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WPROWADZENIE
Natura to rodzinna firma, która produkuje ekologiczne produkty bawełniane.
Przez ostatnie dwie dekady nasza oferta sukcesywnie się powiększała i z dumą możemy
powiedzieć, że dziś obejmuje kilkadziesiąt produktów wykonanych w 100% z naturalnej i
barwionej bawełny. Nasze produkty przybierają różne kształty, rozmiary i kolory, a
ograniczeniem w nadrukach jest tylko kreatywność osób zamawiających. Niezależnie od tego,
czy szukają Państwo toreb bawełnianych, woreczków, toreb plażowych czy sportowych,
fartuchów, plecaków, makatek, woreczków na upominki czy worków żeglarskich, Natura jest
firmą, która takie produkty dla Państwa wykona.
Nasza firma zlokalizowana jest w pięknym Słupsku położonym w północnej części Polski. Firma
zatrudnia około 50 pracowników i posiada nowoczesny park maszynowy, w którym możemy
kroić, szyć i drukować na tkaninach. Natura nieustannie się rozwija, dążąc do perfekcji i
dokładając wszelkich starań, aby nasze produkty były na najwyższym poziomie i cieszyły się
uznaniem użytkowników. Od samego początku pozyskiwaliśmy nowych klientów oferując
konkurencyjne ceny, doskonałą jakość wykonania, krótkie terminy realizacji oraz elastyczność
oferty. Do dziś to nasze najmocniejsze atuty. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

__________

Jeśli nie mogą Państwo znaleźć w naszym katalogu produktu, którego szukają, prosimy o
kontakt z naszym zespołem z działu sprzedaży pod adresem sales@natura.eco bądź
biuro@natura.eco
Oprócz wykonania samych produktów z bawełny, Natura specjalizuje się również w
spersonalizowanych nadrukach wykonanych metodą sitodruku bądź DTG. Oferujemy również
haft, metki producenta i klienta z instrukcją konserwacji produktu.
Wszystkie nasze produkty wykonujemy według specyfikacji klienta i jesteśmy pewni, że nasi
specjaliści pomogą Państwu zrealizować nie jedno zamówienie.
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Ekologiczne
Naturalne
Wielokrotnego użytku

TORBY
BAWEŁNIANE
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1. TORBY BAWEŁNIANE
1.1 Płaskie torby bawełniane
Płaska torba bawełniana
Wielofunkcyjna i przyjazna dla środowiska, ta
płaska torba jest doskonałym wyborem do
promowania marki na targach, konferencjach,
eventach lub do sprzedaży jako modny
dodatek w sklepach detalicznych. Efekt WOW
i zmaksymalizowanie potencjału torby można
uzyskać
poprzez
dodanie
zamka
błyskawicznego, kieszeni wewnętrznej czy
nadanie oryginalnego nadruku.
Opis produktu:
Rozmiar: 38 x 41cm (+/- 1.5 cm)
Rączki:
Długie (2.5 x 63cm) bądź krótkie (2.5 x 33cm)

Płaska torba bawełniana konferencyjna

Mała wersja płaskiej torby bawełnianej, idealna
jako artykuł marketingowy na eventy,
konferencje czy promocję kosmetyków.
Zmieszczą się do niej materiały konferencyjne
lub promocyjne do formatu A4: ulotki,
długopisy, broszury, bidony, przekąski itp.
Nasze torby konferencyjne genialnie
sprawdzą się również jako torba na lunch lub
jako goodie bag na przyjęcia.
Opis produktu:
Rozmiar: 25 x 35cm (+/- 1.5cm)
Rączki:
Długie (2.5 x 63cm) bądź krótkie (2.5 x 33cm)
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Torba bawełniana płaska Shopping Elegant

Płaska bawełniana torba, której rączki i korpus
są wycięte z tego samego kawałka materiału.
Dzięki stylowemu i eleganckiemu wyglądowi
torba ta świetnie sprawuje się jako opakowanie
wysokiej klasy produktów modowych lub
kosmetycznych. Z wyjatkowym nadrukiem
świetnie się sprawdzi również jako oryginalna i
zgrabna torba na lunch.

Opis produktu:
Rozmiar: 38 x 33cm (+/- 1.5cm)
Rączki: 38cm

Torba bawełniana płaska z uchem wszytym naprzeciwlegle

Płaska torba bawełniana z jednym uchem
przyszytym do torby po dwóch przeciwnych
stronach. Świetny model na festiwale lub
imprezy plenerowe. Dodaj regulator długości
rączki by torba była jeszcze bardziej
funkcjonalna i można ją było przewiesić przez
głowę.

Opis produktu:
Rozmiar: 38 x 41cm (+/- 1.5 cm)
1 Ucho
4x 70cm wszyte naprzeciwlegle
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Torba bawełniana płaska dwukolorowa Typ 1

Dwukolorowa siostra torby płaskiej. W tym
modelu przód torby jest wykonany w innym
kolorze niż tył.

Opis produktu:
Rozmiar: 38 x 41cm (+/- 1.5cm)
Rączki:
Długie (2.5 x 63cm) bądź krótkie (2.5 x 33cm)

Torba bawełniana płaska dwukolorowa Typ 2
Kolejna odsłona torby płaskiej. Typ 2 jest
uszyty z 3 elementów, panelu przedniego,
tylnego i dolnego. Każdy element może być
wykonany z innego koloru tkaniny.

Opis produktu:
Rozmiar: 38 x 41cm (+/- 1.5cm)
Rączki:
Długie (2.5 x 63cm) bądź krótkie (2.5 x 33cm)
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1.2 Torby bawełniane z dnem

Torba bawełniana z dnem i dwoma parami rączek

Klientom ceniącym sobie funkcjonalność
oferujemy torbę bawełnianą z dnem oraz
dwoma parami rączek – krótkimi i
długimi.

Opis produktu:
Rozmiar: 38 x 41cm (+/- 1.5cm)
Dno: 10cm
Rączki:
Długie (2.5 x 63cm) i krótkie (2.5 x
33cm)

Torba bawełniana z dnem
Torba
posiada
poszerzane
dno,
przyjmując tym samym kształt delikatnie
trapezowaty, zapewniający dodatkową
przestrzeń i pojemność torby.

Opis produktu:
Rozmiar: 38 x 41cm (+/- 1.5cm)
Dno: 10cm
Rączki:
Długie (2.5 x 63cm) bądź krótkie (2.5 x
33cm)
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Torba bawełniana Sprawunki Typ 1

Torba Sprawunki jak sama nazwa
wskazuje idealnie sprawuje się podczas
intensywnych dni spędzonych na
załatwianiu spraw. Jest przestronna z
jednym uchem, które można przewiesić
przez głowę.

Opis produktu:
Rozmiar: 46 x 40cm (+/- 1.5cm)
Dno: 12cm
1 Ucho
15 x 90cm zwężające się ku górze

Torba bawełniana Sprawunki Typ 2

Dzięki
swojej
pojemności
i
funkcjonalności, torba Sprawunki jest
uwielbiana przez miejskich rowerzystów.
W tym modelu torby można zmienić kolor
rączek.

Opis produktu:
Rozmiar: 46 x 40cm (+/- 1.5cm)
Dno: 12cm
1 Ucho
15 x 90cm zwężające się ku górze
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1.3 Torby bawełniane z dnem i bokami

Torba bawełniana z dnem i bokami - zaprasowana
Pojemna torba na zakupy, która najlepiej
sprawdzi się jako torba reklamowa z logo
marki. Boki i dolny panel są
zaprasowane by torba mogła zachować
swój kształt.
Opis produktu:
Rozmiar: 38 x 41cm (+/- 1.5cm)
Dno i boki: 10cm
Rączki:
Długie (2.5 x 63cm) bądź krótkie (2.5 x
33cm)

Torba bawełniana z dnem i bokami - stębnowana

Solidna, pojemna i wyjątkowo trwała
torba bawełniana, która doskonale
sprawdza się jako nośnik reklamy.
Dodatkowe stębnowanie na bocznych
krawędziach nadaje torbie elegancki
wygląd.
Opis produktu:
Rozmiar: 38 x 41cm (+/- 1.5cm)
Dno i boki: 10cm
Rączki:
Długie (2.5 x 63cm) bądź krótkie (2.5 x
33cm)
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Torba bawełniana z dnem i bokami i jednym uchem - Duch

Pojemna
i
praktyczna
torba
zaprasowana z panelem bocznym i
dolnym oraz jednym uchem wszytym w
boki torby.

Opis produktu:
Rozmiar: 46 x 36cm (+/- 1.5cm)
Dno i boki: 8cm
1 Ucho:
8 x 70cm wszyte w boki torby

Torba bawełniana Lublin

Lublin to wyjątkowy model torby, w
którym dno, boki oraz ucho wykonane są
z jednego kawałka materiału.

Opis produktu:
Rozmiar: 36 x 40cm (+/- 1.5cm)
Dno i boki: 6cm
1 Ucho
6cm x 90cm
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1.4 Poziome torby bawełniane

Plażowa torba bawełniana
Torby plażowe to większe wersje
standardowych toreb z dnem i bokami.
Torbę można w pełni spersonalizować,
określając jej rozmiar, kolor i rodzaj
tkaniny, dodać kieszenie czy określić
długość rączek. Zamiast rączek z
materiału,
można
wybrać
rączki
wykonane z bawełnianej liny o takim
samym kolorze co torba. 100%
bawełniana lina zdecydowanie nadaje
torbie efekt WOW.
Opis produktu:
Rozmiar: 60 x 40cm (+/- 1.5cm)
Dno i boki: 16cm
Rączki:
4cm x 60cm

Sportowa torba bawełniana

Pojemna bawełniana torba sportowa jest
idealna na siłownię, basen czy zajęcia
jogi. Dodaj kieszonkę lub dwie, oraz logo
swojej marki by stworzyć jeszcze
bardziej funkcjonalny i rozpoznawalny
produkt.
Opis produktu:
Rozmiar: 42 cm x 32cm (+/-1.5 cm)
Dno i boki: 14cm
Rączki:
Długie (2.5 x 63cm) bądź krótkie (2.5 x
33cm)
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Torba bawełniana dno i boki wszywane osobno Typ 1

Ta trzypanelowa torba dzięki wszytym
oddzielnie bokom i dolnemu panelowi
zapewnia aż cztery miejsca do nadruku:
z przodu, tyłu, po bokach i na spodzie
torby. Dzięki swojej pojemności, świetnie
sprawdza się jako torba na zakupy z logo
marki.
Opis produktu:
Rozmiar: 38 x 41cm (+/-1.5 cm)
Dno i boki: 10cm
Rączki:
Długie (2.5 x 63cm) bądź krótkie (2.5 x
33cm)

Torba bawełniana dno i boki wszywane osobno Typ II

Odmiana
modelu
przedstawionego
powyżej. Boki, dno, przód i tył torby
mogą zostać wykonane z innego koloru
tkaniny. Torba ta daje możliwość
maksymalnego wykorzystania dostępnej
przestrzeni do drukowania.

Opis produktu:
Rozmiar: 38 x 41cm (+/-1.5 cm)
Dno i boki: 10cm
Rączki:
Długie (2.5 x 63cm) bądź krótkie (2.5 x
33cm)
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1.5 Bawełniane torby na butelki

Bawełniana torba na 1 butelkę
Eleganckie bawełniane torby na butelki
są
fantastyczną
alternatywą
dla
papierowych
czy
plastikowych
odpowiedników. Stanowią wyjątkowy
billboard na logo firmy i są niezbędnym
dodatkiem w każdym browarze, winiarni,
sklepie z alkoholem, prezentami czy
wyrobami ekologicznymi.
Wrażenie na klientach z pewnością zrobi
torba na butelki z efektownym nadrukiem
firmy przy okazji kolejnych świąt czy
targów branżowych.
Opis produktu:
Rozmiar: 15 x 37 cm (+/-1 cm)
Rączki: 2.5 x 28 cm

Bawełniana torba na 2 butelki

Torby na 2 butelki są stębnowane po
bokach, posiadają przegródki oraz
dodatkową warstwę podszewki w
podstawie, dzięki czemu butelki są
bezpieczne i nie obijają się o siebie.
Opis produktu:
Rozmiar: 16 x 33cm (+/-1 cm)
Rączki: 2.5 x 30cm
Dno i boki: 8 cm
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Bawełniana torba na 4 butelki
Torby na 4 butelki są stębnowane po
bokach, posiadają przegródki oraz
dodatkową warstwę podszewki w
podstawie, dzięki czemu butelki są
bezpieczne, nie obijają się o siebie. Z
logo marki świetnie prezentują się jako
produkt marketingowy.
.
Opis produktu:
Rozmiar: 20 x 33cm (+/-1 cm)
Rączki: 2.5 x 30cm
Dno i boki: 16 cm

Bawełniana torba na 6 butelek

Pojemne torby na 6 butelek
są
stębnowane po bokach, posiadają
przegródki oraz dodatkową warstwę
podszewki w podstawie, dzięki czemu
butelki są bezpieczne, i nie obijają się o
siebie. Z logo marki świetnie prezentują
się jako produkt marketingowy na
targach brażowych czy jako prezent
okolicznościowy.
Opis produktu:
Rozmiar: 24 x 33cm (+/-1 cm)
Rączki: 2.5 x 30cm
Dno i boki: 20 cm
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WORECZKI
BAWEŁNIANE
100% BAWEŁNA

16

2. WORECZKI BAWEŁNIANE
Woreczek sakiewka

Woreczek
sznurkiem
pakowanie
produktów,
warzywa.

sakiewka z bawełnianym
to świetny sposób na
i przechowywanie wszelkich
od kosmetyków po owoce i

Tkaniny, których używamy są w 100%
bawełniane i wystarczająco grube by
zapobiec prześwitom. Tkaniny posiadają
certyfikaty OEKO-TEX orax GOTS, farby
do nadruków są ekologiczne, a same
woreczki są wielokrotnego użytku i
można je prać w pralce.

Woreczek Mielno

Woreczek Mielno nie posiada kołnierza
jak w przypadku sakiewki. Otwór
woreczka jest wykończony owerlokiem, a
z boku wszyty jest sznureczek co
pozwala samodzielnie go zawiązać
wokół woreczka.
Woreczek Mielno jest idealny dla osób,
które poszukują stylu rustykalnego czy
shabby chic. Mielno sprawdzi się
wyśmienicie jako woreczek na upominki
ślubne a spersonalizowany nadruk
dopełni całego efektu.
Rekomendowane rozmiary woreczków
można znaleźć na ostatniej stronie działu
woreczków.
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Woreczek Clara

Woreczek Clara to model bez
kołnierzyka i sznurków. Otwór worka
zakończony jest zakładką o szerokości
1cm co nadaje woreczkowi elegancji.
Clara wygląda wyjątkowo jako osłona
doniczki i jest popularna wśród naszych
klientów sprzedających przyprawy.

Woreczek Grovitana

Jedyna różnica między woreczkiem
Clara i Grovitana polega na tym, że
brzegi Grovitany są wykończone na
owerloku, a nie zakładką.
Grovitana świetnie się sprawdza jako
worek do przechowywania przypraw,
orzechów, owoców i warzyw, jako osłona
na doniczkę czy pojemny i duży worek
służący jako wypełnienie kosza na
pranie.

18

Woreczek Amica Typ 1
Amica to woreczek ściągany na sznurek
bez kołnierza. Sznurki po obu stronach
worka przechodzą przez 2cm tunel tuż
przy krawędzi otworu worka.
Amica to idealny woreczek do pakowania
ekskluzywnej biżuterii, kosmetyków czy
innych produktów premium.
Zamiast sznurka nasi klienci mogą
również użyć satynowej czy bawełnianej
tasiemki by nadać jeszcze więcej szyku
swojemu produktowi.

Woreczek Amica Typ 2

Typ 2 różni się od Typu 1 tym, że
woreczek jest wykończony tylko z jednej
strony. Tym samym sznurek znajduje się
tylko po prawej bądź po lewej stronie
worka wedle życzenia klienta.
Oba modele woreczka Amica bardzo
dobrze sprawdzają się jako opakowania
niemalże każdego produktu począwszy
od owoców i warzyw, produktów
ekologicznych, biżuterii, śrubek, butów,
pościeli a skończywszy na sprzęcie
sportowym, motoryzacyjnym czy jako
element wystroju w hotelach.
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Rekomendacje rozmiaru woreczków dla różnych produktów:

8 x 12 cm – bawełniany woreczek na małe produkty.

10x 15 cm - idealny rozmiar woreczka na biżuterię czy jako
opakowanie na prezenty weselne dla gości.

20 x 25 cm – uniwersalny rozmiar woreczka, świetny jako
opakowanie na produkty kosmetyczne, ubranka i akcesoria dla
dzieci, bieliznę, klocki, obuwie, kapcie do przedszkola, produkty
ekologiczne.
30 x 45 cm – rozmiar bardzo dobrze sprawdza się do
przechowywania pieczywa, owoców oraz warzyw.

40 x 50 cm – dobry rozmiar do pakowania odzieży, akcesorów
modowych, suszarek itp.

50 x 75 cm – najlepiej sprawdza się w pralniach i hotelach jako
worki do przechowywania prania i bieliznę pościelową.

68 x 112 cm – duże worki bawełniane świetnie sprawdzają się jako
opakowania na sprzęt sportowy, nagłaśniający czy motoryzacyjny,
opakowanie na kołdry, poduszki i prześcieradła.

20

INNE
PRODUKTY
BAWEŁNIANE
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3. INNE PRODUKTY BAWEŁNIANE
3.1 Kosmetyczki
Kosmetyczka bawełniana płaska

Bawełniane kosmetyczki są oryginalnym
dodatkiem do toreb. Idealne do
przechowywania
drobiazgów,
kosmetyków
czy
okularów
przeciwsłonecznych.
Kosmetyczki
można wykonać w szerokiej gamie
kolorystycznej i ze spersonalizowanym
nadrukiem.
Opis produktu:
Rozmiar: 15 x 10cm
Plastikowy zamek (naturalny, biały,
czerwony, różowy i czarny)
Produkt może zostać wykonany z
podszewką.

Kosmetyczka bawełniana z dnem

Kosmetyczki z dnem wykonane z
wysokiej jakości tkaniny są doskonałym
dopełnieniem linii produktów każdej
marki. Zależnie od rozmiaru pomieszczą
kosmetyki, przybory szkolne, akcesoria
niezbędne w bagażu podręcznym i
stanowią
oryginalny
gadżet
marketingowy.
Opis produktu:
Rozmiar: 22 x 13cm, dno: 6cm
Plastikowy zamek (naturalny, biały,
czerwony, różowy i czarny)
Produkt może zostać wykonany z
podszewką.
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3.2 Workoplecaki

Bawełniany workoplecak
Workoplecaki to funkcjonalna i pojemna
bawełniana alternatywa dla osób
ceniących wygodę i wolne ręce. Szeroka
powierzchnia worka zapewnia obszerne
pole do nadruku. Produkt, który z
pewnością zrobi wrażenie i zdobędzie
popularność firmowego stoiska na
targach branżowych i nie tylko.

Worek marynarski

Ponadczasowy
klasyk.
Produkt
bawełniany, ale jakże inny niż
workoplecak czy torba. Worek posiada
dno oraz ucho, które może być
wykonane z tkaniny bądź bawełnianej
liny, oraz posiada duży obszar do
nadruku.
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3.3 Fartuszki

Bawełniany fartuszek dla dorosłych
Nasze fartuszki są wygodne, trwałe i
funkcjonalne. Z firmowym logo są
niezbędnym
elementem
odzieży
służbowej piekarni, restauracj, kawiarni,
targów ekologicznych czy pracowni
artystycznych. W ofercie posiadamy
również zapaski.
Opis produktu:
Rozmiar: 57 x 74cm
Troczki: szerokość 1.5 cm
Metalowe oczka
Kieszeń: możliwość wykonania kieszeni
w rozmiarze 29 x 22 cm

Bawełniany fartuszek dla dzieci

Natura oferuje także fartuszki dla dzieci,
które mogą posiadać regulator na
troczku na szyję oraz kieszeń z przodu
na skarby maluchów.
Opis produktu:
Rozmiar: 36 x 55cm
Troczki: szerokość 1.5 cm
Metalowe oczka
Kieszeń: możliwość wykonania kieszeni
w rozmiarze 18 x 14 cm
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3.4

Dwuwarstwowe maseczki ochronne

Bawełniane maseczki ochronne
Dwuwarstwowe, wielokrotnego użytku,
nadające się do prania, w 100%
bawełniane maski ochronne. Mogą być
produkowane z kieszonką na filtr bądź
bez. Tkanina posiada certyfikat OKEOTEX.
Opis produktu:
Rozmiar: 18 x 10cm
Tkanina: 130 g/m2 100 % bawełna
Gumka dziana biała
Chcielibyśmy zaznaczyć, że maseczki
NIE są maseczkami medycznymi i NIE
posiadjaą
specjalnych
filtrów
medycznych.

3.5 Bawełniane koszulki
Koszulki męskie, damskie i dziecięce

Dopasowane T-shirty z krótkim rękawem
wykonane ze 100% bawełny.
Opis produktu:
Tkanina: 150 or 180 g/m2 100% bawełna
Rozmiar: różne rozmiary dostępne
Kolor: różne kolory dostępne
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3.6

Bawełniane makatki
Bawełniane makatki i chusty

W naszej ofercie znajdują się również
bawełniane makatki i chusty. Oba
produkty mogą mieć kształt kwadratu,
prostokątu czy trójkąta, a do dyspozycji
mamy szeroką gamę kolorystyczną
tkanin.

3.7

Bawełniane poszewki na poduszki

Bawełniane poszewki

Poszewki na poduszki to jeden z
podstawowych akcesoriów wyposażenia
każdej sypialni czy salonu. Nowe
pokrowce mogą znacząco wpłynąć na
jakość snu czy wyglądu pomieszczenia.
Nasze tkaniny z certyfikatem OEKO-TEX
są przyjazne dla skóry i są dostępne w
szerokiej gamie kolorów. Natura oferuje
również spersonalizowane nadruki oraz
bezpłatną wizualizację projektu.
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Czy zainteresował Państwa jakikolwiek produkt z tego katalogu? A może nie mogą Państwo znaleźć
produktu, którego szukacie i chcieliby Państwo skontaktować się z naszym działem handlowym w
celu uzyskania więcej informacji?
Nasz zespół chętnie Państwu pomoże w realizacji projektu i jest dostępny od poniedziałku do piątku
od godziny 7 do 15. Dane naszych specjalistów znajdą Państwo poniżej:

Martyna Kot: 501-825-805, biuro@natura.eco
Marta Leśniewska-Mizerek: 570-510-660, sales@natura.eco
Natalia Zientarska: 501-528-979, detal@natura.eco
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