
Vilken färg passar  
er grafiska profil?

Sagaform driver sen länge ett intensivt hållbarhetsarbete och arbetar tillsammans 
med vår ägare New Wave Group för att minimera vårt avtryck, bl.a genom att förra året minska 

våra utsläpp från transporter med 48%. Detta gjorde vi bl.a genom att flyga mindre och 
lasta containers smartare. Ytterligare ett steg på vägen är dessa funktionella 

Spirit-väskor som är tillverkade av återvunna PET-flaskor. 
Väskor i recycled PET Sagaform satsar på miljö och hållbarhet och här hittar ni 

vår nya väskserie som är tillverkad i RPET, dvs. materialet är tillverkat av återvunna PET 

flaskor, ett sätt att förebygga att gammal plast hamnar i hav och natur. Att använda 

återvunna PET flaskor är ett sätt att hålla plasten borta från naturen och undvika 

slöseri med Jordens resurser. Samtliga produkter ur vår SPIRIT serie är av hög 

kvalité med smarta detaljer som vårt övriga väsksortiment. Vi tänker hållbart, 

miljövänligt och ekologiskt ansvarsfullt.
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Spirit axelväska  
Tillverkad av återvunna  
PET-flaskor, ett sätt att hålla 
plasten borta från naturen 
och undvika slöseri med 
jordens resurser. Enkel, 
stilren och avskalad väska 
utan onödiga detaljer. Men 
med fokus på funktion och 
kvalité. Låt din logotype få  
vara i fokus. Väskan har ett 
ytterfack på framsidan och 
en justerbar axelrem. 
Material: 600D R PET Polyester. 
Foder 100% Polyester.
Mått: W29 x D10 x H32 cm 
Pris: 109,00
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