Design for function and joy

•	Unik presentförpackning för blommor

• Vat tentät, stark och komposterbar

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

•	Kontakta Ocomo för info om närmaste

	och kort

	försäljningsställe

•	Tillverkad i stenpapper enligt cradleto-cradle
VASEN ”WHITE” är en smart designad presentförpackning för blommor. En allt-i-ett lösning med vas,
bukett och kort i ett. Tillverkad i stenpapper enligt cradle-to-cradle (C2C) principen och därmed vattentät
och helt komposterbar. Vasen är formgiven för att framhäva blommor och växter samt vara en snygg vas som
passar i de flesta hem och tillfällen. Handtaget fungerar även som kort för en personlig hälsning. En perfekt
present för högtider, invigningar och vernissager eller när du hälsar på nära och kära och ingen vas finns att
uppbringa.
VASEN är tillverkad enligt cradle-to-cradle principen (C2C). C2Cs grundtanke bygger på att produktens
material skall vara biologiskt nedbrytningsbart och helt ingå i naturens kretslopp. Stenpapper har en
minimal förorening och innehåller varken blekningsmedel, syror eller skadliga kemikalier. Tillverkningen
görs utan vatten, som är en knapp resurs i stora delar av världen, och det släpper ut 50% mindre CO 2 än
vid normal pappersproduktion.
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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