Design for function and joy

•	Unik presentförpackning för blommor

•	Spring Collection” finns i tre mönster;

•	Smart allt-i-et t lösning; vas, buket t

rosa, lime och gråt t

	och kort

•	Kontakta Ocomo för info om

•	Tillverkad av miljövänligt FSC certifierat

närmaste försäljningsställe

papper
ASKEN är ”vas, bukett och kort” i ett. En unik presentförpackning för blommor tillverkad av miljövänligt
FSC certifierat papper. Asken’s form inbjuder till kreativa blomsteruppsättningar och dess insats av stenpapper gör den vattentät. Det avtagbara och vändbara locket fungerar som kort för en personlig hälsning
eller som ett dekorativt inslag. Med ASKEN har du en komplett present för alla typer av högtider och
tillfällen.
ASKEN ”Spring Collection” finns i tre mönster; rosa, lime och grått.
ASKEN är tillverkad av FSC certifierat papper. FSC certifieringen innebär att man främjar ett socialt och
miljömässigt hållbart bruk av världens skogar. När du köper en FSC certifierad produkt är du med och bidrar
till att skydda naturen och klimatet samt till att säkra en rättvisemärkt tillverkning. ASKEN har en insats av
nedbrytningsbart stenpapper som är både starkt och vattentätt för t.ex. oasis. OCOMO ASKEN är en CO 2
neutral produkt och är 100% återvinningsbar.
OCOMO
OCOMO är ett nystartat design- och förpackningsföretag med säte i Malmö. Vi formger funktionella, smarta,
stilrena och miljövänliga presentförpackningar för blommor. Förpackningar som är till för att glädja och
överraska. Tillverkade i nya, unika material från naturen som är starka, vattentäta och 100% återvinningsbara.
Vår filosofi bygger på att alla våra produkter skall vara tillverkade av material så att produkternas
miljöbelastning i naturens kretslopp blir så liten som möjligt. Vi samarbetar med miljöcertifierade
leverantörer, Ingvar Strands blomsterskola, Jenny Strand, fsc.dk och vaggatillvagga.se.
För ytterligare produktinformation och/eller information om närmaste försäljningsställe, kontakta oss på
ocomo@ocomo.se eller via telefon 0760-101 900.
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