cm.
EU04119         rdeča
EU04120         modra
EU04121         črna
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EKO tehnika
1

USB Twister les

2
USB Eko les

3
USB ključek oval

5
USB ključek rogovila

4
USB ključek iz recikliranega 

materiala

1 USB twister les - USB ključ z lesenim ohišjem in 
kovinskim klipom. Ključek ima dodano zarezo za dodajanje 
vrvic, trakov ali obeskov.  Nanj je možno tiskati ali gravirati. Po 
naročilu lahko nanj naložimo tudi različne datoteke po vaših 
željah. Dobavljiv v kapacitetah od 4 do 64 GB, verzija USB 2.0 
ali 3.0.
Velikost:  5,8 x 1,9 x 1,0 cm.
Minimalno naročilo:  10 kosov. 
USBK0030 

2 USB ključek Eko les -  USB ključek narejen iz lesa, ima 
tudi lesen klip. Nanj je možno tiskati ali gravirati. Po naročilu 
lahko nanj naložimo tudi različne datoteke po vaših željah. 
Dobavljiv v kapacitetah od 4 do 64 GB, verzija USB 2.0 ali 3.0.
Velikost: 6,4 x 2,3 x 1,4 cm. 
Minimalno naročilo:  10 kos.
USBK0040

3 USB ključek oval- Izdelan je iz EKO materialov, je 
zaobljen z ločenim pokrovčkom. Zaradi svojega videza je idealen 
kot modni dodatek, obesek za ključe, obesek za telefon ali 
podobno. Nanj je možno tiskati ali gravirati. Po naročilu lahko 
nanj naložimo tudi različne datoteke po vaših željah. Dobavljiv v 
kapacitetah od 4 do 64 GB, verzija USB 2.0 ali 3.0.
Velikost: 6,1 x 2,9 x 1,0 cm.
Minimalno naročilo:  10 kosov.
USBK0060

4 USB ključek  iz recikliranega materiala - Dobavljiv v 
kapacitetah od 4 do 64 GB, verzija USB 2.0 ali 3.0.   
Prostor za tisk: ca. 3,8 x 3 cm. 
Minimalno naročilo:  100 kosov.
USB001085    

5 USB ključek rogovila - DUSB kjuček, izdelan iz drevesne 
veje. Dolžina ohišja je cca 4-5 cm. Izdelan je iz slovenskega 
lesa! Vsak USB ključek je unikaten. Ena stran je brušena, kar 
omogoča tisk ali graviranje na to površino. Po naročilu lahko 
nanj naložimo tudi različne datoteke po vaših željah. Po naročilu 
izdelamo tudi škatlico iz eko kartona. Dobavljiv v kapacitetah od 
4 do 64 GB, verzija USB 2.0 ali 3.0. 
Minimalno naročilo:  10 kosov.
USBK0488
6 Leseni powerbank - Prenosna baterija iz bambusa. 5000 
mAh z dvema 5V/1A izhodoma. LED lučke prikazujejo stanje 
baterije. Vključuje kabel USB v Micro USB.
Velikost: 12,5 x 1,5 x 7,0 cm.
12367600
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Uporabljamo le 
visokokakovostne 
spominske čipe Samsung, 
Mircon, Intel ali Toshiba.



EKO pisarna

1
Notesnik in kemični svinčnik iz 

recikliranega papirja

1 Notesnik in kemični svinčnik iz recikliranega 
papirja - iz »eko« papirja, vsebuje 60 lističev, špiralna vezava. 
Priložen je kemični svinčnik iz eko papirja.
Velikost:  18 x 0,8 x 14 cm. 
10626800        rdeč 
10626801        črn
10626802      moder

2 Kartonasta pisarniška oprema - Kartonasta škatla s  
pokrovom, ki vsebuje držalo za 9 svinčnikov, prostor za sponke 
za papir, ter škatlico z listki.
Velikost:  9,5 x 9,5 x 9,6 cm.
ET941733

3 Notesnik z memo listi -  Recikliran spiralni notesnik s 70 
listi, kemičnim svinčnikom in samolepilnimi listki (125 majhnih 
in 25 velikih),
Velikost:  21,0 x 20,0 x 1,0 cm.
EU05190

4 Peresnica - Peresnica vsebuje ravnilo, kemični svinčnik, 
svinčnik, šilček, radirko ter beležko.
Velikost: 10,0 x 24,0 x 0,2 cm.
ET934935   

5 Trak za okrog vratu  - Ovratni trak. Pluta.
Velikost: 2,0 x 48,0 cm.
S0551771       krem

6 Kemični svinčnik - izdelan iz recikliranega papirja, s 
plastično konico in zaponko. Piše modro.
Velikost:  1,2 x 14,0 cm.
EU03037        svetlo rumena 
EU03038        oranžna  
EU03039        rdeča   
EU03040        kraljevsko modra   
EU03041        temno zelena 
EU03042       črna
 
7 Svinčnik - Eko svinčnik iz recikliranega papirja.
Velikost:  7,0 x 17,5 cm.
EU03046        siva
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1 Memo lističi-Ovitek iz recikliranega papirja z 200 
samolepilnimi lističi in pisalom.
Velikost:  9,5 x 10,5 x 1,0 cm.
EU02997               rjava

2 Mapa za dokumente - format A4, izdelana iz 
recikliranega papirja. Zapiranje z elastiko.
Velikost:  25,0 x 34,0 x 3,1 cm. 
EU03011             krem

3 Etui za tablice -  Etui za tablični računalnik. Pluta in 
umetno usnje.
Velikost:  22,0 x 27,0 cm - 25,5 x 29,0 cm.
S0338912          rjava

4 Torba za prenosnik - Torba za prenosni računalnik. Pluta.
Velikost: 39,0 x 29,7 x 6,7 cm.
S0338571            pluta   

5 Set KS in TS v leseni škatlici  - Set kemični svinčnik in 
tehnični svinčnik v leseni škatlici.
Velikost: 17,6 x 4,4 x 2 cm.

ET796333       les

6 Set KS, RB in odpiralec pisem - Set kemični svinčnik, 
roler in odpiralec pisem v leseni škatlici.
Velikost:  21 x 10,2 x 4,7 cm.
ET798033        les
 
7 Notesnik - Notesnik iz filca, 80 listni (70 gr/m2). Kemični 
svinčnik iz recikliranega kartona
Velikost:  15,0 x 18,0 x 1,4 cm.
EY01532        siv
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EKO vrečke

1 Eko nakupovalna torba  - izdelana je iz recikliranega, 
bio-razgradljivega materiala. Zapiranje na zaponko.
Velikost:  37,5 x 38,0 x 12,0 cm.
EU02929   oranžna 
EU02928   bela
EU02930   rdeča
EU02931   kraljevsko modra
EU02932   zelena
EU02933   črna

2 Nakupovalna torba - Ekološka nakupovalna torba. 
 Velikost:  40,0 x 35,0 x 13,0 cm.
EU02952 modra
EU02948 bela
EU02949 rumena
EU02950 oranžna
EU02951 rdeča
EU02953 temno zelena
EU02954 črna

3 Vrečka  - Nakupovalna vrečka iz jute z dvema ročema, 
spredaj ima manjši žep.
Velikost: 45 x 35 x 12 cm.
11952600

4 Torba  - Jadralska vrečka iz jute. Spredaj in v notranjosti 
ima majhen žep. 
Velikost: 36,5 x 46 x 18,5 cm.
11975400
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Ostali EKO izdelki

1 Deska za sir - Deska za sir s tremi nožki. Bambus.
Velikost:  33,0 x 19,5 x 1,5 cm.
S0408771 

2 Pladenj -  Pladenj. Bambus. 
 Velikost: 25,5 x 13,0 x 1,8 cm.
S0497271 

3 Komplet čajev -  Škatla za shranjevanje čajnih vrečk. 
Vsebuje 10 vrečk zelenega in 10 vrečk črnega čaja. Zapiranje na 
magnet. Bambus.
Velikost:  16,0 x 7,8 x 8,7 cm.
S0400671

4 Skodelica iz bambusa - Lonček. Bambusova in riževa 
vlakna. S silikonskim držalom. 320 ml.
Velikost: 8,3 x 9,0 cm.
S0573833 zelena
S0573816 rdeča
S0573825 modra

5 Set podstavkov  - 4-delni set iz filca.
Velikost: 10,0 x 10,0 x 0,3 cm.
EY01708 siva

6 Zeliščni set - Zeliščni set z dvema lončkoma (peteršilj in 
meta).
Velikost: 15,0 x 7,0 x 7,0 cm.
EU09034
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Ostali EKO izdelki

1
Ptičja hišica

2
Komplet - čarobne puzzle

3
Puzzle 5

Denarnica iz plute

6
Obesek za ključe

4
Dežnik

1 Ptičja hišica - Zložljiva hišica »naredi sam«. 
Velikost:  16,5 x 14,2 x 12,0 cm.
EU08405          

2 Komplet - čarobne puzle -  3 sestavljanke za bistrenje 
uma. 
Velikost:  24,0 x 7,8 x 6,6 cm.
EU03652        

3 Puzzle - Lesena pisana sestavljanka.
Velikost: 4,5 x 4,5 x 4,5 cm.
EU09129        

4 Dežnik  - Dežnik. Pluta. Zavit lesen ročaj..
Velikost:  ø105 cm.
S0025271

5 Denarnica iz plute -Denarnica iz plute.
Velikost: 10,1 x 8,0 x 1,2 cm.
S0437471

6 Obesek za ključe -Obesek za ključe. Pluta in kovina. V 
darilni škatli.
Velikost: 12,0 x 10,0 cm.
S0425671


