Katalog med
klimatsmarta produkter
Gör en god gärning och en bra affär

Innehåll

Handla tryggt med Nöjd-Kund garanti
Full returrätt

Full bytesrätt

Vår ambition är att ha 100% nöjda kunder. Om
varorna inte motsvarar dina förväntningar kan du
ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du fått
din leverans. Om du ångrar dig lämnar du tillbaka
varorna till säljaren som sålt dem.

Du har 30 dagars bytesrätt. Om du vill byta en
vara skickar du den oanvända varan direkt till
Work4Dreams. Man kan läsa mer om byten och
reklamationer på vår hemsida: work4dreams.se

Garanti
Du har 2 års garanti på våra handdukar och 1 år
på övriga produkter. Om produkten inte håller
måttet, kontakar du vår kundtjänst och får en ny.
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1

3 st källsorteringskassar
i återvunnen PET

Moderna och platsbesparande återvinningskassar
som uppmuntrar till att källsortera. Pedagoskt
uppbyggt med färg, bild och text för att underlätta
källsortering samt budskap om miljönyttan. Setet
består av tre kassar tillverkade i återvunnen PET
med totalt 8 fack.
Två stora kassar med fack för pappersförpackningar, metall, tidningar och plastförpackningar,
glas och tidningar. En mindre kasse för batterier,
ljuskällor och småelektronik.
Mått (BxDxH)
Stora kasarna: 400x220x350 mm
Lilla kassen: 290x140x200 mm

240:-

Du bidrar med 120:till laget/klassen

Material
160 g återvunnen PET, laminerad både på in och
utsida. Facken är sydda hela vägen (även i botten)
så att avfallet inte kan åka mellan facken.

Bli klimatsmart - Börja källsortera!

Klassen / laget tjänar 50%

3

ECO Bag & ECO Sack

2

En plastkasse som tillverkas av råolja
används i genomsnitt i 12
minuter

ECO Bag - Kraftig tygkasse i
ekologisk bomull
Sverige är plastpåseberoende! Vi använder varje
år uppemot 1,3 miljarder plastkassar. Det innebär
att en genomsnittlig svensk förbrukar ca 198 påsar
per person och år. Enligt statistik från FN förbrukar
världen ca 1000 miljarder plastpåsar per år. Varje
påse används i genomsnitt i 12 minuter och tillverkas av råolja som är en icke förnybar naturresurs.
ECO Bag har kardborrelåsning och en praktisk
innerficka för t.ex. mobil eller plånboken. Med vår
fina tygkasse gjord av 100% ekologisk bomull vill vi
uppmuntra till ett mer hållbart alternativ istället för
att köpa fler plastpåsar.

!

NYHET

Mått (BxDxH): 380x100x400 mm
Vikt: 340 g
Färg: Natur
Material: 100% ekologisk bomull

Ett alternativ som går att
använda i mer än 12 minuter.

100:-

Du bidrar med 50:till laget/klassen

NYHET

!

3

ECO Sack svart - Klimatneutral
tygpåse i ekologisk bomull

4

ECO Sack natur - Klimatneutral
tygpåse i ekologisk bomull

120:-

Du bidrar med 60:till laget/klassen

Istället för att shoppa med vår tygkasse
så kan ni välja att bära det ni handlar i en
ekologisk tygpåse på ryggen. Tygpåsen är
klimatneutral, dvs det har endast används
vind- och solenergi vid tillverkningen. Kan
även användas som t.ex. gymnastikpåse
eller skopåse.
ECO Sack är ekomärkt och märkt med Fairwear som är ett internationellt kontrollorgan
som ser till att arbetarna har bra och rättvisa
villkor.
Mått (BxH): 390x460 mm
Vikt: 170 g
Material: 100% ekologisk bomull

Klassen / laget tjänar 50%

5

ECO Brush & ECO Cup

5

ECO Brush - 4 st tandborstar i bambu

Varje år dumpas 8,8 miljoner ton plastavfall i våra
världshav. Över 1 miljon sköldpaddor, sjöfåglar,
delfiner och andra djur dör en plågsam död genom
svält eller kvävning när de äter avfall som t.ex.
tandborstar i plast.
Denna tandborste kommer inte att bli en av dessa.
Till skillnad från traditionella tandborstar i plast har
ECO Brush ett handtag av b
 ambu och borst av
nylon-4 som är 100% biologiskt nedbrytbart.

120:-

Du bidrar med 60:till laget/klassen

Foton: NOAA Marine Debris Program

Varje år
slängs fler än
100 Miljarder
engångsmuggar

Take-away mugg i Bambu
Varje år slänger vi människor fler än 100 miljarder
engångsmuggar. De flesta innehåller plast som inte
är återvinningsbart. ECO coffee cup är tillverkad
av ekologisk nedbrytningsbar b
 ambufiber som
pressats samman under hög temperatur. Muggen
är mycket tålig, BPA fri och har FDA/LFGB certifikat
vilket innebär att den är godkänd för livsmedel och
maskindisk. Användning i microvågsugn ska undvikas. Muggen är 13 cm hög, rymmer ca 4 dl och
väger endast 150 g med locket som är gjort i silikon.
Muggen är skön att dricka ur dessutom både lättare och snyggare än andra alternativ i plast, metall
och porslin. Ta med din egen ECO Cup så bidrar
du till att färre engångsmuggar hamnar på våra
soptippar.

90:-

Du bidrar med 45:till laget/klassn

6

Brun ECO Cup

7

Limefärgad ECO Cup

8

Vit ECO Cup

Klassen / laget tjänar 50%

7

Doftljus & Bambusockor

Handgjorda doftlus
Doftljus i glasburk (honungsburk) med
praktiskt lock. Doftljusen innehåller sojavax
och doftoljor av högsta kvalitet. Doften håller
hela ljusets livslängd. Ljusen är handgjorda i
Sverige och har ca 40 timmars brinntid.

9

Persikor & solsken

10

Coco lime

11

Rent och fräscht

140:-

Du bidrar med 70:till laget/klassen

Därför ska du välja
våra plagg i Bambu
Miljövänligt material
Bambun i våra sockor
och T-shirts växer helt
organiskt utan konstbevattning, bekämpningsmedel eller gödning i
plantager certifierade av
FSC (Forest Stewardship
Council).

Bambu ger
10 ggr så mycket
textiler per areal än
bomull och växer helt
organiskt utan konstbevattning, bekämpningsmedel eller
gödning

Absorberar fukt
Bambu absorberar fuktighet
upp till fyra gånger mer än
bomull.

Naturlig mjuk
Bumbuviskos är mjukare än
den mjukaste bomullen.

Temperatur reglerande
Bambun reglerar temperaturen, det gör att du håller dig
varm om vintern och sval om
sommaren.

Hygieniskt och fräschare
Bambu är naturligt antibaktriell och motverkar dålig lukt.

NYHET!
vegetabiliskt vax - doftoljor - naturliga ingredienser

Svart ankelsocka i bambu - 3 pack

Material:
72% Bambuviskos
27% Polyamid
1% Spandex.
Tvätt: 60 C

Svart unisex socka i bambu - 3 pack
12

stl. 37/39

13

stl. 40/42

14 stl. 43/45

140:-

Du bidrar med 70:till laget/klassen

15

stl. 37/39

16

stl. 40/42

17

stl. 43/45

120:-

Du bidrar med 60:till laget/klassen

Vit ankelsocka i bambu - 3 pack
18

stl. 37/39

19

stl. 40/42

20

stl. 43/45

120:-

Du bidrar med 60:till laget/klassen

Klassen / laget tjänar 50%

9

Damtopp & T-shirt i bambu

Vit damtopp i bambu
Rundhalsad topp utan ärmar gjord av bambuviskos
och ekologisk bomull.
Bambufibrerna gör toppen mjuk och skön, ger den
antibakteriella egenskaper och hög andningsförmåga. Toppen har bra passform och lång
livslängd.
Toppen är eko- och Fairwearmärkt. Fairwear är ett
internationellt kontrollorgan som ser till att
arbetarna har bra och rättvisa villkor. Plagget är
även Oeko-Tex märkt.
Material: 70% Bambuviskos, 30% organisk bomull.

NYHET!
21

Small

22

Medium

23

Large

24

X-Large

Storlek
Vidd (cm)

180:-

Du bidrar med 90:till laget/klassen

Längd (cm)

S

M

L

X-L

41,5

44

46,5

50,5

60

62

64

66

Modellen är liten i storlekarna. Ett tips är att gå upp
en storlek mot vad du normalt har.

Vit T-shirt i bambu
T-shirt tillverkad i bambuviskos och ekologisk
bomull. Passar utmärkt för alla tillfällen, t.ex. under
skjortan eller under en kavaj.
T-shirten har bra passform och lång livslängd.
Bambufibrerna gör den mjuk och skön, ger den
antibakteriella egenskaper och hög andningsförmåga.
T-shirten är eko- och Fairwearmärkt. Fairwear är ett
internationellt kontrollorgan som ser till att
arbetarna har bra och rättvisa villkor. Plagget är
även Oeko-Tex märkt.
Material: 70% Bambuviskos, 30% organisk bomull.

NYHET!
Storlek
Vidd (cm)
Längd (cm)

S

M

L

X-L

48,5

51

54

57

68

70

72

74

25

Small

26

Medium

27

Large

28

X-Large

200:-

Du bidrar med 100:till laget/klassen

Klassen / laget tjänar 50%

11

Handdukar i premiumkvalitet

Frottéhanddukar
Vår storsäljare. New Hampshires handdukar har en
vikt på hela 600 gram/m2, vilket gör handdukarna
tjocka, mjuka och sköna. Handdukarna säljs som
handdukspaket i fyra färger och tre olika storlekar.
Vi lämnar 2 års garanti och dessutom uppfyller
handdukarna Oeko-tex kvalitetsstandard. Det
innebär att det garanterat inte finns några ämnen i
handdukarna som är skadliga för huden och
hälsan.

Gästhanddukar 30x50 cm

NEW

HAMP
SHIRE

29

Vit gästhandduk - 4 pack

30

Beige gästhandduk - 4 pack

31

Royalblå gästhandduk - 4 pack

32

Grå gästhandduk - 4 pack

Prissänkt!
Pris / Handdukspaket

190:150:-

OBS Kraftigt prissänkt!
Du bidrar med 75:till laget/klassen

Handdukar 50x70 cm

Badduk 70x140 cm

33

Vit handduk - 2 pack

37

Vit handduk - 2 pack

34

Beige handduk - 2 pack

38

Beige handduk - 2 pack

35

Royalblå handduk - 2 pack

39

Royalblå handduk - 2 pack

36

Grå handduk - 2 pack

40

Grå handduk - 2 pack
Klassen / laget tjänar 50%

13

Klimatsmarta Led-ljus

LED-ljus
Få saker skapar så mycket stämning och en så
varm atmosfär som levande ljus. Men öppna lågor
har också sina nackdelar och risker samtidigt
som det ofta är opraktiskt och ibland till och med
otillåtet. Lösningen är LED-ljus. Med dessa batteridrivna ljus med LED teknik slipper du brandrisk,
värme, rök, och sot. Eftersom ett och samma ljus
kan användas under mycket lång tid är det också
ett klimatsmart alternativ.

90:-

Du bidrar med 45:till laget/klassen

80:-

Du bidrar med 40:till laget/klassen

41

Vitt LED-vaxljus 10 cm

42

Vitt LED-vaxljus 15 cm
Vita LED-vaxljus med vågig vaxkant och naturtroget flammande sken. Ljuset har en inbyggd
timer som kan tända ljuset 6 timmar / dygn.
Diameter: 7,5 cm
Höjd lilla ljuset: 10 cm
Höjd stora ljuset: 15 cm
Batteri: 2 st AAA/ljus (medföljer ej)
Brinntid: ca 100 timmar
Timer: 6/18 h Repeat

43

Batteridrivna vita värmeljus med inbyggd timerfunktion som tänder ljuset 6 timmar / dygn.

70:-

Diameter: 3,6 cm Höjd: 2,9 cm
Batteri: CR2450 (medföljer)
Brinntid: ca 200 timmar
Timer: 6/18 h Repeat

Du bidrar med 35:till laget/klassen

44

130:-

Du bidrar med 65:till laget/klassen

45

2 st LED-värmeljus med timer

10 st LED-ljus

NYHET!

Paket bestående av batteridrivna vita 6-pack
värmeljus och 4-pack votivljus.
Diameter: 3,8 cm (båda ljusen)
Höjd: 4 cm (båda ljusen)
Batteri: CR2032 (medföljer)
Brinntid: ca 80 timmar

2 st vita LED-antikljus
Stämningsfulla LED-antikljus i vax med naturtroget flammande sken som tänds och släks
genom att trycka på lågan. På så vis kan ljuset
sitta kvar i ljusstaken då man tänder och
släcker det. Ljusen levereras i 2-pack utan
ljusstakar.
Diameter: 2,3 cm
Höjd: 25 cm
Brinntid: ca 200 timmar
Batteri: 2 st AAA/ljus (medföljer ej)

140:-

Du bidrar med 70:till laget/klassen

Klassen / laget tjänar 50%

15

LED-ljus och LED-lampor

46

Mönstrat LED-blockljus

160:-

Batteridrivet vaxljus med vackra mönster.
Ljuset kan ställas in så det antingen visar ett
varmvitt ljus eller ett ljus med skiftande färger.
Den inbyggda timern gör det lätt
att ställa in när vaxljuset ska lysa.

Du bidrar med 80:till laget/klassen

Ljusfärg: Varmvit eller multi
Diameter: 8 cm
Höjd: 15 cm
Batteri: 2 st AA (medföljer ej)
Brinntid: ca 300 timmar
Timer: 6/18 h Repeat

NYHET!
47

Frostat LED-ljus
Värmeljus i frostat glas med ett behagligt och
mysigt sken. Ljuset har en inbyggd timer som
kan tända ljuset 6 timmar / dygn.
Diameter: 9,5 cm
Höjd: 10 cm
Batteri: 2 st AAA/ (medföljer ej)
Brinntid: ca 200 timmar
Timer: 6/18 h Repeat

80:-

Du bidrar med 40:till laget/klassen

48

Vit bordslampa i trä med
lamphållare i mässing

49

Svart bordslampa i trä med
kromfärgad lamphållare

200:-

Du bidrar med 100:till laget/klassen

Supersnygg och modern lampfot i trä i två
olika varianter. Köp till dekorations LEDlampan här nedan till höger.
Bredd: 11cm Höjd: 9 cm
Djup: 11cm
Användningsområde: Inomhus, IP20
Anslutningskabel: 180 cm, 230V AC, med
strömbrytare
Ljuskälla: 1st E27 (medföljer ej)

200:-

Du bidrar med 100:till laget/klassen

50

Dekoration LED-lampa
Snygg transparent glob
LED-lampa. Samma lampa
som på bilderna av våra
bordslampor.
Diameter: Ø9.5cm
Effekt: 2.3W, Energiklass A++
Sockel: E27
Kelvin: 2100 K
Lumen: 230
Du bidrar med 75:Höjd: 14.2cm
till laget/klassen
Djup: 9.5cm
Genomsnittlig livslängd: 15000 tim
Dimmer kompatibel: Nej

150:-

Klassen / laget tjänar 50%

17

LED-ljusslingor & tillbehör mobiltelefoner

51

LED-ljusslinga med tubbatteri
Dekorativ ljusslinga med LEDljus och batterihållare i form av
en tub som t.ex. kan placeras
som korken i en flaska. Ljusslingan har timerfunktion.
Levereras utan flaska.

120:-

Längd: 200 cm
Lampavstånd: 5 cm
Effekt: 1.2W
Batteri: 1st AA, medföljer ej
Brinntid: ca 60 h
Ljuskälla: 40 st LED
Timer: 6-18 Repeat

Du bidrar med 60:till laget/klassen

52

LED-ljusslinga med
puckbatteri
Dekorativ ljusslinga med LEDljus och batterihållare i form av
en puck som t.ex. kan placeras i
botten på en vas eller liknande.
Ljusslingan har timerfunktion.
Levereras utan vas.

120:-

Du bidrar med 60:till laget/klassen

Längd: 200 cm
Lampavstånd: 5 cm
Effekt: 1.2W
Batteri: 2 st AA, medföljer ej
Brinntid: ca 200 h
Ljuskälla: 40 st LED
Timer: 6-18 Repeat

220:-

Du bidrar med 110:till laget/klassen

53

Tonad glasvas med
LED-ljusslinga
Glasvas med en tunn LED-trådslinga som ger en snygg effekt.
LED-slingar har timerfunktion
och drivs av batteri.
Diameter: 9 cm
Höjd: 25 cm
Lampavstånd: 5 cm
Effekt: 1.5W
Batteri: 2 st AA, medföljer ej
Brinntid: ca 200h
Ljuskälla: 25 st LED
Timer: 6-18 Repeat

In-Ear Hörlurar i metall

55

Trasselfria in-ear hörlurar i metall med kristallklart
ljud och kraftig bas i snygg design. Hörlurarna passar till mobiltelefoner och MP3-spelare med 3.5 mm
stereokontakt. Välj mellan svart hörlur med platt
sladd eller grön handsfree hörlur med skosnöresladd och inbyggd mikrofon. Båda hörlurarna levereras med ett praktiskt och snyggt vaderat fodral.

54

Grön handsfree in-ear hörlur med
skosnöresladd och mikrofon

Trasselfri svart in-ear hörlur med
platt sladd

120:-

Du bidrar med 60:till laget/klassen

100:-

Du bidrar med 50:till laget/klassen

56

Biladapter med två USB-portar
Ladda bekvämt din surfplatta, smartphone
och andra USB-enheter i cigarettändaruttaget
när du reser. Kan ladda två enheter samtidigt.
Drivs med 12-24 V. Laddkabel medföljer ej.

60:-

Du bidrar med 30:till laget/klassen

Specifikationer
Dubbel USB-laddare för t.ex. bil, lastbil,
husbil och båt
Inspänning: DC 12-24 V
Laddström: 2,1 A, 5V
Mått: 64x32x32 mm

Klassen / laget tjänar 50%

19

Stöd en förening eller en skolklass
Vår vision är att hjälpa ungdomar i skolklasser och
föreningar att uppnå sina mål och drömmar. Genom
att erbjuda bra produkter i hög kvalitet ger vi ungdomarna möjlighet att tillsammans tjäna pengar
för att t.ex. åka på en klassresa eller en resa med
föreningen. Enkla och förmånliga villkor, mycket bra
förtjänst och högsta kvalitet på våra produkter är
våra kärnvärden.
När du köper en sak i den här katalogen gör du inte
bara en bra affär, du gör även en god gärning.

50%

Kundservice
Har du frågor?
Välkommen att kontakta vår kundservice.

Går till
laget /
klassen

Telefon: 08-502 550 70
E-post: info@work4dreams.se

Facebook
Gilla oss på facebook så får du
information om våra senaste
erbjudanden:
facebook.com/work4dreams
Kontaktinfo i vcard-format

Box 2816, 187 28 Täby, Tel: 08-502 550 70
info@work4dreams.se, www.work4dreams.se

