
över 48 styck - 119,00

över 48 styck - 137,00

Liten bilmugg med låsbar tryckfunktion  
Dubbelväggig. Rostfritt stål/plast. Bilmugg nu även i anpassad storlek  
för ka�emaskiner! Rymmer 240 ml dryck och kan lätta placeras under 
ka�emaskinen för påfyllning. Muggen är dubbelväggig vilket gör att den 
klarar hålla värmen i 6 timmar. Muggen är läckagefri tack vare en smart 
låsfunktion. Rymmer 24 cl av din favoritdryck!  
Mått: 24 cl H 140 mm  
Förp.typ: Box  
Rek. butikspris: 199,00 

5018096, svart 5018097, guld 5018098, silver 

5017787, silver5017899, guld 5017712, svart

Stor bilmugg med låsbar tryckfunktion  
Dubbelväggig. Rostfritt stål/plast. Bilmuggen  
förser dig inte bara med varm dryck vart du än går 
utan är även en snygg accesoar. Termosmuggen 
är dubbelväggig vilket gör att den klarar hålla 
värmen i 6 timmar. Muggen är läckagefri tack 
vare en smart låsfunktion. Rymmer 40 cl av din 
favoritdryck! Mått: 35 cl, H 200 mm  
Förp.typ: Bulk  
Rek. butikspris: 249,00  

 
maskinen

1-48 styck - 169,00
över 48 styck - 155,00

Stålflaska
Dubbelväggig. Rostfritt stål.  
Stålflaska i stilren, läcker design  
av rostfritt stål. Flaskan är dubbel-
väggig så den håller dryck iskall i 
24 timmar och varm i 12 timmar. 
Satsa på en vattenflaska av hållbar 
kvalité både för dig och miljön! 
Flaskan rymmer 50 cl.  
Mått: 50 cl, Ø 70 mm H 255 mm  
Förp.typ: Giftbox  
Rek. butikspris: 249,00  
Tryckkod: 6, 17

5017709, rosa 5017707, svart 5017708, guld 5017897, silver 5017895, trä 5017350, pearl 5018081, gul 5018082, grön 

minska  
användandet 
av plast! 



Skärbräda i bambu  Art nr: 5018057
Generös skärbräda i bambu. Med väl genomtänkta detaljer. Ett gediget handtag 
för servering som ligger bra i handen. Skåror som är en kombination av både en 
visuell detalj och en funktion, de fungerar för att lägga verktyg på så att de inte 
glider av. Mått: 540 x 200 x 17 mm 

Profilpris 1-48 - 199,00 
över 48 - 183,00

Shoppingbag ECO, svart Art nr: 5018033
Hjälp dina kunder att spara in på plastpåsar! Denna shoppingkasse är gjord i 
RPET, ett material som görs av återvunna petflaskor. Påsen viks ihop i fickan som 
är en del av påsen. Här har du en enkel och snygg påse som ihopviken får plats i 
fickan på dina kläder. Vi trycker den med din logga på fickan.  

Profilpris 1-48 - 39,00
över 48 - 35,00

Re:turn glas på fot 2-pack 
Art nr: 5017381
Otroligt charmiga och 
gedigna allglas tillverkade 
i Spanien utav återvunnet 
glas. Därav den eleganta,
lätt gröna färgen. Duka 
snyggt och hållbart! Glasen 
är snyggt packade i en 
förpackning utav återvunnet 
material. 

Profilpris 
1-48 - 229,00
över 48 - 210,00

Re:turn glas 4-pack  
Art nr: 5017382
Otroligt charmiga och 
gedigna drickglas tillverkade 
i Spanien utav återvunnet 
glas. Därav den eleganta, 
lätt gröna färgen. Duka 
snyggt och hållbart! Glasen 
är snyggt packade i en 
förpackning utav återvunnet 
material.  

Profilpris 
1-48 - 229,00
över 48 - 210,00

bambu

återvunnet 
glas

återvunnet 
glas

Klimatsmarta produkter 
från Sagaform!
återvunna
petflaskor




