KATALOG MED
KLIMATSMARTA PRODUKTER
Gör en god gärning och en bra affär

Tack för att du stödjer:
Ditt bidrag hjälper oss att nå våra mål!

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 och obrutna varan
direkt till Work4Dreams. Läs mer om byten och
reklamationer på vår hemsida: work4dreams.se

Garanti
Du har 1 års garanti på samtliga produkter. Om
produkten inte håller måttet, kontaktar du vår
kundtjänst och får en ny.
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Hållbart i 100 % lin
1

2-pack disktrasor i 100 % lin
Hållbara disktrasor i lin, som blir bättre ju mer de används.
Dessa går att tvätta om och om igen, kokas i en kastrull alter
nativt maskintvätt 40 grader. OBS! Använd ej sköljmedel.
Lin absorberar fukt bättre och torkar snabbare än något
annat naturmaterial.
Tar lätt bort fläckar från alla ytor, oftast räcker det
med endast trasan och lite vatten.
Tvättas innan första användningen.
Antal: 2 st
Mått: 30 × 30 cm
Material: Stickat 100 % lin

2

2-pack servetter i
100 % lin
Duka fint med dessa linneservet
ter. Hållbara servetter som du
kan använda år efter år. Stilrent,
vackert och klimatsmart.
När dom blir smutsiga, tvätta i
40 grader och använda sedan
igen.

190:-

Du bidrar med 95:till laget/klassen

260:-

Du bidrar med 130:till laget/klassen

OBS! Använd ej sköljmedel.

2-pack servetter i
100 % lin

Antal: 2 st
Mått: 45 x 45 cm
Material: 100 % lin
Färg: Randiga svart/natur

Antal: 2 st
Mått: 45 x 45 cm
Material: 100 % lin
Färg: Randiga vit/natur

3

Klassen / laget tjänar 50 %

3

Doftljus & ekologisk tvål

Handgjorda doftljus
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.

4

Lingon

5

Coco lime

6

Rent och fräscht

140:-

Du bidrar med 70:till laget/klassen

4

Vegetabiliskt vax – doftoljor – naturliga ingredienser

NY DOFT!

Handgjorda ekologiska tvålar

NYHET!

Det enklaste, bästa och inte minst roligaste miljövalet du kan
göra är att använda fast tvål.
Tänk vilket sopberg av plastförpackningar vi skulle slippa varje
år om alla använde fasta tvålar. Vi slipper även släpa hem en
massa vatten, tensider och konserveringsmedel.
Välj fast tvål!

7

Ekologisk vegansk shampootvål
Shampootvålen som passar hela kroppen. Tvättar riktigt rent utan att torka
ut varken hud eller hår. Doftar fräscht av eteriska oljor. Helt naturlig för dig
som vill tvätta dig i naturen, även i salta vatten.
Innehåller: Förtvålad ekologisk kokosolja, ekologiskt
sheasmör, ekologisk ricinolja, e
 terisk olja av citron,
eterisk olja litsea cubeba, ekologiskt citrongräs, citral,
limonene.
Handgjord i Sverige. 120 gr.

8

140:-

Du bidrar med 70:till laget/klassen

Ekologisk vegansk rak- och duschtvål
Härlig ekologisk och vegansk raktvål. Passar för rakning över
hela kroppen. Använd den som en vårdande skäggtvål, eller
som en löddrande duschtvål som lämnar din kropp silkeslen.
Utan doft för att passa alla.

140:-

Du bidrar med 70:till laget/klassen

Innehåller: Ekologisk olivolja, ekologisk kokosolja, ekologisk
ricinolja, ekologiskt sheasmör, ekologisk kaoliniera, och
naturlig grön lera.
Handgjord i Sverige. 120 gr.

Klassen / laget tjänar 50 %

5

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 batte
ridrivna 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

SLUTSÅLD!
6

9

Vitt LED-vaxljus 10 cm

10

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

11

Batteridrivna vita värmeljus med inbyggd timer
funktion 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

12

130:-

Du bidrar med 65:till laget/klassen

13

2 st LED-värmeljus med timer

10 st LED-ljus
Paket bestående av batteridrivna vita 6-pack
värmeljus och 4-pack blockljus.
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 släcks
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 %

7

LED-ljus och LED-slingor

14

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 växlande
i olika färger
Diameter: 8 cm
Höjd: 15 cm
Batteri: 2 st AA (medföljer ej)
Brinntid: ca 300 timmar
Timer: 6–18 h Repeat

110:-

Du bidrar med 55:till laget/klassen

15

Batteridriven hängande
LED-belysning
Batteridriven hängande dekoration med
LED-belysning. Underbar dekoration att deko
rera med inomhus till vardags och till fest. Den
inbyggda timern gör det lätt att ställa in när
dekorationen ska lysa.

NYHET!

Färg: Transparent
Bredd/längd (cm): 6,00
Höjd (cm): 13,00
Djup (cm): 6,00
Anslutningskabelns längd (cm): 150
Batteriinformation: 2 batterier AA ingår ej

16

LED-ljusslinga med tubbatteri
Dekorativ ljusslinga med LED-ljus och batteri
hållare i form av en tub som t.ex. kan placeras
som korken i en flaska. Ljusslingan har timer
funktion. Levereras utan flaska.
Längd: 200 cm
Lampavstånd: 5 cm
Effekt: 1.2W
Batteri: 1 st AA, medföljer ej
Brinntid: ca 60 h
Ljuskälla: 40 st LED
Timer: 6–18 h Repeat

SLUTSÅLD!
120:-

Du bidrar med 60:till laget/klassen
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120:-

Du bidrar med 60:till laget/klassen

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

Klassen / laget tjänar 50 %

9

ECO Brush & ECO Cup

18

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 bambu som är 100 %
biologiskt nedbrytbart och borst av nylon-6.

120:-

Du bidrar med 60:till laget/klassen

10

Foton: NOAA Marine Debris Program

Varje år
slängs fler än
100 miljarder
engångsmuggar

NY MODELL
90:-

Take-away mugg av växtfibrer
Denna mugg är inte bara snygg utan även snäll mot
vår planet. Varje år slänger vi människor fler än 100
miljarder engångsmuggar. De flesta innehåller plast
som inte är återvinningsbar. ECO coffee cup är
gjord av materialet PLA som är en bioplast som är
tillverkade av växtfibrer och majsstärkelse. Muggen
är biologiskt nedbrytbar och kan återanvändas.
Muggen har ett grepp och lock av silikon. Denna
ECO cup passar det flestakaffeautomater, rymmer
280 ml. 100 % fri från melamin.

Du bidrar med 45:till laget/klassn

19

Limefärgad ECO cup

20

Grå ECO cup

21

Svart ECO cup

Ta med din egen ECO Cup så bidrar du till att färre
engångsmuggar hamnar på våra soptippar.

Klassen / laget tjänar 50 %

11

Anteckningsböcker & ECO Bag

22

3-pack A5 anteckningsböcker i
återvunnet papper

Charmiga eco-anteckningsböcker med både omslag
och insida av återvunnet papper. 72 blad/144 sidor
per bok. Cremefärgat papper.
Elastiskt band som hjälper dig att hålla boken
stängd när den inte används och en siddelare som
håller ordning på vart du slutade sist du använde
den.
Mått: A5, 1,1 x 14,4 x 21 cm
Böckerna säljs i 3-pack.

!

NYHET
12

200:-

Du bidrar med 100:till laget/klassen

ECO Bag – Kraftig tygkasse i
återvunnen bomull

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

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 är tillverkad av tyger från restpartier, stuvbitar och dylikt som trådats upp och vävts till nya
kassar istället för att kasserats. En grov 400-grams
kasse med ruff känsla som är ett miljömedvetet val
till ett riktigt bra pris. Eftersom kassen är tillverkad
av återvunnen bomull kan den grå nyansen variera
från kasse till kasse.
Mått (BxDxH): 380 x 80 x 400 mm
Vikt: 400 g
Färg: Grå
Material: Återvunnen bomull

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

90:-

Du bidrar med 45:till laget/klassen

23

Grå ECO Bag

24

Naturfärgad ECO Bag

Klassen / laget tjänar 50 %

13

Pocketbag och källsorteringskassar

25

Fairtrade pocketbag med
tryck

En funktionell bomullspåse i pocketmodell som
enkelt packas ihop i sin egen ficka, som är försedd
med dragsko i kassens ena hörn.

!
T
E
H
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N

Bomullen är Fairtrade-märkt. All bomull är Fair
trade-certifierad, därmed handlad, kontrollerad
och kommer från Fairtrade-producenter.
Fairtrade innebär handel på bättre villkor och
möjligheter för bomullproducenter i länder med
utbredd fattigdom att investera i verksamhet och
lokalsamhälle för en mer hållbar framtid.
Läs mer på www.info.fairtrade.net
Kassen är 38 x 39 cm. Handtag ca 40 cm.
Material: 100 % fairtrade bomull
Färg: Naturfärgad med tryck

140:-

Du bidrar med 70:till laget/klassen

14

26

3 st källsorteringskassar
i återvunnen PET

Moderna och platsbesparande återvinningskassar
som uppmuntrar till att källsortera. Pedagogiskt
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 pappersförpack
ningar, metall, tidningar och plastförpackningar,
glas och tidningar. En mindre kasse för batterier,
ljuskällor och småelektronik.
Mått (BxDxH)
Stora kassarna: 400 x 220 x 350 mm
Lilla kassen: 290 x 140 x 200 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 %

15

Bambusockor

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

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

Naturlig mjuk
Bambuviskos är mjukare än den
mjukaste bomullen.

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

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

Sluten tillverkningsprocess
Bambun i våra textilier framställs i
en helt integrerad och sluten pro
cess, med full återanvändning av
kemikalier.

16

Bambu växer
helt organiskt utan
konstbevattning,
bekämpningsmedel
eller gödning

150:-

130:-

Du bidrar med 75:till laget/klassen

Du bidrar med 65:till laget/klassen

Mjuk och behaglig unisexsocka med komfortresår.

Skön ankelsocka med kort skaft.

72 % Bambuviskos, 27 % Polyamid, 1 % Spandex
Tvätt: 60º C

72 % Bambuviskos, 27 % Polyamid, 1 % Spandex
Tvätt: 60º C

Svart unisexsocka i bambu – 3 pack

Vit ankelsocka i bambu – 3 pack

Stl. 27 37/39 28 40/42 29 43/45

Stl. 31 37/39 32 40/42 33 43/45

30

46/48 NY STORLEK!

34

46/48 NY STORLEK!

Svart ankelsocka i bambu – 3 pack
Stl. 35 37/39 36 40/42 37 43/45
38

46/48 NY STORLEK!

Svart kompressionsstrumpa i bambu – 1 par
Stl. 39 37/39 40 40/42 41 43/45
Kompressionsstrumpor/stödstrumpor
är en fantastisk produkt. Den speciella
anatomiska utformningen hjälper till att
hålla benen pigga och snygga och under
lättar för hjärtat att pumpa runt blodet
i benen. Bambuns runda, lena fiber gör
denna kompressionsstrumpa extra mjuk
och skön.

Används med fördel t.ex. vid flygresor, långa resor, stående eller stillasittande arbete och graviditet.
50 % Bambuviskos, 45 % Polyamid,
5 % Spandex
Kompression: 16–18 mmHg
Tvätt: 40º C

190:-

Du bidrar med 95:till laget/klassen

Klassen / laget tjänar 50 %

17

Trosor & Herrboxer i bambu

Damtrosa i bambu
Trosan har bra passform och lång livslängd.
Bambufibrerna gör den mjuk och skön,
ger den antibakteriella egenskaper och
hög andningsförmåga. Trosan är Oeko-Tex
märkt. Märkningen betyder att innehåll av
hälsofarliga ämnen är kontrollerad.
Något små i storlek, vi
rekommenderar att du
går upp en storlek från
din ordinarie.
Material: 95 % Bambuviskos, 5 % elastan.
Tvätt: 60 C

95:-

Du bidrar med 47,50:till laget/klassen

Vit damtrosa i bambu – 1 pack

18

Svart damtrosa i bambu – 1 pack

42

Small

46

Small

43

Medium

47

Medium

44

Large

48

Large

45

X-Large

49

X-Large

Herrboxer i bambu
Herrboxer med bra passform och lång
livslängd.
Bambufibrerna gör den mjuk och skön, ger
den antibakteriella egenskaper och hög
andningsförmåga. Boxerkalsongerna är
Oeko-Tex märkta. Märkningen betyder
att innehåll av hälsofarliga ämnen är
kontrollerad.

Material: 95% Bambuviskos,
5% elastan.
Tvätt: 60 C

140:-

Du bidrar med 70:till laget/klassen

Svart herrboxer i bambu – 1 pack
50

Small

53

X-Large

51

Medium

54

XX-Large

52

Large

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 för miljön.

Kundservice
Har du frågor?
Välkommen att kontakta vår kundservice.

50%
GÅR TILL
LAGET /
KLASSEN

Telefon: 0278-744 468
E-post: info@work4dreams.se

Facebook

Instagram

Gilla oss på Facebook så får du
information om våra senaste
erbjudanden:
facebook.com/work4dreams

Följ oss på Instagram:
@work4dreams.se
Vi reserverar oss för slutförsäljning på produkter.

Industrigatan 14, 821 41 Bollnäs, Tel: 0278-744 468
info@work4dreams.se, www.work4dreams.se
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