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KATA LOG

Retap moja steklenička
Voda je življenje
Trajnostna hidracija. Skandinavski dizajn.

Retap - moja steklenička
Voda je življenje

Vsi smo ljudje in naša telesa so sestavljena iz 60% vode.
Vsi smo voda. Potrebujemo vodo, da ostanemo hidrirani.
Da ostanemo osredotočeni. Da ostanemo zdravi. Da
ostanemo srečni.
Blagovna znamka Retap živi za zadovoljitev te potrebe.
In to počnemo na trajnosten način. Ne samo z osvobajanjem oceanov, temveč tudi z osvobajanjem vseh nas
plastike ter onesnaževalcev naše pitne vode. Življenje
brez nereda, brez naglice, brez odpadkov, brez plastenk
in nepotrebne porabe.

Trajnostna hidracija.

Skandinavski dizajn.

Zgodba za blagovno

znamko Retap

Retap je dansko podjetje za hidracijo, ustanovljeno

Od takrat je bilo v paleto izdelkov Retap dodanih več

leta 2009. Izdelujejo Retap steklenice za večkratno

velikosti steklenic in dodatkov, med njimi tudi karafe in

uporabo, karafe in kozarce, posebej zasnovane za

kozarci. Izdelke Retap prodajajo v več kot 60 državah

pitje vode iz pipe. Verjamejo, da je najboljši način pitja

po vsem svetu. Med njimi tudi v Sloveniji, kjer smo

vode prav z uporabljanjem tiste iz pipe.

podjetje In, d.o.o., ponosni zastopniki te blagovne

Leta 2009 so podjetje Retap ustanovili trije navdušeni

znamke.

podjetniki. Nanje je prvotno vplivalo branje o kopičenju

Retap je več kot le način pitja vode. To je način

plastičnega odpada v naših oceanih, sestavljenem

razmišljanja, način ponovnega premisleka o načinu

predvsem iz plastenk.

pitja vode. To je enostaven, poceni in najbolj trajnostni

“Na srečanju ZN o podnebju leta 2009 v Kopenhagnu

način, da ostanete hidrirani.

(COP 15) smo resnično spoznali negativni vpliv

Leta 2019 je podjetje Retap praznovalo deset let.

ustekleničene vode na naše okolje. Vedeli smo, da

Skozi leta se je razvil prvi del vizije Retap. Danes – več

moramo nekaj storiti. Razmišljali smo o oblikovanju

kot desetletje po tem, ko se je prvič pojavila ideja o

steklenic, narejenih posebej za pitje vode iz pipe. Po

oblikovanju trajnostne steklenice za vodo – bolj kot

enem letu in mnogo osnutkov smo svetu predstavili

kdaj koli prej verjamemo, da moramo vsi prispevati k

steklenico Retap. Zelo smo ponosni na ta čudovit

čim manjšemu vplivu na okolje.

trajnostni izdelek,« razlaga Lars Brøndum Petersen,
eden izmed ustanoviteljev.
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Preprosto dejanje ima lahko

		močan vpliv
Ker želimo vsakogar motivirati k bolj trajnostnemu
življenjskemu slogu, na naših izdelkih Retap ponujamo tisk
logotipov. Personaliziran izdelek Retap podjetjem ponuja
priložnost, da svetu pokažejo svoje trajnostno delovanje
ter s tem k pozitivnemu vplivu na okolje pozovejo tudi
druge.
Naše izdelke Retap so za svoja poslovna darila ali
darila za zaposlene izbrala mnoga slovenska podjetja.
Upamo, da jih v prihodnosti izberete tudi vi.
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Trajnostna

hidracija

Ker je voda bistvo življenja, jo ne smemo izkoriščati na

pa se ena sama plastenka popolnoma razgradi, traja

način, ki škoduje okolju. Priporočamo, da pijete vodo

približno 450 let.

iz pipe in pri tem uporabljate steklenice za večkratno
uporabo.

S hidracijo na Retap način najpreprosteje podpirate
okolje, v katerem živite.

Ne glede na to, ali raje pijete filtrirano vodo ali tisto
iz pipe, je uporaba izdelkov Retap enostavna in
ekonomična. Obenem pa predstavlja najbolj trajnosten način, da ostanete hidrirani.
Med izdelke Retap sodijo steklenice za večkratno
uporabo, karafe in kozarci, posebej zasnovani za pitje
vode iz pipe.
S ponovnim točenjem vode v izdelke Retap pomagate
zmanjšati vpliv na okolje, ki ga povzroča transport
pijače v plastenkah na dolge razdalje – ta namreč porabi ogromno energije ter moti naravno kroženje vode.
Ustekleničena voda zahteva tudi do 2.000-krat več
energije, porabljene za proizvodnjo vode iz pipe. Da
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Trajnostna dejstva

pregled
Pokrovi iz TPE

Poslanstvo blagovne znamke Retap je zmanjšati porabo plastenk za enkratno uporabo. Verjamemo, da je najbolj trajnosten način pitja vode z uporabljanjem vode iz pipe. Z izogibanjem plastiki za enkratno uporabo ščitimo
okolje ter ljudi pred kemikalijami in mikroplastiko. Uporaba izdelkov Retap
je enostaven, poceni in trajnosten način, da ostanemo hidrirani, obenem pa
pomaga zmanjšati število plastičnih odpadkov.

Kako trajnostna je steklenica Retap?
Samostojna raziskava podjetja Carbon Footprint Ltd. kaže, da je mogoče vsako leto prihraniti 17,9 kg ogljikovega dioksida, če uporabljamo steklenico Retap namesto standardne 0,5l PET plastenke. Po devetkratnem polnjenju steklenice Retap bo vpliv na okolje
manjši v primerjavi z uporabo ene plastenke za enkratno uporabo.

Standardni pokrovček Retap je izdelan iz termoplastičnega elastomera (TPE), ki ne
vsebuje PVC, bisfenola A (BPA) in ftalatov. Material TPE je skrbno izbran zaradi fizikalnih
lastnosti in nizkega vpliva na okolje v primerjavi s pokrovčki plastenk za enkratno uporabo. Prednost uporabe TPE je ta, da je material enostaven za recikliranje v primerjavi z
npr. silikonom. TPE je pred doseganjem 120oC odporen proti deformiranju. Pokrovček je
enostavno pomivati v običajnem pomivalnem stroju in je 100% varen za ponovno uporabo.

Mehko, trpežno in lahko steklo
Izdelki Retap so izdelani iz močnega borosilikatnega stekla, torej istega trpežnega
stekla, ki se uporablja v laboratorijih in pri izdelavi kuhinjskih posod višjega cenovnega
razreda. Borosilikatno steklo je toplotno odporno, lahko, in ustreza najvišjim higienskim
standardom. Je čist material brez svinca ali kadmija, zato ne onesnažuje vode. Retap
izdelki so izdelani iz do 30% recikliranega borosilikatnega stekla. Za večjo obstojnost je
vsak izdelek izdelan iz enega kosa. Steklo je naravni material, ki je večinoma izdelan iz

Koncept brez embalaže
Da bi ravnali in živeli čim bolj trajnostno, je naš koncept “nepakiranje”. To pomeni, da
za en sam izdelek običajno ne uporabljamo embalaže. Naši vložki s certifikatom FSC
(FSC®-N003022), nameščeni v Retap steklenice ter Retap karafe, vsebujejo zahtevane
podatke o izdelkih Retap. To je naša rešitev za zmanjšanje odpadkov, ki izvirajo iz emba-

kremenčevega peska.

Kje so proizvedeni Retap izdelki?
Glavna pisarna, skladišča in tiskarne podjetja Retap se nahajajo na Danskem. Da bi
zagotovili varno in pošteno proizvodnjo, so vsi izdelki Retap izdelani v Evropi. To pomeni,
da Retap ohranja proizvodnjo v bližini, da prihrani CO2 in da čim manj vpliva na okolje.

laže. Občasno je embalaža potrebna – v tem primeru je vsa naša enotna embalaža certificirana s FSC, saj podpiramo odgovorno uporabo svetovnih gozdnih virov.
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Podpiramo cilje št. 6, 12 in 14

Nikogar ne pustimo za sabo
Vsakdo lahko z majhnimi spremembami v svojem
vsakdanjem življenju prispeva k skupnim ciljem.
Retap je vključen v globalne cilje, ker nam je mar.
Osredotočamo se na tri cilje:
Cilj 6:
Na dnevni red želimo uvrstiti dostopno pitno vodo.
Cilj 12:
Trudimo se zagotoviti trajnostno proizvodnjo s proizvodnjo v Evropi z uporabo trpežnih in trajnostnih
materialov.
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Namen ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov

Cilj 14:

je doseči bolj trajnostno prihodnost vsakega. Okvir

Naš namen je zaščititi oceane pred plastičnimi

teh ciljev poudarja svetovno potrebo po razvoju. Cilji

odpadki. Želimo pomagati doseči cilj zmanjšanja

obravnavajo izzive, povezane s podnebnimi spre-

onesnaževanja s plastenkami za enkratno uporabo.

membami, revščino, neenakostjo, degradacijo okolja,

Danes se uporabljajo milijoni steklenic Retap za

mirom in pravičnostjo. Da bi dosegli te cilje, moramo

večkratno uporabo in nadomeščajo še večjo količino

vsi ukrepati.

plastičnih steklenic za enkratno uporabo.
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Dostop do varne pitne vode

temeljna človekova pravica

Površina Zemlje je prekrita z 71% vode. Le
majhen del tega sestavlja pitna voda, saj
je večina slane morske vode. Od 3% sladke
vode nam je le 1% na voljo kot pitna voda.
Ravno zato je voda v mnogih krajih po svetu
zelo omejen vir.

Skozi stoletja so se razvijale nove tehnologije za
čiščenje vode. Čeprav je bila filtracija dokaj učinkovita
metoda čiščenja, so se bolezni, ki se prenašajo z vodo,
znatno zmanjšale šele, ko smo v vodo začeli vnašati
klor in ozon kot dezinfekcijski sredstvi.
Tisoče let smo kot ljudje razvijali ter izboljševali

V zahodnem svetu se varna in čista pitna voda

kakovost in dostopnost pitne vode, vendar še nismo

pogosto jemlje kot nekaj samoumevnega.

pri koncu. Še vedno so milijoni ljudi po vsem svetu

Vsakodnevno se zbudimo in ne glede na to, kaj

brez čiste pitne vode, ali pa imajo do nje zelo omejen

počnemo, je voda za nas običajno tam, od tuširanja

dostop. Naslednjič, ko si nalijete kozarec vode iz pipe,

do kuhanja jutranje kave. A vedno ni bilo tako. Le

se spomnite, kakšno srečo imate.

pred nekaj generacijami smo se borili z boleznimi in
revščino, dvema okoliščinama, tesno povezanima z

Dostop do čiste pitne vode je temeljna človekova

omejenim dostopom do čiste pitne vode.

pravica; pomagajmo jo doseči vsem ljudem po svetu.

Skozi zgodovino so ljudje sprejemali obsežne ukrepe
za proizvodnjo čiste pitne vode – takšna prizadevanja
segajo v čas preden smo znali zanetiti ogenj. Čiščenje
pitne vode je bilo prvotno usmerjeno v izboljšanje
njenih estetskih lastnosti. Metode za izboljšanje
okusa in vonja pitne vode so bile zabeležene že 4.000
let pr. n. št.
14
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Nagrajen ikonični

dizajn
Steklenica Retap je nekaj posebnega. Iskreno povedano
smo imeli dober občutek že od samega začetka – to je
bilo nekaj posebnega.
Steklenica Retap je smiselna. Preproste linije v oblikovanju. Misel, da bi imeli enodelno zasnovo brez robov.
Uporaba borosilikatnega stekla – trpežnega materiala
s prosojnostjo. Funkcionalistična zasnova z odličnim
vodnim tokom. Trajnostna steklenica, ki jo je enostavno
napolniti iz pipe. Vse to ima preprosto smisel.
Podjetje Retap je s ponosom prejelo nagrade Red Dot
Design Award, Promotional Gift Award ter The Good
Design Award.
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08
STEKLENIČKA

Retap

stekleničke

Nagrajene stekleničke Retap so trajnostne alterna-

Naši izdelki so proizvedeni odgovorno: izdelani so iz

tive plastenkam za enkratno uporabo. Preprost,

do 30% recikliranega stekla in so za večjo obstojnost

eleganten in funkcionalen skandinavski dizajn zago-

proizvedeni iz enega kosa stekla.

05

STEKLENIČKA

03

STEKLENIČKA

tavlja odličen pretok vode ter omogoča enostavno
dolivanje iz pipe.

Stekleničke so na voljo v treh velikostih:

Z uporabo te stekleničke za večkratno uporabo pitje

300 ml, 500 ml in 800 ml.

vode postane prijetna in okolju prijazna izkušnja.
Podjetja lahko z izbiro stekleničke Retap namesto
plastenk za enkratno uporabo trajnostno prispevajo
k čistejšemu okolju – uporabijo jo lahko na primer
kot del svoje družbeno odgovorne strategije. Na
stekleničke Retap ponujamo tisk logotipov po meri.
To daje organizacijam priložnost, da pokažejo svoje
trajnostno delovanje in obenem navdihujejo druge.
Stekleničke Retap so idealne za uporabo v pisarnah,
hotelih, na prireditvah ali kot darila za stranke.
Stekleničke Retap so izdelane iz borosilikatnega
stekla, ki je toplotno odporno, lahko, in ustreza
najvišjim higienskim standardom. Je čist material
brez svinca ali kadmija in zato ne onesnažuje vode.
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12

KARAFA

Retap

Karafa & kozarci
Karafa Retap je preprosta in elegantna, ter se
prilega našim nagrajenim steklenicam Retap.
Skandinavski dizajn zagotavlja, da karafa s svojo

02

KOZAREC

eleganco in funkcionalnostjo ustreza vsaki situaciji
– v pisarnah ali doma.
Kozarci Retap se odlično ujemajo s karafo Retap.
Ta čudovit komplet je mogoče uporabiti za različne
priložnosti.
Da bi podjetjem ponudili priložnost, da pokažejo
svoje trajnostno delovanje in navdihujejo druge,
ponujamo tisk logotipov tako na karafi kot tudi
kozarcih. Oba izdelka sta narejena iz do 30% recikliranega borosilikatnega stekla.
Karafa, kozarci ter pokrovčki so primerni za čiščenje
v pomivalnem stroju. Izdelki so zasnovani na Danskem in izdelani v Evropi.
Karafa lahko vsebuje 1,2 litra tekočine, kozarci pa
do 250 ml.
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Retap standardni pokrovčki

brez PVC, BPA
in ftalatov

Pokrovček Retap dovrši dizajn steklenice Retap.

TPE se lahko pred deformiranjem upira toploti do

Standardni pokrovčki s svojo preprostostjo in

120oC, zaradi česar lahko pokrove varno očistite

funkcionalnostjo sledijo skandinavski tradiciji

v pomivalnem stroju. Pokrovčki so 100% varni

oblikovanja.

za ponovno uporabo znova in znova, TPE pa je

Standardni pokrovčki Retap so zasnovani in izdelani
na Danskem. Izdelani so iz termoplastičnega

Retap ponuja veliko izbiro barv pokrovčkov, ki

elastomera (TPE) in ne vsebujejo PVC-ja, bisfenola

tako prilagodijo stekleničko Retap vsakemu

A (BPA) ali ftalatov, zato pokrov ne vpliva na vodo.

individualnemu okusu, osebnosti ali logotipu,

TPE uporabljamo zaradi majhnega vpliva na okolje

natisnjenemu na steklenici.

v primerjavi s plastičnimi pokrovi za enkratno
uporabo in zaradi svoje elastičnosti: pokrovčki se
morajo raztegniti, da se gladko prilegajo steklenici
Retap, hkrati pa so dovolj trdni, da se ne snamejo.

22

enostavno reciklirati v primerjavi z npr. silikonom.

Odprtina na vseh treh velikostih steklenic Retap
je enaka, kar omogoča enostavno menjavo
pokrovčkov med tremi steklenicami.
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Pokrovčki iz hrastovega in orehovega lesa

ročno oblikovani

Nagrajena steklenica Retap je preprosta in funkcio-

narave ponuja ekskluziven, trajnosten in nostalgičen

nalna. Leseni pokrovčki dovršijo estetiko ikoničnega in

pridih izdelkom Retap, zaradi česar so videti še bolj

elegantnega. Poklonijo se skandinavskim steklenicam

elegantni in avtentični.

Retap ter so videti odlično v vsaki tradiciji oblikovanja
notranje opreme. Pokrovčki se ohlapno prilegajo in jih
je zato enostavno sneti iz steklenice. Ravno zato so
idealni za konference, poslovne prostore, restavracije
ali dom.
Leseni pokrovčki iz hrasta in oreha so ročno izdelani in
odlične kakovosti. Naravna struktura in kompleksnost

Navdih

iz narave

lesa daje vsakemu pokrovu edinstven videz. Navdih

24
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Retap

plašček za steklenico

Za zaščito steklenice Retap smo razvili eleganten plašček iz
močnega in trpežnega bombaža, ki gladko sledi krivulji steklenice. Je mehak, prijeten za držanje in daje dober oprijem. Priloženi
jermen omogoča enostavno nošnjo steklenice z enim ali dvema
prstoma.

08
PLAŠČEK

Lep in funkcionalen plašček je na voljo v sedmih različnih
barvah za vse tri velikosti steklenic.

05
PLAŠČEK

Plašček Retap se lahko
pere pri 40oC.

03

PLAŠČEK
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Retap

steklene slamice za pitje

6X

Koncept brez embalaže

SLAMICE

Steklene slamice za pitje Retap so preproste in
elegantne ter se enostavno prilegajo steklenicam
Retap.
Za zmanjšanje plastičnih odpadkov in izogibanje plastičnim slamicam za enkratno uporabo je steklena
slamica bistvena trajnostna alternativa. Steklene
slamice Retap niso strupene, so brez BPA in stik
s hrano je varen. Steklena slamica ima vrhunsko
obstojnost, je varna za čiščenje v pomivalnem stroju
in jo je mogoče znova in znova uporabiti.

Da bi ravnali in živeli čim bolj trajnostno, je naš koncept

Steklene slamice Retap so izdelane iz borosilikat-

uporabljamo embalaže za en sam izdelek. Naši vložki s certi-

nega stekla, ki je toplotno odporno, lahko, in ustreza
najvišjim higienskim standardom. Borosilikatno
steklo je čisti material brez svinca ali kadmija in zato

“nepakiranje”. To pomeni, da za svoje izdelke običajno ne
fikatom FSC (FSC®-N003022), nameščeni v Retap steklenice
ter Retap karafe, vsebujejo zahtevane podatke o izdelkih
Retap. To je naša rešitev za zmanjšanje odpadkov, ki izvirajo iz

ne onesnažuje vode.

embalaže.

Steklena slamica Retap je na voljo v kompletu šestih.

Občasno je embalaža potrebna – v tem primeru je vsa naša

Paket vsebuje priročno krtačko za čiščenje.
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Steklenica
je embalaža

enotna embalaža certificirana s FSC, saj podpiramo odgovorno uporabo svetovnih gozdnih virov.
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Vpliv in prihranki

Ogljični odtis
Samostojna raziskava podjetja Carbon Footprint Ltd. kaže, da je
mogoče vsako leto prihraniti 17,9 kg ogljikovega dioksida, če uporabljamo steklenico Retap namesto standardne 0,5l PET plastenke. Po
devetkratnem polnjenju steklenice Retap bo vpliv na okolje manjši v
primerjavi z uporabo ene plastenke za enkratno uporabo.

30

Tiskanje na izdelke

Retap po meri

Barve

in tehnika

C U S TO M I S E D

Ker želimo vsakogar motivirati k bolj trajnostnemu

Steklenica Retap se lahko uporablja znova in znova, ne

Površina za tiskanje

Na posodico za pijačo natisnemo 1, 2, 3 ali 4 Pantone

življenjskemu slogu, na naših izdelkih Retap ponujamo

da bi izgubila svojo vrednost. S široko paleto različnih

Površina za tiskanje na izdelkih Retap je dolg pas na

barve – ali pa mlečno (peskani videz - 1 barva). Včasih

tisk logotipov. Personaliziran izdelek Retap podjetjem

barv pokrovčkov vedno najdete barvo, ki ustreza pro-

najširšem delu steklenic in karaf. Kozarci Retap imajo

sta oblika in videz logotipov, sloganov ali drugih

ponuja priložnost, da svetu pokažejo svoje trajnostno

filu vašega podjetja.

manjšo površino za tisk.

elementov oblikovanja preveč zapletena, da bi ga

delovanje ter s tem k pozitivnemu vplivu na okolje

lahko natisnili s tehniko tiskanja na sitotisku. V tem
Personalizirane izdelke lahko uporabljate v več na-

Mlečno steklo (peskani videz) –

primeru se bomo potrudili poiskati rešitev ter najti

menov. Izdelki Retap so dragocen poslovni izdelek tako

naš najbolj priljubljen tisk

tisk, ki ne bo ogrozil vaše blagovne znamke.

Na izdelke Retap lahko natisnemo logotipe, slogane,

kot vrhunsko darilo za stranke ali kot edinstveno darilo

Retap izdelki so tiskani s tehniko sitotiska. Vse barve

ali druge elemente oblikovanja. Z majhnimi minimal-

za zaposlene. Sestankom in konferencam dajejo slog

natisnemo iz sistema Pantone Matching System

nimi količinami naročil lahko tudi majhna podjetja

in vrednost ter ustvarjajo zavest o vzroku ob posebnih

(PMS) ali izberemo mlečno steklo, ki je videti kot

izkoristijo tiskanje po meri. Izdelki Retap so izdelani iz

dogodkih, prav tako pa so odlično darilo ob obletnicah

gravura na steklu.

visokokakovostnih materialov, zato je tisk dolgotrajen.

ter promociji dogodkov in festivalov.

pozovejo tudi druge.

Zaposleni v podjetniških pisarnah jih iskreno cenijo,
saj dajejo poudarek na družbene vrednote in
pomembnost trajnostne hidracije.
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08
STEKLENIČKA

12

KARAFA

STEKLENIČKA

STEKLENIČKA

02

KOZAREC

Površina za tiskanje:
192 mm x 40 mm
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Površina za tiskanje:
225 mm x 50 mm

Površina za tiskanje:
259 mm x 60 mm

Površina za tiskanje:
330 mm x 60 mm

Površina za tiskanje:

30 mm x 15 mm
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Trajnostna

hidracija

...na vaših konferencah
Retap karafa in kozarci so idealni za samostojno
postrežbo med odmori, medtem ko je Retap
steklenica 05 popolna kot namizna steklenička med
konferenčnimi sejami. Izdelke vsem udeležencem
podarite ob vstopu v dvorano.

…za vaše zaposlene
Pomembno je ostati hidriran. Vendar nas večina ne
pije dovolj vode. Če je hidracija v vašem podjetju
postala naporna, ne pa zdrava navada, si lahko

Steklenice personalizirajte ter jih podarite svojim
sodelavcem. Vaš logotip bo izstopal, vaša blagovna
znamka pa bo poznana tudi po konferenci.

pomagate z Retap izdelki. Na steklenico Retap

...na vaših dogodkih

natisnite vrednote vašega podjetja ali motivacijsko

Izdelki Retap so odlični promocijski izdelki za razne

besedilo ter navdihnite zaposlene, da pijejo več

dogodke in obletnice. Z izdelkom Retap boste svojim

vode.

gostom izročili nekaj, kar je edinstveno in resnično
dragoceno. Dobro premišljen poklon ne bo koristen

...na vaših sestankih

samo za vaše goste, temveč bo tudi okrepil vašo
blagovno znamko.

Postrežba vode na poslovnih srečanjih zagotavlja
vzdušje dobrodošlice. Izdelki Retap potencialnim
strankam in poslovnim partnerjem predstavijo vaše
zavedanje o osebnem zdravju in trajnosti.

...za vaše goste
Retap karafa in kozarci so kot nalašč za uporabo v
restavracijah. Čudovit dizajn doda vizualno atraktivnost vsakemu bifeju ali večerji. S široko paleto
različnih barv pokrovov in nešteto možnostmi personalizacije lahko zajamete slog vaše restavracije.
Na izdelke Retap dodajte tisk po meri ter jih ponudite
kot nepozabno promocijsko darilo.

34

35

Retap dodatki

Cenik 2020
Retap stekleničke 0,3 l
Količina
80
160
320
640
1240

Retap stekleničke 0,8 l
Količina
72
144
288
576
1152

Set Karafa + kozarci
Količina
21
84
168
336
672
* V ceni je vključen običajen pokrovček.
* Darilna embalaža ni vključena.

Cena
6,54
6,30
6,05
5,91
5,65

Retap stekleničke 0,5 l
Količina
56
112
224
448
896

Cena
8,30
8,05
7,75
7,50
7,30

Karafa 1,2 l
Cena
12,95
12,40
11,95
11,55
11,30

Cena
24,90
24,25
23,80
22,95
21,80

Količina
30
120
240
480
960

Retap kozarci
Količina
84
168
336
672
1344

Cena
16,70
15,10
14,40
14,10
13,50

Cena
3,55
3,25
2,95
2,75
2,55

Dodatni pokrovčki za stekleničko

€ 1,00

Dodatni pokrovčki za karafo

€ 2,00

Leseni pokrovčki za stekleničke

€3,60

Leseni pokrovčki za karafo

€ 5,35

Retap plašček za stekleničko Večnamenski plašček, ki ščiti stekleničko in obenem deluje kot držalo za nošenje

€ 3,85

Retap steklene slamice set 6 slamic

€ 9,15
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Tisk na stekleničke in kozarce

Embalaža

Retap embalaža je iz FSC certificiranega papirja.

Tisk
50 kos
51 - 100 kos
101 - 150 kos
151 - 200 kos
201 - 300 kos
301 - 400 kos
401 - 500 kos
nad 500 kos

1 barva
1,35
0,95
0,83
0,66
0,57
0,49
0,44
0,38

2 barvi
2,55
1,79
1,54
1,18
1,18
0,84
0,76
0,70

Priprava za tisk: 1 barva 30€ in vsaka nadaljna barva + 10€
Za količine, ki niso v ceniku in manjše od 50 kos, pošljite povpraševanje na zivjo@mojasteklenicka.si

Darilna škatla 0,3l
€ 1,50

Darilna škatla 0,5l
€ 1,50

Darilna škatla 0,8l
€ 1,50

Darilna škatla
4 kozarci
€ 1,50

Darilna škatla karafa
€ 2,00

Pogoji poslovanja:
Predvideni čas dobave: 1 - 2 tedna brez potiska, 2 - 3 tedne s tiskom
Brezplačna dostava za naročila nad 1.000,00 €.
Vse cene so brez DDV-ja.
Rok plačila: po dogovoru.
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Retap - moja steklenička
Voda je življenje

Trajnostna hidracija.

Skandinavski dizajn.

Nagrajena znamka. Skandinavski dizajn. Izdelano v Evropi.

In, d.o.o.
Brnčičeva ulica 29, 1231 Ljubljana - Črnuče , Slovenia
+386 1 560 76 44
zivjo@mojasteklenicka.si | info@ekoman.si
www.mojasteklenicka.si | www.ekoman.si

