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GREENPLANET

rosnące ekoupominki z nasionami  



Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

Jest produktem odpowiedzialnej gospodarki leśnej, a to oznacza, że drzewa, z których powstał 
ten papier, zostały pozyskane z legalnych źródeł, bez naruszania praw człowieka i przyrody. FSC to 
jedyny system certyfikacji wspierany przez największe ekologiczne organizacje pozarządowe.

Proces wybielania papieru przeprowadzono bez użycia chloru gazowego. Jest niepowlekany, 
nieprzezroczysty i ma doskonałe parametry zadruku. 

Powstaje w  100% z makulatury pochodzącej z papieru z certyfikatem FSC. Jest niepowlekany 
i nieprzezroczysty. Ma matową powierzchnię, gładką teksturę, charakteryzuje się wysoką jakością 
w druku.

Produkcja 1 tony papieru z recyklingu oszczędza:

Papier jabłkowy jest produkowany z czystej celulozy wzbogacanej odpadami pochodzącymi 
z przetwórstwa jabłek. Do produkcji surowca, z którego powstaje papier, używane są skórki i rdzeń 
jabłka. Papier Appeel zawiera do 15% celulozy pozyskanej z odpadów jabłkowych oraz do 30% 
włókien roślinnych pochodzących z recyklingu odpadów pokonsumpcyjnych. 

Papier Appeel jest wytwarzany przy użyciu 100% zielonej energii.

Jak sama nazwa mówi, papier z trawy to papier wyprodukowany z włókien traw. Wyprodukowany 
w trosce o najwyższą dbałość o środowisko zawiera do 40% włókien trawy, a pozostałą część 
dopełniają włókna pierwotne. Włókno trawy pochodzi z obszarów kompensacji ekologicznej. Papier 
jest w 100% biodegradowalny oraz kompostowalny.

Certyfikaty i atesty:

FSC® / ISEGA / Certyfikat kompostowalności

Papier z CERTYFIKATEM FSC ®

Papier 100% Z RECYKLINGU

Papier z JABŁEK

Papier z TRAWY

4115 31

260 158 

382
l wody kg CO2

kg drewna kg odpadów

kW energii

I    bloki  notesowe, rodzaje papieru

02

03

Papier charakteryzuje się gładką, elegancko wykończoną powierzchnią oraz przyjemnym dla oka, 
jasnym kolorem kości słoniowej. Zapewnia publikacjom prestiżowy wygląd. Jego niewątpliwą zaletą 
jest przystępna cena. Papier posiada certyfikat FSC.

Papier BASIC CHAMOIS 

01

04

05

Rodzaje EKOPAPIERU: 
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bloki  notesowe, rodzaje papieru    I   

Papier z certyfikatem FSC®:
 192 s., 80 g/m2

Papier 100% z recyklingu:
 192 s., 80 g/m2

Papier z jabłek: 192 s., 80 g/m2

Papier z trawy: 192 s., 90 g/m2

 Papier basic chamois:
192 s., 70 g/m2

do 40% domieszki trawy + do 60% mieszanki FSC 
Credit pierwotne włókna celulozowe

* wzór kratki w kolorze ciemnozielonym

*

15% celulozy pozyskiwanej z odpadów jabłkowych
i do 30% włókien roślinnych

bloki: bloki: bloki:

bloki:bloki:

wymiary: 
130 × 208 mm

wymiary: 
130 × 208 mm

wymiary: 
130 × 208 mm

wymiary: 
130 × 208 mm

wymiary: 
130 × 208 mm

01

04 05

02 03

Rodzaje bloków notesowych: 

01 kratka

03 kropki

02 linie

A5
 (1

30
 ×

 2
08

 m
m

)

wymiary: 
130 × 208 mm
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

I    notesy ekologiczne

• objętość zależna od wybranego bloku (opcje bloku na str. 3)

• kartki z zaokrąglonymi narożnikami

• format A5  (130 × 208 mm)

• opcje personalizacji: tłoczenie suche/folią, druk UV

• objętość zależna od wybranego bloku (opcje bloku na str. 3)

• kartki z zaokrąglonymi narożnikami

• format A5  (130 × 208 mm)

• opcje personalizacji: tłoczenie suche/folią, druk UV

Okładka z pianką pokryta gładkim certyfikowanym 
papierem ekologicznym NATURA.

dostępne kolory:

dostępne kolory:

Okładka z pianką pokryta gładkim certyfikowanym 
papierem ekologicznym NATURA z fakturą płótna.

CLASSIC ekonatura

LEN ekonatura

NC02(51)  
jasny zielony

NL02(51)  
jasny zielony

NC08(48)  
brązowy 

NL06(23)  
czerwony

NC03(59)  
zielony

NC09(24)  
czerwony

NL03(62)
szary

NC07(68)  
szary

NL07(47)  
brązowy

NC04(26) 
bordowy

NC10(23) 
poziomkowy

NL04(32) 
błękitny

NC06(32) 
błękitny

NC11(20) 
różowy

NL09(59) 
zielony

NC01(14)   
beżowy

NC07(22)   
pomarańczowy

NC12(13)   
kremowy

NL01(13)   
kremowy

NC09(38)  
granatowy

NL05(35)  
niebieski

NC05(35) 
niebieski

NL09(38) 
grafitowy

NC05(35)
i bi kiniebieski

opcjonalnie zakładka 
z papieru czerpanego 

NL09(38)
grafitowygrafitowy

opcjonalnie zakładka 
z papieru czerpanego
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notesy ekologiczne    I   

• objętość zależna od wybranego bloku (opcje bloku na str. 3)

• kartki z zaokrąglonymi narożnikami

• format A5  (130 × 208 mm)

• opcje personalizacji: tłoczenie suche/folią, druk UV

• objętość zależna od wybranego bloku (opcje bloku na str. 3)

• kartki z zaokrąglonymi narożnikami

• format A5  (130 × 208 mm)

• opcje personalizacji: tłoczenie suche/folią, druk UV

dostępne kolory:

dostępne kolory:

Okładka z pianką pokryta gładkim certyfikowanym 
papierem ekologicznym NATURA z fakturą traw. 

GRASS ekonatura

NG06(35)  
niebieski

NG03(15)  
beżowy

NG07(59)  
zielony

NG04(62) 
szary

NG08(38)
granatowy

NG09(68)
grafitowy

NG10(22)
pomarańczowy

NG01(47)   
brązowy

NG05(26)  
bordowy

NG02(51)  
jasny zielony

Okładka z pianką pokryta gładkim certyfikowanym 
papierem ekologicznym NATURA z fakturą skóry. 

ALCANTARA ekonatura

NG06(48)  
ciemny brązowy

NA03(45)  
rudy

NG07(38)  
granatowy

NA04(59) 
zielony

NG08(44)
jasny brązowy

NG09(68)
brązowy

NA01(47)   
czerwony

NG05(68)  
czarny

NA02(64)  
szary

G02(51) 
ny zielonyny zielonyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

opcjonalnie zakładka 
z papieru czerpanego

NA02(64)
szaryszary

opcjonalnie zakładka 
z papieru czerpanego
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

I    notesy ekologiczne

Okładka z pianką pokryta bawełnianym płótnem LEN.

LEN naturalny

LN02 
brązowy

LN06  
czerwony 

LN04 
karmelowy

LN01 
szary

LN05 
kremowy

LN03
pistacjowy

Okładka z pianką pokryta naturalnym korkiem.

KOREK naturalny

KN03
natural beige

KN01
mosaic sand

• objętość zależna od wybranego bloku (opcje bloku na str. 3)

• kartki z zaokrąglonymi narożnikami

• format A5  (130 × 208 mm)

• opcje personalizacji: druk UV

• objętość zależna od wybranego bloku (opcje bloku na str. 3)

• kartki z zaokrąglonymi narożnikami

• format A5  (130 × 208 mm)

• opcje personalizacji: tłoczenie suche/folią, druk UV

dostępne kolory:

dostępne wzory:

3
acjowyacjo y

opcjonalnie zakładka 
z papieru czerpanego 

1
aic sandaic sand

opcjonalnie zakładka 
z papieru czerpanego 
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notesy ekologiczne   I   

Notes w twardej okładce z frezowanej PŁYTY MDF na spirali.
NBW.02

• objętość bloku: 148 stron

• kartki z zaokrąglonymi narożnikami

• format A5  (130 × 208 mm)

• opcje personalizacji: laser, druk UV

• kolory wkładki do wyboru:

NOTES wood na spirali

NBW.01 NBW.03 NBW.04 NBW.05 NBW.06 NBW.07 NBW.08 NBW.09 NBW.10 NBW.11

a

a

b c d

e f g

kolorowa 
wkładka

opakowanie kraft 

Istnieje możliwość 
wykonania indywidualnego 
projektu na podstawie 
makiety.

opakowanie kraft 

zadruk: black + white

zadruk: CMYK

czarna 
wkładka

frezowana
okładka

opakowan

Istnieje mo
wykonania
projektu n
makiety.

opakowan

zadruk: bla

zadruk: CM

dostępne wzory:
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

I    notesy ekologiczne z nasionami

GROWnotebook

PINEnotebook
NG02(51) jasny zielony
klasyczny + nasiona na okładce 

na spirali + nasiona 
w okładce

klasyczny + zawieszka 
z nasionami 

nasiona

• objętość zależna od wybranego bloku (opcje bloku na str. 3)

• kartki z zaokrąglonymi narożnikami

• format A5  (130 × 208 mm)

• pojemnik z nasionami sosny zwyczajnej 
umieszczony w okładce lub zawieszce  

• opcje personalizacji: tłoczenie suche/folią, druk UV

* kolory oprawy dostępne na stronach 4–5

Okładka pokryta certyfikowanym papierem 
ekologicznym GRASS ekonatura*.

Do wyboru 3 opcje: 

klasyczny 
+ nasiona 
w okładce 

(po zewnętrznej 
stronie) 

(po wewnętrznej 
stronie) 

klasyczny 
+ zawieszka 
z nasionami

na spirali 
+ nasiona 
w okładce

DO
 W

YB
O

RU
 3

 O
PC

JE
: 

KLASYCZNY 
+ nasiona w okładce 

Okładka z pianką pokryta 
certyfikowanym papierem 
ekologicznym Natura.
Nasiona znajdują się 
na okładce notesu.

Laureat nagrody Promotional Gift Award 
w kategorii „Komunikatywny Produkt”

nasiona

nasiona

Okładka bez pianki 
pokryta gładkim 
(CLASSIC ekonatura), 
certyfikowanym 
papierem ekologicznym.
Nasiona znajdują się 
w okładce notesu 
(po wewnętrznej stronie).

NA SPIRALI 
+ nasiona w okładce 

nasiona

Okładka z pianką pokryta 
certyfikowanym papierem 
ekologicznym Natura.
Nasiona znajdują się 
w zawieszce na tasiemce.

KLASYCZNY
+ zawieszka z nasionami 

nasiona

Okładka z pianką pokryta

01 02 03

nasiona 
SOSNY

LOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOOGOOGOLOGOLOGOOLOGOLOGOOGOLOGOOLOGOLOGOLOGOLOGOOOGOLOGOGOGOOOGOOLOGOGOLOGOOGOOOGOGOOGOLOO OOGOLOGOGOGOGOO

LOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOLOGOOGOOLOGOGLOGOOLOGLOGOGGLOGOOGOLOGOOGOOLOGLOGOGLOGOOGOGLLOGOG

LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOOLOOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLLOLOLLOLLOLOLLOLOLOLOLOLOOLOLOLOLOLLLOLOLOLOLOOOLOOOLOLOOOOOOLOOOOOOLOGOGOGOGOGOGOGOGGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOOGOGOGOGOGOGOGOGOGOOGOOGOGGOOGOGOGOGOGOGOGOGGGGOGOGOOGOOGOGOGOGOGOGOGOOGOOGGOGOGOGOGOGOGOOOOOGOGOOGOGOOO

Notes sosnowy z nasionami sosny 
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APPLEnotebook

OXYnotebook

NC02(51) jasny zielony
klasyczny + nasiona na okładce 

NC06(32) błękitny
klasyczny + nasiona na okładce 

na spirali + nasiona 
w okładce

na spirali + nasiona 
w okładce

klasyczny + zawieszka 
z nasionami 

klasyczny + zawieszka 
z nasionami 

nasiona 
JABŁEK

• objętość zależna od wybranego bloku (opcje bloku na str. 3)

• kartki z zaokrąglonymi narożnikami

• format A5  (130 × 208 mm)

• pojemnik z nasionami jabłka (antonówka) 
umieszczony w okładce lub zawieszce  

• opcje personalizacji: tłoczenie suche/folią, druk UV

* kolory oprawy dostępne na stronach 4–5

• objętość zależna od wybranego bloku (opcje bloku na str. 3)

• kartki z zaokrąglonymi narożnikami

• format A5  (130 × 208 mm)

• pojemnik z nasionami drzewa tlenowego (paulownia)
umieszczony w okładce lub zawieszce  

• opcje personalizacji: tłoczenie suche/folią, druk UV

* kolory oprawy dostępne na stronach 4–5

Okładka pokryta gładkim certyfikowanym papierem 
ekologicznym CLASSIC ekonatura*.

Okładka z pianką pokryta gładkim certyfikowanym 
papierem ekologicznym CLASSIC ekonatura*.

Do wyboru 3 opcje: 

Do wyboru 3 opcje: 

klasyczny 
+ nasiona 
w okładce 

klasyczny 
+ nasiona 
w okładce 

(po zewnętrznej 
stronie) 

(po zewnętrznej 
stronie) 

(po wewnętrznej 
stronie) 

(po wewnętrznej 
stronie) 

klasyczny 
+ zawieszka 
z nasionami

klasyczny 
+ zawieszka 
z nasionami

na spirali 
+ nasiona 
w okładce

na spirali 
+ nasiona 
w okładce

notesy ekologiczne z nasionami    I   

2

01

01

02

02

03

03

nasiona DRZEWA 
TLENOWEGO

LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOOOLOOLOLOLLOOLLOLOLOLOOOOOLOLOLOLOLLLL GOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGGOGGGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGGGOGOGOGOGOGOOGGOGOOGGGOGG

LOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOOGOLOGOLOGOLOGOLOGOOGOLOGOLOGLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOOOGOGOLOGOLOGOLOGOLOGOGOGOLOGOLOGOLOGGOGOLLLOGOOGG

LOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOGOGOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLLLOGOLOGOLOGGLOGOLLOGOLOGOGOLLOGOLOGOLOGOGOL GOLOGOLLOGOL

LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLLOLOOOOLL GOGOGOGOGOGOGOGGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGGGGOGOGGGGGO

LOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOOGOLOGOLOGOLOGOOGOLOGOLOGOOGLOGOLOGOGOGOGLOGOLOGOG

LOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOOGOLOGOOGOOGOOOGGLOGOGOOGOOL

Notes jabłkowy z nasionami jabłka

Notes tlenowy z nasionami drzewa tlenowego (paulownia)
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

FOOTBALLnotebook

WILDSTRAWBERRY
notebook

• objętość zależna od wybranego bloku (opcje bloku na str. 3)

• kartki z zaokrąglonymi narożnikami

• format A5  (130 × 208 mm)

• pojemnik z nasionami poziomki
umieszczony w okładce lub zawieszce  

• opcje personalizacji: tłoczenie suche/folią, druk UV

* kolory oprawy dostępne na stronach 4–5

Okładka pokryta gładkim certyfikowanym papierem 
ekologicznym CLASSIC ekonatura*.

I    notesy ekologiczne z nasionami

• objętość zależna od wybranego bloku (opcje bloku na str. 3)

• kartki z zaokrąglonymi narożnikami

• format A5  (130 × 208 mm)

• pojemnik z nasionami trawy boiskowej
umieszczony w okładce lub zawieszce 

• opcje personalizacji: tłoczenie suche/folią, druk UV

* kolory oprawy dostępne na stronach 4–5

Okładka pokryta certyfikowanym papierem 
ekologicznym LEN ekonatura*.

Notes piłkarski z nasionami trawy boiskowej

Notes poziomkowy 
z nasionami poziomki

nasiona 
TRAWY 

BOISKOWEJ

Do wyboru 3 opcje: 

01 02 03

nasiona 
POZIOMKI

Do wyboru 3 opcje: 

01 02 03

LOLOLOLOLOLOLLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOOLOLOLOLOLOLOLOLOLLOOLOLOLOLOLOLOOLLOOOOLOLOLOLOLOLLOLOLOLOOOLOLOOOOLOOOOOOOLLOLOLOLLLLLLL GOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGGOGOOGGOGOGOGGOGOGOGOGOGOGOGOGOGGOGOGGGOOOOGGOGGGGOGGOOGGGOGOGGGGGGGO

LOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOGLOGOLOGOLOGOLOGOLOGLOGOLOGOLOGOLOGGLOGOLOGOLOGOLOGOGOGOGOLOGOGGOOLOGGGOLOGOLOGGOGOGGOG

LOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGLOGOLOGOOLOGOLOLOGOOGOLOGOLOGOLOGOOGLOGOGGOGOLOGGLOGOOGOOGLOGOGOOGOLOLOGLLOGLOGOLOGOLOGOLOOGOGOLO OLOGOOL GOG

LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOOLOLOLOLLOLOLOLLOLOLOLOLOLOLOLOOLOLOOLOLOLOOOLOLOLOLOOOOOOLOOOOOLOLOLOLLLOOOLLOLLOOOLOOL GOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGGOGOGOGOGOGOGOGOGOOGOGOGOGOGOGOGOGGOOOOGGOGGOGGOGOGGGOGGOGOGOOGGOOGOGOGOOGOGGO

LOGOLOGOLOGOLOGOLLOGOLOGOLOGOOLOGOLOLOGOLOGLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOGLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOOOLOGLOGOOGLLOGOLOGOLOGOLOGOLOGLOGOGLOGOOOOGGOOO OL GLL G

LOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGLOGOLOGOLOGOLOGLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOOGOLOGOLOGOLOGOOGOLOGOOGOLOGOLOGOOGOLOGOOOOGOGOLOGOLOGOLOGOLOOGOLOL GOLO

NL02(51) jasny zielony
klasyczny + nasiona na okładce 

na spirali + nasiona 
w okładce

klasyczny + zawieszka 
z nasionami 

NC10(23) poziomkowy
klasyczny + nasiona na okładce 

na spirali + nasiona 
w okładce

klasyczny + zawieszka 
z nasionami 

klasyczny 
+ nasiona 
w okładce 

klasyczny 
+ nasiona 
w okładce 

(po zewnętrznej 
stronie) 

(po zewnętrznej 
stronie) 

(po wewnętrznej 
stronie) 

(po wewnętrznej 
stronie) 

klasyczny 
+ zawieszka 
z nasionami

klasyczny 
+ zawieszka 
z nasionami

na spirali 
+ nasiona 
w okładce

na spirali 
+ nasiona 
w okładce
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CHILLInotebook

TOMATOnotebook

notesy ekologiczne z nasionami    I   

Notes pomidorowy z nasionami pomidora

Notes chilli z nasionami papryczki chilli

• objętość zależna od wybranego bloku (opcje bloku na str. 3)

• kartki z zaokrąglonymi narożnikami

• format A5  (130 × 208 mm)

• pojemnik z nasionami pomidorów (koktajlowych)
umieszczony w okładce lub zawieszce  

• opcje personalizacji: tłoczenie suche/folią, druk UV

* kolory oprawy dostępne na stronach 4–5

Okładka pokryta gładkim certyfikowanym papierem 
ekologicznym CLASSIC ekonatura*.

• objętość zależna od wybranego bloku (opcje bloku na str. 3)

• kartki z zaokrąglonymi narożnikami

• format A5  (130 × 208 mm)

• pojemnik z nasionami chilli
umieszczony w okładce lub zawieszce  

• opcje personalizacji: tłoczenie suche/folią, druk UV

* kolory oprawy dostępne na stronach 4–5

Okładka pokryta gładkim certyfikowanym papierem 
ekologicznym CLASSIC ekonatura*.

nasiona 
POMIDORA

nasiona 
CHILLI

Do wyboru 3 opcje: 

01 02 03

01 02 03

Do wyboru 3 opcje: 

LOGLOGOLOGOLOGLOGOLOGOLOGLOGLOGOLOGOLOGOOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGLOGLOGOLOGOLOGLOGOLOGOLOGOLOGOOGGGOGGGGOO OOGOO

LOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOOLOGOLOGOLOGGOGLOGOOLOGOGOOOOGLOGL G

LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLLOLOLOLOOLOLOLOOOLOLOOOLOOOLOLLOLOLOLOLOOLOLOOOOLOOLLOLOOOLOOOLOOLOLOL GOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOOGGOGOGOGOGOGOGOGOOGOOGGOGOGGOGGOGGGOGGOGOGOGOOGOGGGOGGGOGGOGGOOOGGGGGOO

LOLOLOLOLOLOLOLOOLOLOLOLOLOLOLOLOLOOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOOLLOLOOOOLOLOOOOOLOLOOOOOLOLOOOLOLOLOOLOLLOLOOLOOOLLOOLOOOLOLLOLLOOOLOOOLOLLOOOOOLLLLLOOOLOOOLOOLOGGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGGOGGOGGGGOGOGOOGOGOGOGOGOGOGGGOGOGOGOGOGGOGGGGOGOGOGGOGOGGOOGOGGGOGOGOGOGGOGGGOGGOGGGOOOGOOOOOOGGOOGGOGGGGGGOOGGOGGGGOGGGOOGGOGGOGOGGGOOGO

LOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGLOGOLOGOOGOLOGOLOGOOGOOGOLOGOOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOLOGLOGOOGLOGOLOGOLOGLOLOGOL GLOGOOGOOOGOOOOGLOGOLOOGGLOGOOOOGOLOGOGOO

LOGOLOGOLOGOLOGOLOGLLOGOLOGOLOGOLOGLOGOOGOLOGOLOGLOGOGOOGOLOGOLOGLOGGOLOGOLOGLOGOOGOLOGOGOOGOLOGOLLOGOLOGOOLOGOLLLLOGOLOGOGOLOGOGGOLOOLOGOLOGLLLOGOGOOO

NC09(24)  czerwony
klasyczny + nasiona na okładce 

na spirali + nasiona 
w okładce

klasyczny + zawieszka 
z nasionami 

NC04(26) bordowy
klasyczny + nasiona na okładce 

na spirali + nasiona 
w okładce

klasyczny + zawieszka 
z nasionami 

klasyczny 
+ nasiona 
w okładce 

klasyczny 
+ nasiona 
w okładce 

(po zewnętrznej 
stronie) 

(po zewnętrznej 
stronie) 

(po wewnętrznej 
stronie) 

(po wewnętrznej 
stronie) 

klasyczny 
+ zawieszka 
z nasionami

klasyczny 
+ zawieszka 
z nasionami

na spirali 
+ nasiona 
w okładce

na spirali 
+ nasiona 
w okładce
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

I    notesy ekologiczne z nasionami

CARROTnotebook

SUNFLOWER
notebook

• objętość zależna od wybranego bloku (opcje bloku na str. 3)

• kartki z zaokrąglonymi narożnikami

• format A5  (130 × 208 mm)

• pojemnik z nasionami marchewki 
umieszczony w okładce lub zawieszce 

• opcje personalizacji: tłoczenie suche/folią, druk UV 

* kolory oprawy dostępne na stronach 4–5

• objętość zależna od wybranego bloku (opcje bloku na str. 3)

• kartki z zaokrąglonymi narożnikami

• format A5  (130 × 208 mm)

• pojemnik z nasionami słonecznika ozdobnego 
umieszczony w okładce lub zawieszce  

• opcje personalizacji: tłoczenie suche/folią, druk UV

* kolory oprawy dostępne na stronach 4–5

Okładka pokryta certyfikowanym papierem 
ekologicznym GRASS ekonatura*.

Okładka pokryta gładkim certyfikowanym papierem 
ekologicznym CLASSIC ekonatura*.

nasiona 
MARCHEWKI

Do wyboru 3 opcje: 

01 02 03

nasiona 
SŁONECZNIKA

Do wyboru 3 opcje: 

01 02 03

LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLLLL GOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOOGOGGOGOGOGOOOOOOOO
LOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGGLOGOGLOGLOGOLOLL G

LOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOOGOLOGOLOGOLOGOGGOGOOGOLOGO

LOLOLOLOLOLOLOLOLOLLOLLLLLOOOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGGOGGOGOGOOGOGOGOOGGOOOOOOO
LOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGLOGOOLOGOLLLOGOGGGOGOO

LLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOOGOLOGOLLOGOLOLOGOOGLOGLOGGO

NG10(22)  pomarańczowy
klasyczny + nasiona na okładce 

NC07(22)  pomarańczowy
klasyczny + nasiona na okładce 

na spirali + nasiona 
w okładce

na spirali + nasiona 
w okładce

klasyczny + zawieszka 
z nasionami 

klasyczny + zawieszka 
z nasionami 

Notes marchewkowy z nasionami marchewki

Notes słonecznikowy 
z nasionami słonecznika

klasyczny 
+ nasiona 
w okładce 

klasyczny 
+ nasiona 
w okładce 

(po zewnętrznej 
stronie) 

(po zewnętrznej 
stronie) 

(po wewnętrznej 
stronie) 

(po wewnętrznej 
stronie) 

klasyczny 
+ zawieszka 
z nasionami

klasyczny 
+ zawieszka 
z nasionami

na spirali 
+ nasiona 
w okładce

na spirali 
+ nasiona 
w okładce
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notesy ekologiczne z nasionami    I   

WHITEDAISY
notebook

• objętość zależna od wybranego bloku (opcje bloku na str. 3)

• kartki z zaokrąglonymi narożnikami

• format A5  (130 × 208 mm)

• pojemnik z nasionami niezapominajki 
umieszczony w okładce lub zawieszce  

• opcje personalizacji: tłoczenie suche/folią, druk UV

* kolory oprawy dostępne na stronach 4–5

• objętość zależna od wybranego bloku (opcje bloku na str. 3)

• kartki z zaokrąglonymi narożnikami

• format A5  (130 × 208 mm)

• pojemnik z nasionami stokrotki
umieszczony w okładce lub zawieszce  

• opcje personalizacji: tłoczenie suche/folią, druk UV

* kolory oprawy dostępne na stronach 4–5

Okładka pokryta gładkim certyfikowanym papierem 
ekologicznym CLASSIC ekonatura*.

Okładka pokryta gładkim certyfikowanym papierem 
ekologicznym CLASSIC ekonatura*.

FORGETMENOT
notebook

nasiona 
NIEZAPOMINAJKI

Do wyboru 3 opcje: 

01 02 03

nasiona 
STOKROTKI

01 02 03

Do wyboru 3 opcje: 

LOGO

LOGO

LOGO

LOGOOGOL O

LOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOOGOLOGOLOGOLOGOLOGOOGOOGOLOGOLOGOOLOGOOGOOGOL

LOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOOGLOGOLOGLOGLOGOLOGLOGOLOGOOGOOGOLOGOLOGOG

NC06(32) błękitny
klasyczny + nasiona na okładce 

na spirali + nasiona 
w okładce

klasyczny + zawieszka 
z nasionami 

NC01(14)  beżowy
klasyczny + nasiona na okładce 

na spirali + nasiona 
w okładce

klasyczny + zawieszka 
z nasionami 

Notes niezapominajka
z nasionami niezapominajki

Notes stokrotka
z nasionami stokrotki

klasyczny 
+ nasiona 
w okładce 

klasyczny 
+ nasiona 
w okładce 

(po zewnętrznej 
stronie) 

(po zewnętrznej 
stronie) 

(po wewnętrznej 
stronie) 

(po wewnętrznej 
stronie) 

klasyczny 
+ zawieszka 
z nasionami

klasyczny 
+ zawieszka 
z nasionami

na spirali 
+ nasiona 
w okładce

na spirali 
+ nasiona 
w okładce
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

I    notesy ekologiczne z nasionami

POPPYnotebook

• objętość zależna od wybranego bloku (opcje bloku na str. 3)

• kartki z zaokrąglonymi narożnikami

• format A5  (130 × 208 mm)

• pojemnik z nasionami maku 
umieszczony w okładce lub zawieszce  

• opcje personalizacji: tłoczenie suche/folią, druk UV

* kolory oprawy dostępne na stronach 4–5

Okładka pokryta gładkim certyfikowanym papierem 
ekologicznym CLASSIC ekonatura*.

LAVENDERnotebook

• objętość zależna od wybranego bloku (opcje bloku na str. 3)

• kartki z zaokrąglonymi narożnikami

• format A5  (130 × 208 mm)

• pojemnik z nasionami lawendy
umieszczony w okładce lub zawieszce  

• opcje personalizacji: tłoczenie suche/folią, druk UV

* kolory oprawy dostępne na stronach 4–5

Okładka pokryta gładkim certyfikowanym papierem 
ekologicznym CLASSIC ekonatura*.

nasiona 
MAKU

Do wyboru 3 opcje: 

01 02 03

nasiona 
LAWENDY

Do wyboru 3 opcje: 

01 02 03

LOLOLOLOLOLOLLLOOLOLOOLOOOGOGOGOOGOGOGOGGGOGGGOGGGGGOOOGOG

LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOOOOLOOLOLLLOOLOLOLOLOOLLL GOGOGOGOGOGOGOGOGOGGOGOGGOGOGOGGOGGGOGOOOGOGOGOGGGOOOGOGOGOGOOGOGGGGG

LOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGLOGOGOLOGOLOGOGOGOGGGOGO

LOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOOGLOGOLOGOGOLOGOLOGOLOGOOGLLOLOGGGOL G

LOGOLOGOLOGOLOGLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOOLOGOOGOGOLOGOLOGOLOGOLOLOGOLOGOOLOGOLOGOOGLOGOOGOOL GGOOGL OLOGGOO

LOGOLOGOLOGOLOGOLOGLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOOLOGOLOGOLOGOLOGOOGOOOGOLOGOLOGOLOGOLOGOOLOGOLOGOGOLLOGOOOGOLOOGL GO

NC09(24)  czerwony
klasyczny + nasiona na okładce 

NC08(35) niebieski
klasyczny + nasiona na okładce 

na spirali + nasiona 
w okładce

na spirali + nasiona 
w okładce

klasyczny + zawieszka 
z nasionami 

klasyczny + zawieszka 
z nasionami 

Notes mak z nasionami maku

Notes lawendowy z nasionami lawendy

klasyczny 
+ nasiona 
w okładce 

klasyczny 
+ nasiona 
w okładce 

(po zewnętrznej 
stronie) 

(po zewnętrznej 
stronie) 

(po wewnętrznej 
stronie) 

(po wewnętrznej 
stronie) 

klasyczny 
+ zawieszka 
z nasionami

klasyczny 
+ zawieszka 
z nasionami

na spirali 
+ nasiona 
w okładce

na spirali 
+ nasiona 
w okładce
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notesy ekologiczne z nasionami    I   

BASILnotebook

FIELDFLOWERS
notebook

• objętość zależna od wybranego bloku (opcje bloku na str. 3)

• kartki z zaokrąglonymi narożnikami

• format A5  (130 × 208 mm)

• pojemnik z nasionami kwiatów polnych 
umieszczony w okładce lub zawieszce  

• opcje personalizacji: tłoczenie suche/folią, druk UV

*kolory oprawy dostępne na stronach 4–5

Okładka pokryta gładkim certyfikowanym papierem 
ekologicznym CLASSIC ekonatura*.

LOLOGOGO

nasiona 
KWIATÓW
POLNYCH

Do wyboru 3 opcje: 

01 02 03

LOGOLOGLOGOLOGOLOGLOGOLOGOLOGOOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOOGOLOGOOOGOOGLOGOOOOGOLOGOOGOOLOGOLLOGOLOGOLLOGOOLL GO

LOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGLOGOLOGOLOGOLOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOOOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLLOGOLOGOGLOLOOGOLOGLOGOGOOGGOGOLOGOL OL GG

• objętość zależna od wybranego bloku (opcje bloku na str. 3)

• kartki z zaokrąglonymi narożnikami

• format A5  (130 × 208 mm)

• pojemnik z nasionami bazylii
umieszczony w okładce lub zawieszce 

• opcje personalizacji: tłoczenie suche/folią, druk UV

* kolory oprawy dostępne na stronach 4–5

Okładka pokryta gładkim certyfikowanym papierem 
ekologicznym CLASSIC ekonatura*.

Do wyboru 3 opcje: 

01 02 03

nasiona 
BAZYLII

NC11(20) różowy
klasyczny + nasiona na okładce 

na spirali + nasiona 
w okładce

klasyczny + zawieszka 
z nasionami 

Notes kwiatowy
z nasionami kwiatów polnych

Notes bazyliowy z nasionami bazylii

NC02(51) jasny zielony
klasyczny + nasiona na okładce 

na spirali + nasiona 
w okładce

klasyczny + zawieszka 
z nasionami 

LOGOLOGOLOGOG

klasyczny 
+ nasiona 
w okładce 

klasyczny 
+ nasiona 
w okładce 

(po zewnętrznej 
stronie) 

(po zewnętrznej 
stronie) 

(po wewnętrznej 
stronie) 

(po wewnętrznej 
stronie) 

klasyczny 
+ zawieszka 
z nasionami

klasyczny 
+ zawieszka 
z nasionami

na spirali 
+ nasiona 
w okładce

na spirali 
+ nasiona 
w okładce
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

I    notesy ekologiczne z nasionami

CLOVERnotebook

CEREALSnotebook

• objętość zależna od wybranego bloku (opcje bloku na str. 3)

• kartki z zaokrąglonymi narożnikami

• format A5  (130 × 208 mm)

• pojemnik z nasionami koniczyny
umieszczony w okładce lub zawieszce  

• opcje personalizacji: tłoczenie suche/folią, druk UV

* kolory oprawy dostępne na stronach 4–5

Okładka pokryta certyfikowanym papierem 
ekologicznym LEN ekonatura*.

nasiona 
KONICZYNY

Do wyboru 3 opcje: 

01 02 03

LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOOLOLOLOLLOLOLOLLOLOLOLOLOLOLOLOOLOLOOLOLOLOOOLOLOLOLOOOOOOLOOOOOLOLOLOLLLOOOLLOLLOOOLOOL GOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGGOGOGOGOGOGOGOGOGOOGOGOGOGOGOGOGOGGOOOOGGOGGOGGOGOGGGOGGOGOGOOGGOOGOGOGOOGOGGO

LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOOLOLOLOLOLOLOLOOLOLOLOLOLOLOLOLOLOOOLOOOOLOLOOLOLOLOLOLOLOLLOOLOOLLLOLOL GOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOOGOOGGOGGOGOGOGOGOGOGGOGOGOGOGGOGOGOOGGOGOGOGGOGOGOGOGOGOGOGGOGGOGOGOGOGGGOOGGOOO

LOGOLOGOLOGOLOGOLLOGOLOGOLOGOOLOGOLOLOGOLOGLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOGLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOOOLOGLOGOOGLLOGOLOGOLOGOLOGOLOGLOGOGLOGOOOOGGOOO OL GLL G

LOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGLOGOLOGOLOGOLOGLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOOGOLOGOLOGOLOGOOGOLOGOOGOLOGOLOGOOGOLOGOOOOGOGOLOGOLOGOLOGOLOOGOLOL GOLO

nasiona 
ZBÓŻ

• objętość zależna od wybranego bloku (opcje bloku na str. 3)

• kartki z zaokrąglonymi narożnikami

• format A5  (130 × 208 mm)

• pojemnik z nasionami zbóż 
umieszczony w okładce lub zawieszce  

• opcje personalizacji: tłoczenie suche/folią, druk UV

* kolory oprawy dostępne na stronach 4–5

Okładka pokryta gładkim certyfikowanym papierem 
ekologicznym CLASSIC ekonatura*.

Do wyboru 3 opcje: 

01 02 03

LOGOLOGO

LOGOLOGO

NL02(51) jasny zielonyklasyczny + nasiona na okładce 

na spirali + nasiona 
w okładce

klasyczny + zawieszka 
z nasionami 

NC01(14) beżowy
klasyczny + nasiona na okładce 

na spirali + nasiona 
w okładce

klasyczny + zawieszka 
z nasionami 

Notes koniczyna z nasionami koniczyny

Notes zbożowy z nasionami zbóż

klasyczny 
+ nasiona 
w okładce 

klasyczny 
+ nasiona 
w okładce 

(po zewnętrznej 
stronie) 

(po zewnętrznej 
stronie) 

(po wewnętrznej 
stronie) 

(po wewnętrznej 
stronie) 

klasyczny 
+ zawieszka 
z nasionami

klasyczny 
+ zawieszka 
z nasionami

na spirali 
+ nasiona 
w okładce

na spirali 
+ nasiona 
w okładce
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notesy ekologiczne z nasionami    I   
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NOTES kraft na spirali

• objętość bloku: 148 stron

• kartki z zaokrąglonymi narożnikami

• format A5 (130 × 208 mm)

• pojemnik z nasionami sosny umieszczony w okładce (po wewnętrznej stronie)

• opcje personalizacji: tłoczenie suche/folią, druk UV, sitodruk

Okładka na spirali pokryta gładkim certyfikowanym 
papierem ekologicznym KRAFT.

NK01
krafta

opcje personalizacji: tłoczenie suuche/folią, druk UV, sitodruk

nasiona

instrukcja
sadzenia

czarna 
wkładka

Papier z certyfikatem FSC®:
 148 s., 80 g/m2

blok standardowy:

nasiona 
SOSNY
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

GROWNOTEBOOK 100% recycled
GNR Notes z papieru pochodzącego w 100% z recyklingu

• okładka: 3 mm, biała, 100% z recyklingu + blok: 100% papier z recyklingu, 80 g/m2

• zakładka z papieru czerpanego z zatopionymi nasionami 
kwiatów miododajnych umieszczona na spirali

nasiona

instrukcja
sadzenia 

zakładka do 
posadzenia 

wkładka 
z czarnego 
papieru

GROWNOTEBOOK
GNK Notes z okładką z papieru czerpanego z nasionami

• okładka z papieru czerpanego z zatopionymi 
nasionami kwiatów miododajnych – oderwij ją i posadź!

• okładka: papier kraft z certyfikatem FSC, 120 g/m2

+ blok: 100% papier z recyklingu, 80 g/m2

• zakładka z papieru czerpanego z zatopionymi nasionami 
kwiatów miododajnych umieszczona na spirali

I    notesy ekologiczne z nasionami18



Notes w twardej okładce na spirali.

• okładka: 3 mm, fornir, lite drewno cięte laserowo na 
podkładzie bawełnianym + blok: papier z certyfikatem 
FSC, 80 g/m²

• kartki z zaokrąglonymi narożnikami

• format A5 (130 × 208 mm)

• opcje personalizacji: grawer na drewnianej płytce

• zakładka z papieru czerpanego z zatopionymi nasionami 
kwiatów miododajnych umieszczona na spirali

GROWNOTEBOOK wood leather
GNWS Notes z drewnianą okładką ciętą laserowo

GROWNOTEBOOK wood on a spiral
GNWL Drewniany notes na spirali

zakładka 
do posadzenia

notesy ekologiczne z nasionami    I   

wkładka 
z czarnego 
papieru

instrukcja sadzenia
& nasiona 

GNWL.01  
orzech

GNWL.02  
grafit

GNWL.04  
sosna

GNWL.03  
mahoń

wkładka 
z czarnego 
papieru

orzech

Notatnik w twardej okładce z drewna na spirali.

• okładka: 3 mm, drewno + blok: papier z certyfikatem    
FSC, 80 g/m2

• kartki z zaokrąglonymi narożnikami

• format A5 (130 × 208 mm)

• opcje personalizacji: laser lub nadruk UV

• nasiona umieszczone w osłonie + instrukcja sadzenia

GNWS.01  
orzech

GNWS.02  
sosna

GNWS.03  
mahoń

GNWS.04  
dąb

 REG
ISTERED DESIGN  R

EG
IS

TERED DESIGN
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

I    notesy ekologiczne z nasionami

GKNB Kraftowy notes z nasionami

KRAFTNOTEBOOK 30% recycled

NASIONA
BAZYLII

NASIONA 
KWIATÓW

NASIONA
MAKU

NASIONA
PSZENICY

opakowanie 
na notes 

+ tłoczenie logo

on

go

opakowanie
na notes 

+ tłoczenie log tłoczenie log
• tektura fala NE 580 g

• format 200 × 275 mm
 REG

ISTERED DESIGN  R
EG

IS
TERED DESIGN

 
 REG

ISTERED DESIGN  R
EG

IS
TERED DESIGN
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notesy ekologiczne z nasionami    I   

NOTEBOOK KWIATOWE INSPIRACJE

nasiona

instrukcja
sadzenia 

czarna
wyklejka

• kartki z zaokrąglonymi narożnikami

• format A5 (130 × 208 mm)

Twój własny
projekt!

 REG
ISTERED DESIGN  R

EG
IS

TERED DESIGN
 

 REG
ISTERED DESIGN  R

EG
IS

TERED DESIGN
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

I    ekologiczne zakładki z nasionami

GROWBOOKMARK
GBO Zakładka z nasionami

G
BO

.0
1 Z
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dk
a 

z n
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i s
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G
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w
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w
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G
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.0
3 
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a 
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t z
 n
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io

na
m

i

Zawieszka 
w wybranym
kształcie

(GBO.03.01–17)

• ekologiczna zakładka wykonana z papieru z recyklingu (153 × 63 × 2 mm) 
• na odwrocie szczegółowa instrukcja sadzenia oraz miejsce na reklamę (53 × 53 mm)
• tasiemka z ekologiczną zawieszką w wybranym kształcie

• ekologiczna zakładka wykonana z papieru kraft lub z recyklingu (153 × 63 × 2 mm) 
• projekt indywidualny opracowany przez klienta
• zadruk w kolorach: black/white
• tasiemka z ekologiczną zawieszką w wybranym kształcie

GBO.03.01
sosna

GBO.03.07
chilli

GBO.03.13
lawenda

GBO.03.14
kwiaty polne

GBO.03.15
bazylia

GBO.03.16
koniczyna

GBO.03.17
zboże

GBO.03.03
jabłko

GBO.03.09
słonecznik

GBO.03.05
poziomka

GBO.03.11
stokrotka

GBO.03.06
pomidor

GBO.03.12
mak

GBO.03.04
trawa boiskowa

GBO.03.10
niezapominajka

GBO.03.02
drzewo tlenowe

GBO.03.08
marchewka

nasiona 
kwiatów 
polnych

nasiona 
sosny

Twój indywidualny projekt

 REG
ISTERED DESIGN  R

EG
IS

TERED DESIGN
 

Zakładki z rosnącego papieru 
dostępne na stronie 34.
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22



GROWBOOK set
GBS Zestaw z ekologicznym notesem i nasionami sosny

zestaw z notesem i nasionami    I   

EKOLOGICZNY NOTES A5 z nasionami (str. 4–7)

BIODONICZKA

KRĄŻEK TORFOWY

PAPIEROWY OŁÓWEK GPPS / DREWNIANY OŁÓWEK GPGS /
DŁUGOPIS GPS

• objętość zależna od wybranego bloku 
• kartki z zaokrąglonymi narożnikami
• opcje papieru str. 2

• biodegradowalna doniczka z papieru 
ekokraft doskonale sprawdza się przy 
wysiewie nasion 

• sprasowany krążek torfu, który pęcznieje pod 
wpływem wody, wystarczy położyć  go w do-
niczce z wodą i zaczekać, aż osiągnie docelo-
wy wymiar – umieszczamy w nim nasiona

• materiał: GPPS – gazety z recyklingu, GPGS – drewno 
lipowe, GPS – barwiony papier ekologiczny

• warianty kolorystyczne str. 24-28

Zestaw zawiera:

Istnieje możliwość zmiany notesu z nasionami.
Dostępne notesy można znaleźć na stronach 4–7.

GPS.07

GPPS

21
5 

m
m

70
 m

m

139 mm

69 mm

el
em

en
ty

nasiona 
SOSNY

21
5

GPPS

GPGS.00
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.
Wszystkie dostępne rodzaje nasion

I    ekologiczne długopisy z nasionami

ECOBALLPEN set 01
GPS Papierowy długopis z rosnącym opakowaniem

GPS.01 Papierowy 
długopis z rosnącym 
opakowaniem + nasiona 
sosny zwyczajnej

Zadruk: CMYK

Zadruk: CMYK

Papier: ekologiczny 100% recykling z certyfikatem FSC

Papier: ekologiczny 100% recykling z certyfikatem FSC

Papier: ekologiczny kraft lub 100% recykling z certyfikatem FSC

Nasiona

Nasiona

Nasiona

Zadruk: black + white (kraft) lub CMYK (100% recykling)

Edycja 

trees

papierowy 

długopis

Edycja 

bees

Twój 
indywidualny 
projekt

GPS.02 Papierowy 
długopis z rosnącym 
opakowaniem + nasiona 
kwiatów miododajnych

GPS.03 Papierowy 
długopis z rosnącym 
opakowaniem 
+ wybrane nasiona

p g y y g y

Ed

G
dł
op
kw

Tw
in
p
G
dł
op
+ 

• materiał: barwiony papier ekologiczny (01/02/03/04/05/06/07/08/09)
• długość: 143 mm, średnica: 7 mm

materiał: barwiony papier ekologiczny (01/02/03/04/05/06/07/08/09)

GPS.07

01 02 03 04 05 06 07 08 09

TWOJE

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

TWOJE

TWOJE

wymiar: 214 × 58 mm 

wymiar: 214 × 58 mm 

wymiar: 214 × 58 mm 

Pojemnik
z wybranymi
nasionami

nasiona 
KWIATÓW
POLNYCH

nasiona 
SOSNY
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ECOBALLPEN set 02
GPOS Papierowy długopis z rosnącym opakowaniem

GPOS.01 Papierowy 
długopis z rosnącym 
opakowaniem + nasiona 
sosny zwyczajnej

Zadruk: CMYK

Zadruk: CMYK

Papier: ekologiczny 100% recykling z certyfikatem FSC

Papier: ekologiczny 100% recykling z certyfikatem FSC

Papier: ekologiczny kraft lub 100% recykling z certyfikatem FSC
Zadruk: black + white (kraft) lub CMYK (100% recykling)

Edycja 

trees

Edycja 

bees

Twój 
indywidualny 
projekt

GPOS.02 Papierowy 
długopis z rosnącym 
opakowaniem + nasiona 
kwiatów miododajnych

GPOS.03 Papierowy 
długopis z rosnącym 
opakowaniem 
+ wybrane nasiona

p g y y g y

E

G
dł
op
kw

Tw
in
p
G
dł
op
+ 

• 6 wersji kolorystycznych (01/02/03/04/05/06)
• długość: 140 mm, średnica: 9 mm

• 2 warianty personalizacji (A/B)
• drewniany klips z grawerem

GPOS.03
A – klips standardowy

B – klips dopasowany do kształtu logo

TWOJE

LOGO

LOGO

TWOJE

LOGO

wymiar: 214 × 58 mm 

wymiar: 214 × 58 mm 

wymiar: 214 × 58 mm 

Pojemnik
z wybranymi
nasionami

01 02 03 04 05 06

GP
dłu
op
so

Ed

nasiona 
KWIATÓW
POLNYCH

nasiona 
SOSNY

LOGO

TWOJE
Nasiona

Nasiona

Nasiona
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.
Wszystkie dostępne rodzaje nasion

ECOPENCIL set 01
GPPS Makulaturowy ołówek z rosnącym opakowaniem

GPPS.01 Makulaturowy 
ołówek z rosnącym 
opakowaniem + nasiona 
sosny zwyczajnej

GPPS.02 Makulaturowy 
ołówek z rosnącym 
opakowaniem + nasiona 
kwiatów miododajnych

Zadruk: CMYK

Zadruk: CMYK

Papier: ekologiczny 100% recykling z certyfikatem FSC

Papier: ekologiczny 100% recykling z certyfikatem FSC

Papier: ekologiczny kraft lub 100% recykling z certyfikatem FSC

Nasiona

Nasiona

Nasiona

Zadruk: black + white (kraft) lub CMYK (100% recykling)

Edycja 

trees

makulaturowy

ołówek

Edycja 

bees

Twój 
indywidualny 
projekt
GPPS.03 Makulaturowy 
ołówek z rosnącym 
opakowaniem 
+ wybrane nasiona

G
oł
op
kw

p g y y g y

Ed

Tw
in
p
G
oł
op
+ 

• materiał: 100% gazety z recyklingu
• długość: 175 mm, średnica: 7 mm

GPPS

wymiar: 214 × 58 mm 

wymiar: 214 × 58 mm 

wymiar: 214 × 58 mm 

Pojemnik
z wybranymi
nasionami

I    ekologiczne ołówki z nasionami

nasiona 
KWIATÓW
POLNYCH

nasiona 
SOSNY

TWOJE

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

TWOJE

TWOJE
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ECOPENCIL set 02
GPGS Drewniany ołówek z rosnącym opakowaniem

GPGS.01 Drewniany
ołówek z rosnącym 
opakowaniem + nasiona 
sosny zwyczajnej

GPGS.02 Drewniany
ołówek z rosnącym 
opakowaniem + nasiona 
kwiatów miododajnych

Zadruk: CMYK

Zadruk: CMYK

Papier: ekologiczny 100% recykling z certyfikatem FSC

Papier: ekologiczny 100% recykling z certyfikatem FSC

Papier: ekologiczny kraft lub 100% recykling z certyfikatem FSC
Zadruk: black + white (kraft) lub CMYK (100% recykling)

Edycja 

trees

lipowy

ołówek

Edycja 

bees

Twój 
indywidualny 
projekt
GPGS.03 Drewniany
ołówek z rosnącym 
opakowaniem 
+ wybrane nasiona

G
oł
op
kw

p g y y g y

Ed

Tw
in
p
G
oł
op
+ 

GPGS.00

wymiar: 214 × 58 mm 

wymiar: 214 × 58 mm 

wymiar: 214 × 58 mm 

Pojemnik
z wybranymi
nasionami

nasiona 
KWIATÓW
POLNYCH

nasiona 
SOSNY

• 13 wersji kolorystycznych (00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12)
• długość: 175 mm, średnica: 7 mm

• materiał: drewno lipowe
• grawerowane logo

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

TWOJE

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

TWOJE

TWOJE

Nasiona

Nasiona

Nasiona

kolory 01-12 dostępne od min. 500 szt.
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

I    ekologiczne ołówki  z nasionami

Wszystkie dostępne rodzaje nasion

ECOPENCIL set 03
GPJS Drewniany ołówek JUMBO z rosnącym opakowaniem

GPJS.01 Drewniany 
ołówek z rosnącym 
opakowaniem + nasiona 
sosny zwyczajnej

GPJS.02 Drewniany 
ołówek z rosnącym 
opakowaniem + nasiona 
kwiatów miododajnych

Zadruk: CMYK

Zadruk: CMYK

Papier: ekologiczny 100% recykling z certyfikatem FSC

Papier: ekologiczny 100% recykling z certyfikatem FSC

Papier: ekologiczny kraft lub 100% recykling z certyfikatem FSC
Zadruk: black + white (kraft) lub CMYK (100% recykling)

Edycja 

trees

lipowy

ołówek JUMBO

Edycja 

bees

Twój 
indywidualny 
projekt
GPJS.03 Drewniany
ołówek z rosnącym 
opakowaniem 
+ wybrane nasiona

G
oł
op
kw

p g y y g y

E

Tw
in
p
G
oł
op
+ 

• 13 wersji kolorystycznych (00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12)
• długość: 148 mm, średnica: 10 mm

• materiał: drewno lipowe
• grawerowane logo

GPJS.00

wymiar: 214 × 58 mm 

wymiar: 214 × 58 mm 

wymiar: 214 × 58 mm 

Pojemnik
z wybranymi
nasionami

G
oł
op
so

Ed

nasiona 
KWIATÓW
POLNYCH

nasiona 
SOSNY

TWOJE

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

TWOJE

TWOJE

Nasiona

Nasiona

Nasiona

kolory 01-12 dostępne od min. 500 szt.
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drewniane breloki 3D z nasionami    I   

GROWKEYCHAIN 3D

GROWDICE 3D

GOK3D Drewniane breloki 3D z nasionami

GOD Drewniana kostka 3D z nasionami

GOK3D.01

• ekologiczny brelok 3D HDF w kształcie 
sześcianu (25 × 25 mm) z nasionami oraz 
miejscem na logo  (15 × 15 mm)

• do wyboru 4 zapięcia (A/B/C/D)
• personalizacja: grawer lub druk UV

GOK3D.02

• ekologiczny brelok 3D HDF w kształcie prosto-
padłościanu (20 × 35 mm) z nasionami oraz 
miejscem na logo (10 × 25 mm)

• do wyboru 4 zapięcia (A/B/C/D) 
• personalizacja: grawer lub druk UV

breloki 3D z nasionami I

A

B

C

D

Zabawna drewniana kostka do wskazywania 
odpowiedzi, dodatkowo zawiera nasiona.
Ściany kostki: Yes, No, Maybe, Today, Tomorrow
Wymiary : 33 × 33 × 33 mm 
Personalizacja: grawer lub druk UV

YES

NO

Maybe

Today
TomorrowLOGO

Maybe przebijamy folię 
i wyjmujemy 
nasiona, które 
są w środku 
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

GOK2D.03 GOK2D.04

GROWKEYCHAIN 2D
GOK2D Drewniane breloki 2D z nasionami

• ekologiczny z brzozowej sklejki w kształcie szyszki 
(41 × 50 × 3 mm) z nasionami oraz miejscem na twoje 
logo (40 × 15 mm)

• do wyboru 4 zapięcia (A/B/C/D)
• personalizacja: grawer lub druk UV

• ekologiczny z brzozowej sklejki w kształcie kwiatu
• (41 × 58 × 3 mm) z nasionami oraz miejscem na twoje 

logo (40 × 15 mm)
• do wyboru 4 zapięcia (A/B/C/D)
• personalizacja: grawer lub druk UV

• ekologiczny z brzozowej sklejki w kształcie choinki 
(41 × 55 × 3 mm) z nasionami oraz miejscem na 
twoje logo (40 × 15 mm)

• do wyboru 4 zapięcia (A/B/C/D)
• personalizacja: grawer lub druk UV

• ekologiczny z brzozowej sklejki w kształcie plastra 
miodu (41 × 54 × 3 mm) z nasionami oraz miejscem 
na twoje logo (40 × 15 mm)

• do wyboru 4 zapięcia (A/B/C/D)
• personalizacja: grawer lub druk UV

I    drewniane breloki 2D z nasionami 

Edycja 

trees

Edycja 

bees

GOK2D.01 GOK2D.02
nasiona 
SOSNY

nasiona 
KWIATÓW
POLNYCH
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Brelok 

premium

GOK2D.05

GOK2D.08

GOK2D.06

GOK2D.09

GOK2D.07

GOK2D.10

• A/B - czarny        • C/D - srebrny

DO WYBORU 4 RODZAJE ZAPIĘĆ
skomponuj swoje zamówienie

A

B

C

D

• ekologiczny z litego drewna 
(w dowolnym kształcie) 
z miejscem na grawer 
(40 × 15 mm)

• do wyboru 4 zapięcia 
(A/B/C/D)

• personalizacja: 
grawer lub druk UV

3 
op

cj
e:

A B C  
drewno lite
ORZECH

 
drewno lite
WIŚNIA

 
drewno lite
SOSNA

GOK2DP.05 GOK2DP.06 GOK2DP.07

GO D.07

Edycja 

clover
Edycja 

oxytree
Edycja 

whitedaisy

nasiona koniczyny

nasiona niezapominajki

nasiona stokrotki

nasiona zbóż

nasiona oxytree

nasiona bazyliinasionp j a zbóż

Edycja 

cereals
Edycja 

forgetmenot
Edycja 

basil
Edycja 
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

I   drewniane breloki 2D z nasionami 

Edycja 

tomato
Edycja 

carrot

Edycja 

wildstrawberry

Edycja 

chilli

Edycja 

poppy
Edycja 

lavender
Edycja 

sunflower

Edycja 

football
Edycja 

apple

nasiona jabłka

nasiona pomidora

nasiona słonecznika

nasiona trawy boiskowej

nasiona chilli

nasiona maku

nasiona poziomki

nasiona marchewki

nasiona lawendy

GOK2D.11

GOK2D.14

GOK2D.17

GOK2D.12

GOK2D.15

GOK2D.18

GOK2D.13

GOK2D.16

GOK2D.19
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ręcznie czerpany papier z nasionami   I   

Papier czerpany o gramaturze 160–180 g z nasionami kwiatów 
miododajnych: nagietka, rumianku, stokrotki, maku (proporcje 

nasion są dowolne). Nasiona są zatopione w papierze.

Papier może być zadrukowany jedno- lub dwustronnie do 30% 
nasycenia.

Formaty ulotek: A3, A4, A5, A6. 

instrukcja
sadzenia

ZAWIESZKA lub OPAKOWANIE

GROWLEAFLET

GROWSURPRISE

GLN Papierowa ulotka z nasionami miodowych kwiatów 

GSU/GSF 
Papierowa niespodzianka z nasionami kwiatów miododajnych

GSU GSF

Opakowanie z papieru czerpanego, które może być 
formą wizytówki lub może przedstawiać Twoją kampanię 
marketingową. Rozmiar po złożeniu ok. 7 × 5 cm.

Zawieszka z ręcznie czerpanego papieru w kształcie 
kwiatka z jutowym sznurkiem. Może być proponowana 
jako osobny produkt lub jako część naszych rosnących 
zestawów. Jeśli interesuje Cię własny kształt – skontaktuj 
się z nami.

plant me!

plant me!

plant me!

NOWOŚĆ! 

33



Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

I   ręcznie czerpany papier z nasionami 

GROWBUSINESSCARD

GROWBOOKMARK

GBC Wizytówka

GBGP Zakładka

Zestaw 50 wizytówek z rosnącego papieru (50 × 90 mm) 
umieszczonych w kraftowym/białym pudełku (75 × 95 × 57 mm).

Zakładka z papieru czerpanego z nasionami kwiatów miododajnych                 
+ do wyboru:

– jutowy sznurek i papierowa zawieszka z logo

– bawełniana tasiemka i zawieszka ze sklejki z logo

Zakładka może być dodatkiem do notesu.

mi kwiatów miododajnych                

go

ki z logo

× 90 mm)
(75 × 95 × 57 mm).
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ręcznie czerpany papier z nasionami   I   

GROWNOTEPAD box

GROWminiNOTEPAD

GNB Pudełko z karteczkami

GMN Mininotatnik

Zestaw 500 karteczek do notowania (80 × 80 mm) z górną kartką wykonaną z papieru czerpanego z zatopionymi nasionami kwiatów miododajnych.

Kartki są umieszczone w pudełku kraftowym.

Mininotatnik z okładką wykonaną z papieru czerpanego z zatopionymi nasionami kwiatów miododajnych.

Blok notatnika może być wykonany z papieru: z certyfikatem FSC, w 100% z recyklingu, z trawy.

Notatnik jest dostępny z miniołówkiem lub bez.

100 × 83 × 7 mm z miniołówkiem

Pierwsza kartka jest 
zawsze z nasionami.

Instrukcja sadzenia 
na odwrocie notatnika.

P

100 × 75 × 7 mm bez miniołówka
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

ECOPENCIL & BALLPEN
EPGP/EBGP Ołówek lub długopis

Opakowania wykonane z papieru czerpanego z zatopionymi nasionami kwiatów miododajnych
(proporcje nasion są losowe).

• materiał: 100% gazety z recyklingu
• długość: 175 mm, średnica: 7 mm

(GPPS) 100% ołówek z gazet z recyklingu (GPJS) ołówek z drewna lipowego JUMBO

(GPS) papierowy długopis

(GPGS) ołówek z drewna lipowego

• 13 wersji kolorystycznych (str. 27)
• materiał: drewno lipowe
• długość: 175 mm, średnica: 7 mm
• materiał: drewno lipowe
• grawerowane logo 

• 13 wersji kolorystycznych (str. 28)
• długość: 148 mm, średnica: 10 mm
• materiał: drewno lipowe
• grawerowane logo

• częściowo wykonany z papierowej pulpy (str. 24)
• długość: 143 mm, średnica: 7 mm

I   ręcznie czerpany papier z nasionami
GPP

S

G
PG

S.0
0

G
PJ

S.0
0 G

PS
.0

7
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produkty dla dzieci  I   

GROWminiHOUSE

GROWminiNOTEBOOK

GMHS Minidomek dla DZIECI + magiczna kredka

GMNB Mininotatnik dla DZIECI + magiczna kredka

Składany domek z kartonu do pokolorowania wielokolorową 
minikredką. Domek można pokolorować oraz otworzyć drzwi             
i okna, co jest dodatkową atrakcją.

Notatnik z 5 rysunkami do pokolorowania. Okładka wykonana z papieru 
czerpanego z zatopionymi nasionami kwiatów miododajnych.

ZESTAW ZAWIERA: doniczka papierowa, krążek torfowy, kwiatek 
wykonany z papieru czerpanego z zatopionymi nasionami kwiatów 
miododajnych

NOWOŚĆ! 
Maly Ogrodnik 
PRODUKTY DLA DZIECI
Rosnące gadżety dla dzieci mają wiele zalet:
– rozwijać kreatywność i zdolności manualne
– uczą o zmianach zachodzących w przyrodzie
– pozwalają docenić znaczenie przyrody, roślin miododajnych i pszczół
– czynią dziecko Małym Ogrodnikiem – uczą procesu sadzenia roślin                  
   i ich pielęgnacji

czół
n

wykonany z papieru czerpanego z zatopiony
miododajnych
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z papieru 
odajnych.

GMNB Mininotatnik dla DZIECI + magic na kr

wą
zwi           

wiatek 
mi kwiatów

esu sadzenia roślinn                  
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

I   produkty dla dzieci

GROWTREE set 3D
GTS3D Papierowe drzewko + magiczna kredka

Drzewko można pokolorować i samodzielnie złożyć, a następnie 
posadzić prawdziwą akację w wyznaczonym miejscu.

Zestaw zawiera:

Instrukcja sadzenia:

    C
olor

 it!

Sprawdź, 
jak się 
zmienia
akacja w czasie
4 pór roku.

 

papierowa
kolorowanka 
drzewo

1. pokoloruj!

3. umieść je
w podstawce

2. wyjmij drzewko

magiczna 
kredka

metalowa 
podstawka

krążek torfowy

kapsułka 
z nasionami 
akacji
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organizator  z nasionami   I   

GROWWOOD BOX
GKW Zestaw z drewnianym pojemnikiem + wybrane nasiona

1

2 4

3
el

em
en

ty

wykonany z drewna
wymiary:  65 × 65 × 70 mm
personalizacja: 
grawer lub druk UV

banderola: 
nadruk full color CMYK, papier biały eko 
100% recykling z certyfikatem FSC

banderola: 
nadruk czarno-biały, 
papier ekologiczny kraft

– sprasowany krążek torfu (ø 42 mm), 
który pęcznieje pod wpływem wody, 
wystarczy położyć go w doniczce 
z wodą i zaczekać, aż osiągnie 
docelowy wymiar 
– umieszczamy w nim nasiona

– biodegradowalna doniczka 
z papieru ekokraft doskonale 
sprawdza się przy wysiewie 
nasion

– 100% roślinna, bez dodatku 
żelatyny, biodegradowalna

kapsułka z wybranymi
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

NOWOŚĆ! GROWSET
Wybierz cztery rodzaje  
   nasion

GV GrowVEGETABLES set

GFL GrowFLOWERS set

Zestaw zawiera:
– pudełko (125 × 90 × 65 mm)
– 4 kapsułki roślinne z nasionami 4 rodzajów WARZYW (pomidor, ogórek, papryka, sałata)
– 4 papierowe doniczki (65 × 60 mm)
– 4 krążki torfowe (ø 40 mm)

pomidor, papryka, sałata, ogórek
Warzywa

I   rosnący zestaw

Zestaw zawiera:
– pudełko (125 × 90 × 65 mm)
– 4 kapsułki roślinne z nasionami 4 rodzajów KWIATÓW (niezapominajka, mak, stokrotka, lawenda)
– 4 papierowe doniczki (65 × 60 mm)
– 4 krążki torfowe (ø 40 mm)
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Kwiaty
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Zestaw zawiera:
– pudełko (125 × 90 × 65 mm)
– 4 kapsułki roślinne z nasionami 4 rodzajów ZIÓŁ (mięta, bazylia, koperek, rozmaryn)
– 4 papierowe doniczki (65 × 60 mm)
– 4 krążki torfowe (ø 40 mm)

GHB GrowHERBS set

GTR GrowTREES set

Drzewa

rosnący zestaw  I   

Zestaw zawiera:
– pudełko (125 × 90 × 65 mm)
– 4 kapsułki roślinne z nasionami 4 rodzajów DRZEW (drzewo tlenowe, akacja, brzoza, sosna)
– 4 papierowe doniczki (65 × 60 mm)
– 4 krążki torfowe (ø 40 mm)

mięta, koperek, rozmaryn, bazylia
Zioła

drzewo tlenowe, akacja, brzoza, sosna 
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

NOWOŚĆ! GROWBAG
Bawelniane torby na zakupy

I   rosnąca bawełniana torba

⁄
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rosnąca bawełniana torba   I   

GROWBAG set
GBSG Torba bawełniana na zakupy

Bawełniana torba na zakupy w kraftowym 
pudełku z wybranymi nasionami. Opakowanie jest 
dwuczęściowe i może służyć jako organizery na 
materiały biurowe. W ten sposób dajemy mu drugie 
życie!

Wybierz kolor torby: 
zielony, fioletowy, żółty, pomarańczowy, czerwony, beżowy

naturalny 
sznurek jutowy

bawelniana
torba na 
zakupy

Wybierz papier: 
kraftowy lub biały 

miksuj dowolnie

Wybierz nasiona: 
jabłko, sosna, oxytree, koniczyna, trawa, poziomka, 
pomidor, chilli, marchew, słonecznik, niezapominajka, 
stokrotka, lawenda, mak, bazylia, kwiaty polne, zboża, 
mięta

Krok 02:

Krok 01:

trzy kroki

Krok 03:

⁄

¥REG
ISTEREDDESIGN

 
¥
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

kapsułka z wybranymi

banderola: 
nadruk czarno-biały

personalizacja: tampodruk, druk UV

personalizacja: tampodruk, druk UV

ł

GROWPOT
GPP Mała papierowa doniczka z nasionami

I    doniczki z nasionami 

Mała papierowa doniczka z nasionami 
w ekologicznym opakowaniu.

• Rozmiar produktu: 65 × 60 × 45 mm
• Pudełko (kraft lub 100% recykling) 

z nadrukiem
• Krążek torfowy ø 42 mm
• 100% roślinna, biodegradowalna 

kapsułka z nasionami

Mała papierowa doniczka z nasionami.
• Rozmiar produktu: 65 × 60 × 45 mm
• Banderola (kraft lub 100% recykling) z nadrukiem
• Krążek torfowy ø 42 mm
• 100% roślinna, biodegradowalna kapsułka z nasionami

Doniczka to świetny gadżet reklamowy dla wszystkich miłośników przyrody. 
Proponujemy doniczki reklamowe z nasionami roślin, między innymi słonecz-
nika czy niezapominajki. Doniczki mogą być wykonane z różnego rodzaju 
materiałów.

1

2

papierowa

doniczka

, g

banderola: 
nadruk CMYK

opakowanie: 
nadruk CMYK

opakowanie: 
nadruk czarno-biały

3

GROWPOT BOX
GPPB Mała papierowa doniczka z nasionami w opakowaniu

kapsułka z w

o
na

GPPB Mała 

1

3

2

papierowa

doniczka

kapsułka z wybranymi

erowa doniczka z nasionami

Ma
•
•
•
•

Don
Pro
nik
ma
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kapsułka z wybranymi

kapsułka z wybranymi

personalizacja: tampodruk, grawer

personalizacja: tampodruk, druk UV

GROWTERRACOTTA POT
GTP Mała gliniana doniczka z nasionami

Mała gliniana doniczka z nasionami.
• Rozmiar produktu: 60 × 55 × 50 cm
• Nadruk na doniczce: grawer laserowy / tampodruk
• Banderola (kraft lub 100% recykling) z nadrukiem
• Krążek torfowy ø 42 mm
• 100% roślinna, biodegradowalna kapsułka z nasionami

Metalowe miniwiaderko z nasionami.
• Kolor: 01–09
• Metoda personalizacji: grawer na kolorowej 

powierzchni zewnętrznej wiaderka
• Wykonane z blachy ocynkowanej
• Alternatywa dla klasycznej doniczki
• Rozmiar produktu: 55 × 55 × 40 mm
• Banderola (kraft lub 100% recykling) z nadrukiem
• Krążek torfowy ø 42 mm
• 100% roślinna, biodegradowalna kapsułka z nasionami

Dostępne kolory
wiaderek:

Mała 
• R
• N
• B
• K
• 1

1

3

3

2

2

terakotowa

doniczka

banderola: 
nadruk CMYK

banderola: 
nadruk CMYK

banderola: 
nadruk czarno-biały

GROWBUCKET
GRB Personalizowane miniwiaderko z nasionami

doniczki z nasionami    I   

b
n

1
metalowe

wiaderko

banderola: 
nadruk czarno-biały

01 06

02 07

08

09

03

04

05
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

GROWWATERING CAN
GW Personalizowana minikonewka z nasionami

I    konewki z nasionami 

4

3

2

1
metalowa

minikonewka

Dostępne kolory
konewek:

01 06

02 07

08

09

03

04

05

Metalowa minikonewka z nasionami.
• Kolor: 01–09 
• Metoda personalizacji: grawer na powierzchni zewnętrznej konewki
• Wykonane z blachy ocynkowanej
• Alternatywa dla klasycznej konewki
• Rozmiar produktu: 55 × 55 × 40 mm
• Banderola (kraft lub 100% recykling) z nadrukiem
• Krążek torfowy (ø 42 mm) umieszczony w papierowej doniczce
• 100% roślinna, biodegradowalna kapsułka z nasionami

opakowanie: 
nadruk czarno-biały

opakowanie: 
nadruk CMYK

personalizacja: laser, druk UV

personalizacja: tampodruk, druk UV

kapsułka z wybranymi

opakowanie: 
nadruk CMYK
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GROWJAR
GJS Personalizowany słoiczek z nasionami

4
3

2

1 słoiczek

Personalizowany słoiczek z nasionami.
• Etykieta dookoła słoiczka umieszczona za szkłem na całej jego powierzchni
• Etykieta papierowa (kraft lub 100% recykling) z nadrukiem
• Krążek torfowy ø 42 mm umieszczony w papierowej doniczce
• 100% roślinna, biodegradowalna kapsułka z nasionami
• Rozmiar słoiczka: 75 × 65 mm

etykieta: 
nadruk czarno-biały

słoiczki  z nasionami    I   

etykieta:
nadruk cza

etykieta: 
nadruk CMYK

personalizacja: tampodruk, druk UV

kapsułka z wybranymi
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

GROWBOTTLE

GROWPOCKET

GBL Personalizowane minibuteleczki z nasionami

GSCH Personalizowane saszetki z nasionami

Szklana buteleczka wypełniona mieszanką podłoża i nasion.

Saszetka papierowa ECO z nasionami. Wykonana z papieru kraft lub 100% biały recykling. 
Wymiary: 62 × 116 mm

GBL.01
Szklana buteleczka z korkiem 
• Rozmiar buteleczki: 54 × 20 mm
• Samoprzylepna etykieta z logo (papier kraft lub 100% recykling)
• Instrukcja sadzenia nadrukowana na opakowaniu
• Nasiona trawy lub kwiatów + dodatki ułatwiające wzrost
• Fiolka z korkiem

GBL.02
Szklana buteleczka z korkiem + ekologiczne opakowanie 
• Nadruk 4 + 4 na kartoniku (papier kraft lub 100% recykling)
• Rozmiar kartonika: 60 × 23 mm
• Samoprzylepna etykieta z logo (papier kraft lub 100% recykling)
• Instrukcja sadzenia nadrukowana na opakowaniu
• Wybrane nasiona + dodatki ułatwiające wzrost
• Fiolka z korkiem

I    buteleczki z nasionami 

nasiona trawy

dostępne nasiona:

nasiona kwiatów

nasiona trawy nasiona kwiatów

p p y y g

do

n
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puszki z nasionami    I   

GROWTIN

GROWPALLET

GT Personalizowana puszka z nasionami

GPL Personalizowana kostka notesowa z nasionami

Chrobotek w zestawie z krążkiem torfowym i wybranymi nasionami. 
Nie trzeba go podlewać, bo pobiera wilgoć z powietrza.

CHROBOTEK w puszce

2

1
metalowa 
puszka

4

3

Personalizowana puszka z nasionami.
• Papierowa obwoluta z nadrukiem logo oraz instrukcją sadzenia
• Etykieta papierowa (kraft lub 100% recykling) z nadrukiem logo
• Krążek torfowy ø 44 mm
• 100% roślinna, biodegradowalna kapsuła z nasionami
• Rozmiar puszki: 85 × 85 mm
• Personalizacja: grawer lub etykieta samoprzylepna

Kostki paletowe z TWOIM nadrukiem pełnokolorowym:
• wysokość notesu: od 40 do 100 mm
• wymiar całości: 120 × 75 × 56–116 mm
• liczba boków do nadruku: od 1 do 4
• kolory zadruku boków: nadruk pełnokolorowy 
• wysokość podstawy minipaletki wynosi ok. 16 mm

Zadrukowana kostka notesowa przyklejona do drewnianej 
minipaletki imitującej paletę transportową.

Liczba karteczek w notesie względem wysokości:
50 mm = 500 karteczek (± 10%)
60 mm = 600 karteczek (± 10%)
70 mm = 700 karteczek (± 10%)

80 mm = 800 karteczek (± 10%)
90 mm = 900 karteczek (± 10%)
100 mm = 1000 karteczek (± 10%)

Kolor paletki:

kapsułka z wybranymi
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

I    patyczek z nasionami

GROWSTICK
GS Personalizowany patyczek z nasionami

wymiar: 93 × 16 mm wymiar: 93 × 40 mm

• opakowanie druk dwustronny, papier biały eko lub kraft
• personalizacja: grawer lub nadruk UV bezpośrednio na patyczku
• nasiona wybranej rośliny
• wymiar: 100 × 66 mm

GS.01 standard GS.02 premium

GS.02.01

GS.02.04

GS.02.09

GS.02.14

GS.02.02 GS.02.03

GS.02.05

GS.02.10

GS.02.15

GS.02.06

GS.02.11

GS.02.16

GS.02.07

GS.02.12

GS.02.17

GS.02.08

GS.02.13

nasiona sosny nasiona jabłka nasiona oxytree

nasiona poziomki

nasiona niezapomnajki

nasiona koniczyny

nasiona pomidora

nasiona stokrotki

nasiona zbóż

nasiona chilli

nasiona maku

nasiona kwiatów

nasiona marchewki

nasiona lawendy

nasiona trawy

nasiona słonecznika

nasiona bazylii
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Kolorowy ceramiczny kubek z białym wnętrzem. 

GMPS4.1
zielony/biały

GMPS4.2
granatowy/biały

GMPS4.3
pomarańczowy/

biały

GMPS4.5
czerwony/biały

GMPS4.6
czarny/biały

GMPS4.4
jasny pomarańczowy/

biały

GMPS4.1–4.6

– nadruk full color na powierzchni zewnętrznej kubka 

nadruk UV

GROWMUG
GMPS Personalizowany kubek z nasionami

Ceramiczny kubek w zetawie z krążkiem torfowym oraz nasionami umieszczonymi w roślinnej kapsułce. 
Kapsułka jest w pełni biodegradowalna i nie zawiera plastiku. Wystarczy wysypać zawartość kapsułki na 
krążek torfowy i podlać. To praktyczny i ekologiczny prezent.

kubki z nasionami    I   

4

3

2

1
ceramiczny
kubek

opakowanie: 
nadruk czarno-biały

pojemność: 
300 ml

opakowanie: 
nadruk CMYK

personalizacja: tampodruk, druk UV

personalizacja: tampodruk

wymiar: ø 44 mm

kapsułka z wybranymi
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

GROWMUG set
GMP Personalizowany kubek z nasionami

Ceramiczny kubek w zestawie z krążkiem torfowym oraz nasionami umieszczonymi w korkowej 
podkładce. W otworach znajdują się wybrane nasiona. Wystarczy wysypać zawartość otworów 
na krążek torfowy i podlać. To praktyczny i ekologiczny prezent.

I    kubki z nasionami 

do wyboru:

GROWPAD 
rosnąca podkładka z nasionami

BIODONICZKA

CERAMICZNY KUBEK

• podkładka pod kubek wykonana 
z korka drobnoziarnistego

• wymiar: ø 82 mm
• instrukcja sadzenia

2

3

4

1

ze
st

aw
 z

aw
ie

ra
:

lub lubKOLOR + grawerA B C
GM1.1–1.8

BIAŁY + grawer CZARNY + grawer
GM2.1–2.7 GM3.1–3.6

• impregnowana papierowa doniczka, doskonale 
sprawdza się przy wysiewie nasion

KRĄŻEK TORFOWY
• sprasowany krążek torfu (ø 42 mm), który pęcznieje pod wpły-

wem wody, wystarczy położyć go w doniczce z wodą i zaczekać, 
aż osiągnie docelowy wymiar – umieszczamy w nim nasiona

65
 m

m

10
5 

 m
m

115  mm85  mm

naklejka
zabezpieczająca

podkładka 

grawer lub nadruk

nasiona

pojemność: 350 ml
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kubki z nasionami    I   

A

B

C

KOLOR + grawer
GM1.1–1.8

BIAŁY + grawer

CZARNY + grawer

GM2.1–2.7

GM3.1–3.6

Kolorowy ceramiczny kubek z białym wnętrzem. 

Biały ceramiczny kubek z białym wnętrzem. 

Personalizacja: laser lub nadruk UV

Czarny ceramiczny kubek z białym wnętrzem. 

GM1.1-1.8

GM1.1
zielony/biały

GM1.5
czerwony/biały

GM3.2
czarny/biały

GM3.1
czarny/zielony

GM2.2
biały/biały

GM2.1
biały/zielony

GM1.6
różowy/biały

GM2.6
biały/czarny

GM1.7
granatowy/biały

GM2.7
biały/czerwony

GM1.8
czarny/biały

GM1.2
biały/biały

GM1.3
żółty/biały

GM3.3
czarny/różowy

GM2.3
biały/pomarańczowy

GM3.4
czarny/bordowy

GM3.6
czarny/żółty

GM2.4
biały/żółty

GM1.4
bordowy/biały

GM3.5
czarny/pomarańczowy

GM2.5
biały/granatowy

GM2.1-2.6

GM3.1-3.5

Na kubkach logo nanosimy metodą graweru laserowego, 
który po naniesieniu przyjmuje kolor wnętrza. Istnieje 
możliwość tampodruku w dowolnym kolorze.

Na kubkach logo nanosimy metodą graweru laserowego, 
który po naniesieniu przyjmuje kolor wnętrza. Istnieje 
możliwość tampodruku w dowolnym kolorze.

Na kubkach logo nanosimy metodą graweru laserowego, 
który po naniesieniu przyjmuje kolor wnętrza. Istnieje 
możliwość tampodruku w dowolnym kolorze.

laser

laser

laser

pojemność: 350 ml

pojemność: 350 ml

pojemność: 350 ml
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

GROWPAD
GB Personalizowana podkładka z nasionami

Dlaczego rosnąca podstawka pod kubek?
• ekologiczna
• rosnąca – z  wybranymi nasionami 
• to mały gadżet w strategicznym miejscu 

– na biurku

GB.01

GB.02

GB.03

• kluczem jest pomysłowy kształt i miejsce na TWOJE LOGO
• uzupełnia firmowy kubek
• łatwa w dystrybucji: lekka, płaska
• to praktyczna pamiątka szkolenia, konferencji, targów
• personalizacja w postaci graweru lub nadruku UV

wymiar: ø 100 mm 
grubość: 3 mm

wymiar: 100 × 100 mm
grubość: 3 mm

wymiar: 100 × 100 mm
grubość: 3 mm

I    podkładki z nasionami54



GROWMOUSE PAD
GOPM Rosnąca podkładka pod mysz z nasionami

Dlaczego rosnąca podkładka pod mysz?
• ekologiczna
• rosnąca – z  wybranymi nasionami 
• kluczem jest pomysłowy kształt i miejsce na 

TWOJE LOGO

GOPM.01

GOPM.01

• towarzyszy podczas codziennej pracy przy komputerze
• łatwa w dystrybucji: lekka, płaska
• to praktyczna pamiątka szkolenia, konferencji, targów
• personalizacja w postaci graweru lub nadruku UV

wymiar: 220 × 205 mm

wymiar: 220 × 170 mm

podkładki pod mysz z nasionami   I   55



Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

GROWCANDLE
GCD Świeca sojowa z nasionami

GCDS Zestaw trzech świec sojowych z nasionami w pudełku

Zachowaj ulubiony zapach na dłużej.

Posadź swoją pachnącą roślinę.GROWCANDLE box

GROWCANDLE set 3 pcs

naturalny 
sznurek jutowy

Świeca ze sznurkiem 
i zawieszką z nasionami.
Dostępne zapachy:
• lawenda
• stokrotka
• groszek pachnący
• szałwia
• sosna

lawenda

szałwia

stokrotka

Zestaw 3 świec w pudełku
(137 × 66 × 45 mm) z nasionami 
w roślinnych kapsułkach.
Dostępne zapachy:
• lawenda
• stokrotka
• groszek pachnący
• szałwia
• sosna

Świeca w pudełku 
(100 × 45 × 45 mm) 
z pojemnikiem na nasiona.
Dostępne zapachy:
• lawenda
• stokrotka
• groszek pachnący
• szałwia
• sosna

Świeca sojowa w słoiczku o pojemności 50 ml. Zawiera naturalne olejki eteryczne. Czas palenia: 10 godzin.

I    świeca sojowa

GCDB  Świeca sojowa z nasionami w pudełku

 REG
ISTERED DESIGN  R

EG
IS

TERED DESIGN
 

Świeca w
(100 × 45 
z pojemn
Dostępne
• lawe
• stokr
• grosz
• szałw
• sosn

em 
onami.
hy:

hnący

REG
ISTEREDDESIGN
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TERED DESIGN

ec w pudełku
5 mm) z nasionami
kapsułkach.
pachy:
a
a
pachnący
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NOWOŚĆ! GROWCANDLE
Zachowaj ulubiony
zapach na dluzej.

świeca sojowa   I   

⁄ .
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

GROWKEYCHAIN set 2D

GROWKEYCHAIN set 3D

GKS2D Personalizowany zestaw z brelokiem 2D i nasionami

GKS3D Personalizowany zestaw z brelokiem 3D lub kostką HDF i nasionami

BRELOK 3D LUB KOSTKA Z NASIONAMI

BRELOK 2D Z NASIONAMI

BIODONICZKA

BIODONICZKA

KRĄŻEK TORFOWY

KRĄŻEK TORFOWY

• ekologiczny brelok 3D lub kostka HDF 
z nasionami oraz miejscem na grawer

• ekologiczny brelok 2D HDF w kształcie
sześcianu (25 × 25 mm) z nasionami 
oraz miejscem na grawer (15 × 15 mm)

• biodegradowalna doniczka z papieru 
ekokraft doskonale sprawdza się przy 
wysiewie nasion

• biodegradowalna doniczka z papieru 
ekokraft doskonale sprawdza się przy 
wysiewie nasion

• sprasowany krążek torfu (ø 42 mm), który 
pęcznieje pod wpływem wody, wystarczy 
położyć go w doniczce z wodą i zaczekać, 
aż osiągnie docelowy wymiar 
– umieszczamy w nim nasiona

• sprasowany krążek torfu (ø 42 mm), który 
pęcznieje pod wpływem wody, wystarczy 
położyć go w doniczce z wodą i zaczekać, 
aż osiągnie docelowy wymiar 
– umieszczamy w nim nasiona

ZESTAW ZAWIERA:

ZESTAW ZAWIERA:

1

1

2

2

3

3

I    zestawy z nasionami58



GROWMOBILE STAND - WOOD

GROWMOBILE STAND - MDF

GMSW Personalizowana podstawka na telefon z nasionami

GMS Personalizowana podstawka na telefon z nasionami

Elegancka i praktyczna. Idealny gadżet na biurko 
dla osób korzystających z wielofunkcyjności telefonu.
Podstawka nadaje się praktycznie pod każdy telefon typu 
smartfon. Produkt wykonany z litego naturalnego 
drewna. Ekologiczny i trwały. 

Elegancka i praktyczna. Idealny gadżet na biurko 
dla osób korzystających z wielofunkcyjności telefonu.
Podstawka nadaje się praktycznie pod każdy telefon typu 
smartfon. Produkt wykonany z płyty MDF. Ekologiczny i trwały. 

Wymiary:
• średnica – 92 mm
• wysokość – 18 mm
• szerokość szczeliny – 12 mm
• grubość – 18 mm

grawer logo 
lub nadruk UV

grawer logo lub nadruk UV

Wymiary
• wysokość – 145 mm
• szerokość – 78 mm
• grubość – 4 mm

2 mm

podstawki pod telefon z nasionami   I   59



Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

I    teczki ofertowe z nasionami

GROWFOLDER

GROWBUSINESS CARD

GF Personalizowana ekologiczna teczka ofertowa

GBC Personalizowana ekologiczna wizytówka

Teczka ekologiczna:
• format: 215 × 300 mm (grzbiet standard)
• druk: jednostronny
• kolorystyka: 2/0
• projekt: gotowy lub indywidualny

Gadżet ten da się oznakować Twoim logo.
• papier: ekologiczny kraft lub z recyklingu
• zamknięcie: na gumkę
• nasiona: umieszczone na gumce w pojemniku MDF

Teczki ekologiczne produkowane są ze sztywnego 
papieru kartonowego. Do wyboru masz karton 
pochodzący w 100% z włókien makulaturowych 
lub papier kraft. Po zużyciu teczki te mogą zostać 
ponownie poddane recyklingowi!

Wewnątrz teczek ofertowych z papieru 
ekologicznego znajdują się także skrzydełka. 
Zaginają się one do środka teczki, chroniąc 
dokumenty przed wysunięciem się, pognieceniem 
czy zabrudzeniem. Na jednym z nich znajduje 
się nacięcie, w którym umieścić można firmową 
wizytówkę.

Wizytówki Eco drukujemy na specjalnym ekologicznym 
papierze kraft, który pochodzi z recyklingu. Papier wizytówek 
ma jasnobrązowy odcień, grubość papieru to 250 g. Druk na 
wizytówkach ekologicznych wykonujemy nowoczesną metodą 
cyfrową.

Oferowane przez nas wizytówki Eco wyróżniają się na tle innych 
ofert, ponieważ dodatkowo oprócz podstawowych kolorów 
CMYK do druku wykorzystujemy również druk kolorem białym. 
Każda wizytówka na awersie zawiera pojemnik z nasionami 
sosny. Na odwrocie karty znajduje się instrukcja sadzenia. Jest 
to ekologiczna alternatywa dla zwykłej wizytówki.

Wizytówki możemy wydrukować w wymiarach:
85 × 50 oraz 50 × 85 mm

GF.01

GBC.01

GBC.02

GF.02
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smycze papierowe z nasionami   I   

GROWLANYARDS 
GL Papierowa smycz z nasionami

Rosnąca smycz papierowa z TWOIM indywidualnym nadrukiem. 
Smycz zawiera pojemnik MDF z wybranymi nasionami. Wykonana 
z wysokogatunkowego impregnowanego, wodoodpornego papieru. 
Nadruk  jedno- lub dwustronny w pełnym zestawieniu kolorystycznym.

Do każdego zamawianego produktu możesz dodać własny pomysł 
nadruku.

GROWLANYARDS:
• nadruk:  jedno- lub dwustronny
• kolory nadruku: nadruk pełnokolorowy
• materiał: impregnowany papier
• szerokość: 20 mm
• papier: wodoodporny, 

posiada certyfikaty: Oeko-Tex, 
Forest Stewardship Council (FSC)

• nasiona: umieszczone w pojemniku MDF
• rodzaje zapięć:
A – karabińczyk typu rybka
B – karabińczyk typu krab
C – kółko spiralne ze stali sprężynowej

Rosnące smycze papierowe z TWOIM indywidualnym 
nadrukiem w wersji mini – jako brelok.

Smycz zawiera pojemnik z wybranymi nasionami. Wykonana 
z wysokogatunkowego impregnowanego papieru. Nadruk 
jedno- lub dwustronny w pełnym zestawieniu kolorystycznym.

Do każdego zamawianego produktu możesz dodać własny 
pomysł nadruku.

GROWLANYARDS:
• nadruk:  jedno- lub dwustronny
• kolory nadruku: nadruk pełnokolorowy
• materiał: impregnowany papier
• szerokość: 20 mm
• papier: wodoodporny, 

posiada certyfikaty: Oeko-Tex, 
Forest Stewardship Council (FSC)

• nasiona: umieszczone w pojemniku MDF
• rodzaje zapięć:
A – karabińczyk typu rybka
B – karabińczyk typu krab
C – kółko spiralne ze stali sprężynowej

SMYCZ DŁUGA GL.01

SMYCZ KRÓTKA GL.02

nadruk pełnokolorowy, 
smycz papierowa biała 

nadruk biały lub czarny, 
smycz papierowa kraft
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

Identyfikatory są wydrukowane na grubym papierze impregno-
wanym, który nie odkształca się w wodzie, nie odbarwia ani nie 
rozpuszcza. Identyfikatory mają dziurki, aby umożliwić przypięcie 
smyczy. Produkt oferowany jest również w wersji ze smyczą w ko-
lorze podstawowym lub z nadrukiem. Drukowane w kolorystyce 
CMYK jednostronnie (4/0) lub dwustronnie (4/4).

• wymiar: 90 × 60 mm
• nadruk: jedno- lub dwustronny
• kolory nadruku: nadruk pełnokolorowy
• materiał: impregnowany papier + pojemnik z nasionami
• nasiona: umieszczone w pojemniku MDF. 

Pełen wybór nasion dostępny na str. 80.
• do każdego identyfikatora można dołączyć indywidualną 

papierową smycz (opcja dodatkowa str. 61)

Identyfikatory są wydrukowane na grubym papierze impregno-
wanym, który nie odkształca się w wodzie, nie odbarwia ani nie 
rozpuszcza. Identyfikatory mają dziurki, aby umożliwić przypięcie 
smyczy. Produkt oferowany jest również w wersji ze smyczą w ko-
lorze podstawowym lub z nadrukiem. Drukowane w kolorystyce 
CMYK jednostronnie (4/0) lub dwustronnie (4/4).

• wymiar: 60 × 90 mm
• nadruk: jedno- lub dwustronny
• kolory nadruku: nadruk pełnokolorowy
• materiał: impregnowany papier + pojemnik z nasionami
• nasiona: umieszczone w pojemniku MDF. 

Pełen wybór nasion dostępny na str. 80.
• do każdego identyfikatora można dołączyć indywidualną 

papierową smycz (opcja dodatkowa str. 61)

POZIOMY  GID.01

WYKONANY WEDŁUG TWOJEGO
INDYWIDUALNEGO  PROJEKTU

• wymiar: 90 × 60 mm (PID.01) lub 60 × 90 mm (PID.02)
• nadruk: jedno- lub dwustronny
• kolory nadruku: nadruk pełnokolorowy
• materiał: impregnowany papier
• do każdego identyfikatora można dołączyć indywidualną 

papierową smycz (opcja dodatkowa str. 61)

PID.02

GID.02

PAPIER POSIADA CERTYFIKAT OEKO–TEX ORAZ FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC)

GROWID

GROWID

GID Papierowy identyfikator z nasionami

PID Papierowy identyfikator (bez nasion)

PIONOWY  GID.02

PID.02

GID.02

I    papierowy identyfikator z nasionami62



GROWMEDAL

GROWSTICKER

GML Drewniany medal z nasionami

GST Papierowa naklejka z nasionami

drewniane medale z nasionami   I   asionami   I 

* przykładowa realizacja

 w
ym

ia
r: 

ø 
70

 m
m taśma papierowa: 

• kraft z białym 
nadrukiem 
• biała z nadrukiem 
kolor 4/4

taśma bawełniana

GST.01.1 GST.01.2 GST.01.3 GST.01.4

•   ekologiczny, drewniany
•   wykonany według indywidualnego projektu ze sklejki o grubości 4 mm
•   kształt dowolny (koło, kwadrat, trójkąt, kształt nieregularny)
•   do każdego medalu można dołączyć indywidualną papierową lub bawełnianą taśmę

Medale są wycinane i grawerowane techniką laserową, co umożliwia bardzo precyzyjne 
odwzorowanie szczegółów. Doskonale nadają się na zakończenie roku szkolnego, 
szkolenia czy zawody. Każdy medal może mieć indywidualny grawer (np. imię i nazwisko, 
miejsce, kategoria itp.).  

GST.01.1/GST.01.2 zawiera: 
• samoprzylepną papierową naklejkę informacyjną (60 × 60 mm) 
• ekologiczną osłonkę HDF w kształcie choinki/szyszki z nasionami i miejscem na grawer

GST.01.3/GST.01.4 zawiera: 
• samoprzylepną papierową naklejkę informacyjną (60 × 60 mm) z miejscem na reklamę 
• ekologiczną osłonkę HDF w kształcie choinki/szyszki z nasionami  

GROWMEDAL
GML Drewniany medal z nasionami
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

Ekologiczna torba w 4 formatach z zawieszką lub etykietą, 
w której znajdują się nasiona. Wykonana z papieru kraft 80 g.

XL

L

M

S

XL • wymiar: 450 × 480 × 160 mm
• minimalna ilość: 200 szt.

L • wymiar: 320 × 400 × 120 mm
• minimalna ilość: 200 szt.

M • wymiar: 250 × 320 × 110 mm
• minimalna ilość: 200 szt.

S • wymiar: 180 × 210 × 80 mm
• minimalna ilość: 400 szt.

GROWBAG
GBG Papierowa torba z nasionami

GBGZ.01 Rosnąca zawieszka z nasionami KOLOR

GBGE.01/02 Rosnąca etykieta z nasionami KOLOR/NATURA

GBGZ.02 Rosnąca zawieszka z nasionami NATURA

awers awersrewers rewers

nasiona 
umieszczone 
w pojemniku

nadruk logo

tłoczenie logo 
lub nadruk UV

s ą y O O / U

bi
g

• wymiar: ø 60 mm

GBGZ.01
GBGZ.02

I    papierowe torby z nasionami64



GROWCARDBOARD 
GCB Kartonowa pocztówka z nasionami

kartonowe pocztówki z nasionami   I   

Ekologiczna kartonowa pocztówka z nasionami. Wykonana z podwójnej tektury falistej. Wewnątrz kartki znajduje się 
kapsuła z nasionami oraz krążek torfowy (ø 42 mm).  Wymiar kartki: 130 × 130 mm. 

Do wyboru opcja: 
• nadruk pełnokolorowy na papierze białym 
• nadruk biało-czarny na papierze kraft

Do każdej kartki dołączona 
jest koperta. 

nadruk logo

aw
er

s
re

w
er

s 

bo
k

instrukcja sadzenia

miejsce, gdzie znajduje 
się krążek torfowy

miejsce, gdzie znajduje się 
kapsułka z nasionami

poczwórna 
tektura falista

3 2
wymiar: ø 44 mm

1
kartonowa
pocztówka

bo
k

p
te

kapsułka z wybranymi
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

GWC3D.02 Wielkanoc
• karnet składany 

(115 × 165 × 3 mm) 
drukowany na papierze 
ozdobnym       

• wycinany laserowo                                                           
• wkładki na życzenia 
• ekologiczna wkładka HDF 

z wycinaną laserowo ozdobą 
3D oraz nasionami rzeżuchy

 

kolory wkładek na życzenia:

Koperta w cenie karnetu

1 2 3

4 5 6

GROWCARD WOOD Easter edition 
GWC Papierowy karnet z drewnianą ozdobą z nasionami

GWC3D.02.4

GWC3D.02.7

GWC3D.02.2 GWC3D.02.5

GWC3D.02.8

GWC3D.02.3

GWC3D.02.6

I    karnety świąteczne z nasionami66



GWC3D.01 Boże Narodzenie
• karnet składany 

(115 × 165 ×3 mm)
drukowany na papierze 
ozdobnym       

• wycinany laserowo                                                             
• wkładki na życzenia 
• ekologiczna wkładka HDF 

z wycinaną laserowo ozdobą   
3D oraz nasionami świerku

 

kolory wkładek na życzenia:

Koperta w cenie karnetu

1 2 3

4 5 6

GWC3D.01.1

GWC3D.01.5

GWC3D.01.2

GWC3D.01.6

GWC3D.01.3

GWC3D.01.7

GWC3D.01.4

GROWCARD WOOD Christmas edition 
GWC Papierowy karnet z drewnianą ozdobą z nasionami

karnety świąteczne z nasionami   I   67



Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

drzewko sadzimy w miejscu 
zgodnym z obowiązującymi 

przepisami prawnymi
oraz normami społecznymi 

DLACZEGO SOSNA CZARNA? 
w naszej strefi e geografi cznej papier 
oraz meble najczęściej powstają dzięki 
wykorzystaniu sosny czarnej

WARTO WIEDZIEĆ:

JAK POWSTAJE PAPIER? 1  DRZEWO  =  50 KG PAPIERU 

• rośnie szybko: osiąga do 40 m wysokości 
• jest podstawowym źródłem drewna meblowego i papierniczej celulozy drzewnej
• jest odporna na zasolenie i wiele zanieczyszczeń, dlatego nadaje się do sadzenia w miastach oraz przy drogach
• palowy system korzeniowy doskonale sprawdza się w umocnieniu wydm i skarp
• dobrze znosi przycinanie i nadaje się do formowania

najpierw trzeba przygotować masę papierniczą, 
czyli rozdrobnić surowiec, najczęściej drzewo

otrzymaną masę miesza się z wodą, klejem, 
barwnikami i innymi dodatkami, by następnie 
poddać ją spilśnieniu

25
 c

m

10
 c

mSADZONKA SOSNY
DPN Sadzonka sosny w papierowej doniczce

1 3

2 4

w kolejnym etapie włókna łączy się na mokro
i prasuje we wstęgi lub arkusze

po wysuszeniu i schłodzeniu papier jest 
gotowy do użycia

I    sadzonka sosny

dostępność: cały rok
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ZESTAW ZAWIERA:

DODATKI:

SADZONKA SOSNY CZARNEJ

OPAKOWANIE

PUDEŁKO TEKTUROWE 
standard (w cenie zestawu)

lub DREWNIANA
SKRZYNKA premiuma b

3 54

– jako domek lęgowy
(opcja dodatkowo płatna)

1

2

sadzonka sosny  I   

• umieszczona w papierowej doniczce 
(wymiar: 100 × 95 mm)

• wysokość sadzonki: ok. 30 cm

NAKLEJKA INFORMACYJNA
umieszczona na wieczku 
zamykającym doniczkę
(w cenie zestawu)

WORECZEK
wykonany z naturalnego 
materiału jutowego
(dodatkowo płatny)

ZAWIESZKA 
• zawieszona na sadzonce drzewa
• wykonana z papieru kraft
• wymiar: 100 × 35 mm
(dodatkowo płatna)

do wyboru 2 opcje:

• w cenie zestawu
• wykonane z 5-war-

stwowej tektury falistej
• grubość: 5 mm 

• dodatkowo płatne
• wykonane ze sklejki
• grubość: 8 mm

• personalizacja: nadruk
• opakowania: nadruk
• wymiar: 410 × 180 × 170 mm

• personalizacja: grawer
• opakowania: grawer
• wymiar: 415 × 215 × 205 mm
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

WARTO WIEDZIEĆ:

• oxytree rośnie niezwykle szybko – już w 6. roku 
od posadzenia osiąga 16 m wysokości i 35 cm 
średnicy pnia

• bardzo dobrze przystosowuje się do różnych 
warunków klimatycznych i do gleby

• do szybkiego wzrostu potrzebuje dużej ilości 
dwutlenku węgla, w procesie fotosyntezy 
wytwarza duże ilości tlenu

• po ścięciu wyrasta na nowo – w ciągu 20 lat daje 
ok. 4 razy więcej drewna niż inne rodzime gatunki

• znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle 
meblarskim – szafy, stoły, krzesła

• dzięki swojej lekkości i wodoodporności zostało 
docenione przez producentów jachtów, statków 
oraz desek surfingowych

Drzewa Oxytree w znaczący 
sposób wpływają na poprawę 
jakości powietrza oraz na 
ochronę środowiska

30
 c

m

10
 c

m

wymagania 
plantacyjne

plantacja

• gleba luźna, przepuszczalna
• pH gleby w zakresie 5,5–8,9
• wody gruntowe poniżej 2 m
• tereny niezalewowe, niepodmokłe

drzewko sadzimy w miejscu zgodnym 
z obowiązującymi przepisami 
prawnymi oraz normami społecznymi 

dostępność:
od poł. V do XSADZONKA OXYTREE

DOXT Sadzonka drzewa tlenowego w papierowej doniczce

I    sadzonka drzewa tlenowego70
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ZESTAW ZAWIERA:

SADZONKA OXYTREE
• umieszczona w papierowej doniczce

(wymiar: 100 × 95 mm)
• wysokość sadzonki: ok. 30 cm

1

2

a b

3 54

OPAKOWANIE

lub

do wyboru 2 opcje:

sadzonka drzewa tlenowego  I   

PUDEŁKO TEKTUROWE 
standard (w cenie zestawu)

DREWNIANA
SKRZYNKA premium
– jako domek lęgowy
(opcja dodatkowo płatna)

NAKLEJKA INFORMACYJNA
umieszczona na wieczku 
zamykającym doniczkę
(w cenie zestawu)

WORECZEK
wykonany z naturalnego 
materiału jutowego
(dodatkowo płatny)

ZAWIESZKA 
• zawieszona na sadzonce drzewa
• wykonana z papieru kraft
• wymiar: 100 × 35 mm
(dodatkowo płatna)

• w cenie zestawu
• wykonane z 5-war-

stwowej tektury falistej
• grubość: 5 mm 

• dodatkowo płatne
• wykonane ze sklejki
• grubość: 8 mm

• personalizacja: nadruk
• opakowania: nadruk
• wymiar: 410 × 180 × 170 mm

• personalizacja: grawer
• opakowania: grawer
• wymiar: 415 × 215 × 205 mm

(dodatkowo płatny) • wymiar: 100
(dodatkowo pła(dodatkowo pła

DODATKI:
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

I    cebulki kwiatów – edycja wielkanocna

NARCYZ

ROŚLINY SEZONOWE – WIOSENNE

HIACYNT

NGP Cebulki narcyza w personalizowanej doniczce

HGP Cebulki hiacynta w personalizowanej doniczce

Narcyz miniaturowy w kolorze żółtym w papierowej doniczce. Piękna roślina 
w doniczce o średnicy 9,5 cm. Jest to roślina cebulowa z rodziny amarylkowa-
tych (Amaryllidaceae). Jest to mieszaniec należący do narcyzów miniaturo-
wych. Jego cechą charakterystyczną jest to, że dorasta do 20 cm wysokości. 
Wykształca też zazwyczaj po trzy żółte kwiaty na pędzie.

Hiacynt (Hyacinthus) to rodzaj rośliny z rodziny szparagowatych. Hiacynty mogą 
być uprawiane na ogrodowych rabatach, w pojemnikach na balkonach i tara-
sach, jak również pędzone w doniczce w domu.

Dzwonkowate kwiaty hiacyntów są zebrane w grona. Wydzielają charaktery-
styczny upajający zapach. Kwitnienie hiacyntów rozpoczyna się już od lutego. 

UPRAWA I PIELĘGNACJA:
• lubi miejsca słoneczne lub 

nieznacznie zacienione
• gleba przepuszczalna z dużą 

zawartością próchnicy
• umiarkowane podlewanie
• termin kwitnienia: luty–kwiecień
• odległość cebul przy sadzeniu: ok. 10 cm
• rośliny po zakupie należy przesadzić 

do większych donic lub do gruntu

UPRAWA I PIELĘGNACJA:
• stanowisko ciepłe i słoneczne, 

ewentualnie lekko zacienione
• należy osłaniać je przed wiatrem
• im cieplej, tym szybciej zakwitają 
• gleba przepuszczalna, żyzna, najlepiej 

próchnicza, o odczynie pH zbliżonym 
do obojętnego

• regularne podlewanie

wymiar opakowania: 
410 × 180 × 170 mm

wymiar opakowania: 
410 × 180 × 170 mm

HGP.01 Biały

HGP.02 Kolor

Hyacinthus) to rodzajHiacynt (H
wiane na ogbyć upraw
równach, jak r

ych doni

cebulka, z której wyrasta roślina

łodyga i liście kwiaty

dostępność: marzec–kwiecień
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rośliny tlenowe  I   

BLUSZCZ HEDERA DRACENA

ROŚLINY OCZYSZCZAJĄCE POWIETRZE

PALMA CHAMEDORA WYTWORNA

BH Sadzonka bluszczu w papierowej doniczce BH Sadzonka draceny w papierowej doniczce

HGP Sadzonka palmy koralowej w papierowej doniczce

Bluszcz to gatunek wiecznie zielonego pnącza, 
należący do rodziny araliowatych.

Dracena to jedna z najpopularniejszych roślin, jest bardzo łatwa 
w hodowli, a jej ciekawy i nowoczesny wygląd sprawia, że pasuje 
zarówno do wnętrz nowoczesnych, jak i biurowych.

UPRAWA I PIELĘGNACJA:
• żyzne torfowe podłoże o odczynie lekko kwaśnym
• wysoka wilgotność powietrza oraz podłoża
• preferuje półcień lub całkowite zacienienie

UPRAWA I PIELĘGNACJA:
• stanowisko jasne, jednak nie znosi bezpośredniego 

nasłonecznienia (jej liście bledną i przypalają się)
• podlewać dopiero, gdy ziemia jest lekko przesuszona
• przesadzanie raz na kilka lat
• nie przepada za nadmiarem wody w podłożu

wymiar opakowania: 
410 × 180 × 170 mm

wymiar opakowania: 
410 × 180 × 170 mm

Chamedora wytworna (Chamaedorea elegans),
inaczej nazywana palmą koralową, to roślina z rodziny arekowatych,
która w naturze spotykana jest w lasach tropikalnych.

UPRAWA I PIELĘGNACJA:
• półcieniste stanowisko
• duża wilgotność powietrza i stale wilgotne podłoże
• nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
• podłoże żyzne, próchnicze, z dużą ilością torfu

OPAKOWANIE 
TEKTUROWE
dla wszystkich roślin 
doniczkowych 
+ nadruk z Twoim logo

dostępność: cały rok
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

GROWHONEY
GH Personalizowany miód z nasionami kwiatów miododajnych • personalizowana etykieta z logo

• materiał: miód, szklany słoik, 
naklejka samoprzylepna

• nadruk: logo / własny projekt
• rodzaj: wielokwiatowy
• pojemność: 50 ml
• wielkość słoiczka: 50 × 35 mm

Pszczoły jako owady zapylające są niezwykle ważne dla naszego 
ekosystemu. Badania mówią, że ponad 1/3 tego, co nakładamy 
codziennie na talerze, zależy od procesu zapylania. Oznacza to, 
że wyginięcie pszczół doprowadziłoby do załamania produkcji 
żywności i katastrofy ekologicznej.

Niestety taka wizja jest możliwa, ponieważ tych cennych owadów 
jest coraz mniej. Giną między innymi przez pestycydy rozpylane 
na polach, zanik dzikiej przyrody i zmiany klimatu.

naturalny 
sznurek jutowy

I    miodowe zestawy z nasionami

Jednak każdy z nas może zrobić coś dla naszych 
małych bzyczących przyjaciół, a tym samym dla 
świata – wystarczy zasadzić rośliny miododajne na 
swoim balkonie, w ogrodzie czy na polu.

ykietae  z logo
any słoik,
epnepna
ny prp ojeoj kt
wy

 × 35 35 mmmm

ralny
reek jutowyw
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GROWHONEY set 3 pcs
GHS Personalizowany zestaw trzech miodów z nasionami kwiatów 
miododajnych i pałeczką do miodu

GHS Personalizowany miód z nasionami kwiatów miododajnych i pałeczką do miodu

3 × SŁODKI MIÓD W SZKLANYM SŁOIKU

POJEMNIK Z NASIONAMI

PAŁECZKA DO MIODU
• wykonana z drzewa bukowego
• z końcówką w kształcie walca z nacięciami 

w celu wolniejszego spływania miodu 
i precyzyjnego dozowania

ZESTAW ZAWIERA:

wymiar całości: 138 × 65 × 45 mm

wymiar całości: 98 × 45 × 45 mm

1

2

3

GROWHONEY box
SŁODKI MIÓD W SZKLANYM SŁOIKU

DREWNIANY POJEMNIK Z NASIONAMI

PAŁECZKA DO MIODU

• personalizowana etykieta z logo
• materiał: miód, szklany słoik, 

naklejka samoprzylepna
• nadruk: logo / własny projekt
• rodzaj: wielokwiatowy
• pojemność: 50 ml

• personalizowana etykieta z logo
• materiał: miód, szklany słoik, 

naklejka samoprzylepna
• nadruk: logo / własny projekt
• rodzaj: wielokwiatowy
• pojemność: 50 ml

• umieszczony na opakowaniu 
• zawiera nasiona kwiatów 

miododajnych

• umieszczony na opakowaniu 
• zawiera nasiona kwiatów 

miododajnych

• wykonana z drzewa bukowego
• z końcówką w kształcie walca z nacięciami 

w celu wolniejszego spływania miodu 
i precyzyjnego dozowania

ZESTAW ZAWIERA:

1

2

3

miodowe zestawy z nasionami   I   

w trzech miodów z n

03

03

02

02

02

01

01
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

I    ekobomba i konfetti z nasionami kwiatów miododajnych

GROWBOMB

GROWCONFETTI

GBM Bomba ogrodnika z nasionami kwiatów miododajnych

GC Konfetti z nasionami kwiatów miododajnych

Wyjątkowa kompozycja kilkunastu mało wymagających, kolorowo kwitnących 
dzikich kwiatów i ziół, jednorocznych i wieloletnich, zamkniętych w łatwej do uży-
cia kulce o średnicy 24 mm, wykonanej z biohumusu i lepiszcza w postaci gliny. 
Wystarczy zwilżyć powierzchnię kulki wodą, następnie wybrać cel, gdzie chcesz, 
żeby zakwitło nowe życie, i rzucić.

Jedyne w swoim rodzaju konfetti z kolorowego papieru zawierającego w swoim 
składzie nasiona kwiatów.

Krążki o wielkości 2 cm w 4 tradycyjnych kolorach.
Po ich rozrzuceniu z konfetti wyrosną polne, miododajne kwiaty.

Idealny dodatek do uroczystości ślubnych, sylwestrowych, urodzinowych i innych 
okolicznościowych oraz dla wszystkich, dla których ważna jest troska o środowi-
sko naturalne. Kupując ten produkt, przyczyniasz się do zwiększenia bioróżno-
rodności środowiska naturalnego, ratujesz pszczoły i dbasz o własne otoczenie.

Co zrobić z konfetti?

Rozrzuć konfetti w wybranym miejscu. Codziennie podlewaj, aż do 
pojawienia się pierwszych roślin. Następnie w zależności od pa-
nujących warunków atmosferycznych. Po pewnym czasie papier 
rozłoży się, a z nasion wyrosną barwne, miododajne kwiaty.

Termin wysiewu: kwiecień–maj
Termin kwitnienia: czerwiec–wrzesień

Kompozycja:

Agrostemma githago
Bellis perennis
Centaurea cyanus
Chryzantema leucantema
Coreopsis tinctoria
Gypsophila elegans
Linum usitatissimum
Lotus corniculatus L.
Matricaria chamomilla
Matthiola bicornis
Melissa officinalis
Nigella sativa
Papaver rhoeas
Facelia tanacetifolia
grasica pospolita
Trifolium incarnatum
Trifolium pratense

Skład:
Nemezja
Smagliczka nadmorska
Floks
Czubatka ubiorkolistna

Opakowanie zawiera 1 szt. biokulki wraz z instrukcją siewu.

enia bioróżno
sne otoczenie.

o 

LOGO
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hotel i restauracja dla owadów   I   

GROWHOTEL & RESTAURACJA dla owadów
Drewniany hotel dla owadów stanowić będzie nie tylko modny i dekoracyjny dodatek do ogrodu czy działki, w zaprojektowanej strukturze 
z rurek i otworów stanie się całorocznym schronieniem dla pożytecznych owadów ogrodowych, a także miejscem do składania jaj.

Hotel wygląda estetycznie, jest wykonany z dbałością o detale, szybko przywabi pszczoły murarki i inne pożyteczne owady. Wysyłany w  po-
staci zmontowanej, nie wymaga samodzielnego montażu. Z łatwością może zostać ulokowany jako wolnostojący lub zawieszony na drzewie. 
Stawianie domków w otoczeniu drzewek owocowych sprzyja ich zapylaniu przez zamieszkujących w nim zapylaczy.

HOTEL DLA OWADÓW DONICZKA  - RESTAURACJA KRĄŻEK TORFOWY

KAPSUŁKA Z NASIONAMI OPAKOWANIE

TORBA PAPIEROWA KRAFT

•  ekologiczny, wykonany z drewna
•  wymiary: 260 × 290 × 85 mm
•  grawerowane logo
•  do użytku przez cały rok

•  biodegradowalna doniczka 
z papieru ekokraft doskonale 
sprawdza się przy wysiewie 
nasion

• sprasowany krążek torfu, który pęcznieje 
pod wpływem wody, wystarczy położyć 
go w doniczce z wodą i zaczekać, aż 
osiągnie docelowy wymiar 
•  umieszczamy w nim nasiona

• 100% roślinna, bez dodatku żelatyny, 
biodegradowalna

•  wykonane z tektury falistej
•  opcja dodatkowo płatna

lub

•  wykonana z papieru kraft
•  opcja dodatkowo płatna

•  wymiar: 270 × 290 × 95 mm
•  personalizacja: nadruk UV

•  wymiar: 250 × 320 × 110 mm
•  personalizacja: nadruk UV

ZESTAW ZAWIERA:

0105

05

03

04

02

TWOJE
LOGO
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

NOWOŚĆ!

papier: FSC®, kraft, 
30% recykling

papier: FSC®, kraft, 
30% recykling

papier: FSC®, 30% trawy

ECODESK CALENDAR
EDC Kalendarz biurkowy

Piramidka: 235 × 140 mm

Możesz dodać pojemnik z wybranymi nasionami
oraz indywidualny nadruk reklamowy.
Więcej o rodzajach papieru na str. 2.

papier: FSC®, biały, 100% recykling

I    ekokalendarze78
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ECOTHREE-PIECE CALENDAR

ECOMULTI-PANEL CALENDAR

ETPC Kalendarz trójdzielny

EMPC Kalendarz wieloplanszowy

z wypukłą główką A4yp ą g ą

wybrane nasiona 
w pojemniku

Możesz dodać pojemnik z wybranymi nasionami
oraz indywidualny nadruk reklamowy.

Więcej o rodzajach papieru na str. 2.

papier: FSC®, kraft, 
30% recykling

papier: FSC®, kraft, 30% recykling

papier: FSC®, biały, 100% recykling

papier: FSC®, biały, 100% recykling

papier: FSC®, 30% trawy

papier: FSC®, 30% trawy 

Kalendarz wieloplanszowy: 315 × 460 mm

 ekokalendarze    I   
 REG

ISTERED DESIGN  R
EG

IS
TERED DESIGN
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Wszystkie dostępne rodzaje nasion 
znajdują się na stronie 80.

nasiona mięty

I    rodzaje nasion

nasiona poziomki nasiona pomidora nasiona chilli

nasiona marchewki

nasiona trawy

nasiona niezapominajki nasiona stokrotki

nasiona makunasiona lawendy

nasiona słonecznika

nasiona koniczynynasiona jabłka nasiona sosny nasiona oxytree

nasiona zbóżnasiona kwiatów

nasiona bazylii

RODZAJE 
NASION
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Katalog powstał 
z papieru z recyklingu.

Made in Poland

Award winner in the Communicative 
Products category


