
Bæredygtige 
julegaver

Dette julegavekatalog er noget helt særligt. 
Det er nemlig fyldt med gaver fra 
virksomheder, der tager ansvar for 
mennesker, miljø og klima.  

Når du køber en gave fra kataloget, giver 
du derfor også en gave til vores fremtid og 
de mennesker, der fremstiller produkterne 
rundt omkring i verden. 

Vi er sikre på, du bliver inspireret. 
TAK fordi du vælger gaver fra ansvarlige 
virksomheder. 

Kærlig hilsen GoGreen Danmark-netværket

Velkommen til vores jul
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Innovativ lugtfjerner 
Genopfrisk dit tøj med naturens 
gode probiotika. Køb hos Byoms.

Til plante-elskeren Fest uden plast  

Stilren i sort

Gi’ et havekursus

 

Seks skønne frokoster

En gave med smag

Øko-bomuld med tryk fra anmelderrost 
restaurant. Køb hos Kødbyens Fiskebar.

Italienske druer 

Gavekort til smukke sprøjtefri planter og 
krukker. Køb hos Muld KBH.

Bionedbrydeligt glitter i alverdens 
skønne farver. Køb hos EcoSparkles.

Giv et gavekort til 6 lækre nordiske 
øko-sandwiches. Køb hos Ristet Rug.

Sasso di Sole fra Terzuoli-familiens marker 
i Nordøst Montalcino. Køb hos Terroiristen. 

Gavekort til Den Økologiske Pølsemand -en 
sikker vinder. Køb hos DØP.

Kom godt fra start i haven med et 
mini-kursus. Køb hos Rabarbergaarden.

underJulegaver 
BÆREDYGTIGE

300 kr

SÅDAN KØBER DU 
Du køber dine gaver direkte 
hos virksomhederne i net-
værket ved at klikke på 
linket i teksten. Tjek evt. 
bytteregler hos den enkelte 

virksomhed.  

https://byoms.dk/collections/lugtfjerner
https://www.fiskebaren.dk/webshop/
https://www.muldkbh.dk/
https://ecosparkles.dk/
http://ristetrug.dk/menu
https://www.terroiristen.dk/code/pages/shop/shopproductpage412.aspx?smfmiid=403&spid=411
http://www.xn--dp-lka.dk/
https://www.rabarbergaarden.dk/shop/


underJulegaver 
BÆREDYGTIGE

Lunch Bag 30 x 39 
Giv et abonnement til klimavenlige vaner. 
Bestil medlemskab hos Klimatosseriet. 

Indendørs køkkenhave
Øko-spirer på en uge til en indendørs 
køkkenhave. Køb hos Tiny Gardens. 

Øko-garn og naturfibre

Stilren vandflaske 

Beauty bag
En samling skønne favoritter til både 

ansigt og hår. Køb hos IGEN. 

Holder drikke både kolde og varme på 
farten. Køb hos YUMMII YUMMII. 

Giv strikke-elskeren mulighed for at prøve 
det lækre garn. Køb hos WeLOveWool.

 

Skønne sokker af egyptisk økologisk 
bomuld. Køb hos Woron.

Bløde sokker

Gi’ en ny vane
Genanvendelig pose i økologisk canvas til hele din 

frokost. Køb hos The Organic Company.

300 kr

Græske fornemmelser
Skøn smag af urter og pinjetræer fra den 
græske ø Ikaria. Køb hos Ikaria Honning.

Godt kørende
Fri cykelleje eller fri cykelreparation på 
abonnement. Køb hos Copenhagen Bicycles. 
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https://klimatosseriet.dk/
https://tinygardens.dk/collections/arets-baeredygtige-julegaver
https://tinygardens.dk/collections/alle-produkter
https://igen.dk/products/beauty-bag
https://www.yummiiyummii.dk/collections/flasker/products/termoflaske-350-ml-staal-laag-1
https://welovewool.dk/produkt-kategori/garn/
https://www.woronstore.com/collections/organic-cotton-socks
https://theorganiccompany.dk/products/lunch-bag-heavy-canvas-black?_pos=3&_sid=bdae2e580&_ss=r
https://ikariahonning.dk/products/kopi-af-ikariahonning-920-g?pr_prod_strat=copurchase&pr_rec_pid=4422638370906&pr_ref_pid=4422637715546&pr_seq=uniform
http://www.repmybike.dk


Christmas Edition med julemotiver til 
julens godter. Køb hos Nip Nap.

Fit med korkKalender for hele familien

Godter året rundt

Blød og behagelig

Forkæl kaffe-elskeren
Økologisk-fairtrade kaffe fra Syd-og 
Mellemamerika. Køb hos Skovens Kaffe.

Svanemærket årskalender med smukke 
illustrationer. Køb hos fOkus kalender.  

Nyd komforten med en GOTS-certificeret 
BH uden bøjle. Køb hos Be A wear.

Forkæl dine kære med en betænksom 
gaveæske. Køb hos Social Foodies.  

Aktiv rengøringsserie til hverdagen -helt 
uden skadelig kemi. Køb hos Byoms. 

Rengør i dybden

Miljøvenlige yoga-blokke til årets yogi. 
Køb hos Danish Fair Fashion & Living. 

Nap en godte

underJulegaver 
BÆREDYGTIGE

300 kr

HVILKE KRITERIER KIGGER 
VI PÅ?

Virksomhederne i kataloget 
lever op til kriterier, der 
tilgodeser miljøet, klimaet og 
de mennesker, som fremstiller 
produkterne. Læs om vores 

kriterier her.

Til have-elskeren 
Ny metode, der sparer både tid og 
arbejde. Køb hos Rabarbergaarden.
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https://nipnap.dk/shop/
https://skovenskaffe.dk/shop/
https://www.fokus-kalender.dk/product/fokus-familiekalender
https://beawear.dk/shop/organic-basics-trekants-bh-bomuld/?attribute_pa_color=black&attribute_pa_size=xl
https://socialfoodies.dk/vare/hyggelig-lille/
https://byoms.dk/collections/rengoring
https://danishfairfashion.dk/products/yoga-cork-block-2-pieces?_pos=5&_sid=8f663f600&_ss=r
https://gogreendanmark.dk/kriterier/
https://www.rabarbergaarden.dk/shop/boger/no-dig-organic-gardening-af-charles-dowding/


Skøn med roser
Vidundersalve No2 med rose og 

økologiske ingredienser. Køb hos Vølve.
Prisvindende, biodynamisk velsmag fra 
Montepulciano. Køb hos Grønnere Vin.

Naturlige druer Fra rod til spids

Stærke strømpebukser Fokus på 2021

Nem madpakke Giv en krammer

Køb hos Ecouture, Be A wear, 
Genskabt Vintage og Wacher. 

Miljøvenlig kalenderbog, der giver ro i 
sindet. Køb hos fOkus kalender.

Hverdags-forkælelse til én du holder 
af. Køb gavekort hos Kaffeporten.

10 * kaffe coming up

Skøn duft og pleje med økologiske ingredienser 
og figenkaktus. Køb hos ZENZ Organic.

 

Drop madpapir med en rumopdelt madkasse 
i stål. Køb hos YUMMII YUMMII.

En blød øko-krammer fra Wooly Organic.   
Køb hos Nature By Hand.

underJulegaver 
BÆREDYGTIGE

300 kr
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GENTÆNK DINE 
GAVEVANER

Vi vil gerne inspirere dig 
til at tænke i nye gave- 
muligheder. Hvad med et 

lærerigt kursus eller gavekort 
til en anderledes madoplevelse? 
Eller tøj i nyt eller genbrugt 

materiale?  

https://voelve.com/butik/rosensalve/
https://www.gronnere.com/
https://ecouture.dk/produkt/sorte-oeko-bomuld-stroempebukser-swedish-stockings/
https://beawear.dk/shop/lia-premium-tights/
https://genskabtvintage.dk/search?q=str%C3%B8mper
https://www.instagram.com/wacherlife/
https://www.fokus-kalender.dk/product/fokus-kalender-2021
https://kaffeporten.dk/
https://www.zenzshop.dk/collections/harprodukter-til-alle-typer-har-fra-zenz-organic
https://www.yummiiyummii.dk/collections/madopbevaring/products/bento-small-3
https://naturebyhand.dk/index.php/product-category/born/


Boost energien 
Kind Box fyldt med sunde, økologiske 

snacks. Køb hos BETTERBOX. 
Slip for plast med et 100 % bionedbrydeligt 

cover. Køb hos GreenMind.

Beskyt telefonen Duft af skovblomst 
100% vegansk og flydende sæbe, 
fremstillet i hånden. Køb hos Vølve. 

Oplev København    

Styr på sagerne Anama honning
Den vildeste luksus-honning fra Bluezone-øen 

Ikaria. Køb hos Ikaria Honning. 
Overblik på skrivebordet med en organizer i 
100% bambus. Køb hos Grønt kontor. 

Gavekort til en guidet cykeltur i det bæredygtige 
København. Køb hos Green Bike Tours.

Tykke og behagelige strømper i økologisk 
bomuld Køb hos Purløg & Persille.

Slut med kolde tæer 

underJulegaver 
BÆREDYGTIGE

300 kr

Som forbruger har du stor 
magt med dine penge. Køber 
du dine gaver hos virksomheder 
med et bæredygtigt DNA, er 
du med til at forme fremtidens 

markedsplads. 
   

STEM GRØNT MED DIN
PENGEPUNG
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Gavekort til emballage-fri købmand, der støtter 
lokale landmænd. Køb hos RAA Aarhus.

Økologi i løssalg

https://betterbox.dk/collections/betterboxes/products/kind-box?variant=902492585993
https://greenmind.dk/product/cover-til-iphone-11-fra-pela-ocean-turquoise-turtle-edition
https://voelve.com/butik/flydende-saebe-no-4-med-skovblomst/
https://ikariahonning.dk/products/anama
https://grontkontor.dk/produkt/skrivebords-organizer-i-bambus-1/
https://greenbiketours.org/christmas-gift-cards/
https://www.purlogpersille.dk/shop/bleed-oekologiske-tykke-50052p.html
https://www.raa-aarhus.dk/oekologisk-butik-aarhus


Til havfruen Inderst inde Naturens værk

Cover 34 x 25 x 2,5 cm Varme tanker

Lækker blød Spiresæt

Sød forkælelse 

Blødt, økologisk undertøj kan både være 
feminint og sexet. Køb hos Woron.

Fin badedragt til børn lavet i genanvendt 
hav-plastik. Køb hos Copenhagen Cartel.

Håndlavet keramik, skabt i harmoni med 
naturen. Køb hos Nature by Hand.

Skøn binde-bluse i blød økologisk merinould, 
som ikke krøller. Køb hos Ecouture.

Dyrk masser af sunde øko-spirer direkte i 
vindueskarmen. Køb hos Tiny Gardens. 

Cover i fløjl, foret med GOTS-certificeret økologisk 
bomuld. Køb hos The Organic Company.

GOTS-certificeret, lun unisex hue i flere 
farver. Køb hos Danish Fair Fashion & Living. 

En gavekurv fyldt med de skønneste  
julegodter. Køb hos Kaffeporten. 

BÆREDYGTIGEJulegaver 300-600 kr.

Fablewood Gorillaen
Stilrent og holdbart trælegetøj i valnød 
og ask. Køb hos GreenTown.

6

https://www.woronstore.com/collections/soft-bras/products/lace-trimmed-soft-bra-onyx-bra-black
https://copenhagencartel.com/collections/cc-swim-kids/products/dewi-swimsuit-sky
https://naturebyhand.dk/index.php/product-category/bolig/keramik/
https://ecouture.dk/produkt/wrap-sort-uldbindebluse/
https://tinygardens.dk/collections/arets-baeredygtige-julegaver
https://theorganiccompany.dk/products/laptop-sleeve-13-corduroy-dark-blue?_pos=8&_sid=eabe32112&_ss=r
https://danishfairfashion.dk/search?type=product&q=rib+grain
https://kaffeporten.dk/vare/julekurv-stor/
https://greentown.dk/products/gorillaen


Tæt på kunsten En hverdagsfest Lækkerier med holdning

Varm omfavnelse Mode med mening

Håndlavede ballerinaer designet af 
overskudsmaterialer. Køb hos IDA DAKAR.

Omfavnet af kunst i økologisk sengelinned, 
fås i flere farver. Køb hos Bjerker.

Stor gaveæske fyldt med lækkerier 
og kærlighed. Køb hos Social Foodies.  

Smukke håndvævede sjaler i ren alpaca- 
uld. Køb fysisk i butikken hos Chola.

Skjorte syet i Kenya af en certificeret World 
Fair Trade producent. Køb hos Kwadusa.

BÆREDYGTIGEJulegaver 300-600 kr.

Ultimativ juleforkælelse
Smuk box fyldt med skøn øko chokolade, nødder 
og lækker superfood. Køb hos BETTERBOX.

Eftermiddagshygge
Flot tekande i borosilikat glas med bambuslåg 
og termokopper. Køb hos Grønt Kontor. 

Sov blødt
Økologisk sengetøj i 100% økologisk bomuld 
(200 og 220 cm.). Køb hos Vivatex.
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Baby-hygge 
Blød og fleksibel ammepude i økologisk 
stof og speltskaller. Køb hos Vivatex.

https://idadakar.dk/
https://bjerker.com/collections/sengelinned
https://socialfoodies.dk/vare/hyggelig-stor/
http://www.chola.dk/knittings/
https://kwadusa.com/vare/henry-langaermet-skjorte-white-lines-in-blue/
https://betterbox.dk/collections/gave-box/products/julebox-santas-favorite?variant=32953741279312
https://grontkontor.dk/produkt/tepotte-i-borosilikat-glas-med-bambuslaag/
https://vivatex.dk/shop/mosgroen-chambrey-sengetoej-i-oekologisk-bomuld/
https://vivatex.dk/produkt-kategori/ammepuder/


Ismand!
Lækkert barbergrej, der erstatter 

plast-engangsskrabere. Køb hos RAA Aarhus.

Plastfri barbering Forkæl smagssansen 

Håndlavet stilleben Sociale øl

Gavekort til lækker øko-middag hos den 
anerkendte restaurant. Køb hos Kødbyens Fiskebar. 

Klassiske Pulito-ispindeforme til fremstilling af 
hjemmelavede is. Køb hos GåGrøn.

Smuk vase og smykke-skål håndlavet og 
mundblæst af genbrugsglas. Køb hos IGEN. 

Specialøl i verdensklasse fra et socialt bæredygtigt 
mikrobryggeri. Køb hos People Like Us.

Hamp om halsen
Blødt fint-strikket tørklæde i flot koksblå 
hamp (50 x 180). Køb hos Hemp cph. 

BÆREDYGTIGEJulegaver 300-600 kr.

Blødt morgenkram
Vamset unisex badekåbe fra tyske Ege Organics i 

100% øko-bomuld. Køb hos Be A wear.

Moonlight Renewing Serum
En økologisk, nærende og regenererende 
nat-olieserum. Køb hos Beauty Avenue. 

Red Kloden
Sjovt og inspirerende brætspil for familien, 

der vil redde planeten. Køb hos Be A wear.
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https://www.raa-aarhus.dk/oekologisk-butik-aarhus
https://www.fiskebaren.dk/webshop/
https://www.gagron.dk/products/ispindeform-i-rustfrit-stal-fra-pulito
https://igen.dk/collections/igen-x-blaes
https://peoplelikeus.dk/da/vare-kategori/packs-bundles/
https://hemp-copenhagen.dk/shop/toerklaede-charcoal-370p.html
https://beawear.dk/shop/__trashed-16/
https://www.beautyavenue.dk/ansigt/moonlight-renewing-serum
https://www.beautyavenue.dk/ansigt/moonlight-renewing-serum
https://beawear.dk/shop/global-cooling-braetspil/


Håndlavet slow fashionHverdags-glamour Overskud i hjemmet

Håndplukkede historier

Havets dronning 

360 graders hårpleje

Afrikanske designs

Vamset i alpaca

World Fair Trade-certificeret bomber 
jacket syet i Kenya. Køb hos Kwadusa.

Bikini i genanvendt plastik fra havet. 
Købes todelt hos Copenhagen Cartel.  

Vinterlækker i alpaca mix fra 
Armedangels. Køb hos Purløg & Persille. 

Hårpleje med naturlige, økologiske ingredienser! 
Køb gavesæt hos ZENZ Organic.

Sæt pris på det unikke med skønne 
vintage tasker. Køb hos Wacher.

Fine grafiske puder til hjemmet designet 
af overskudstekstiler. Køb hos Mumutane.

Skræddersyet skjorte i eksklusive og 
genanvendte lagener. Køb hos HJELT.

Kimono til hverdagens fester i økologisk 
bomulds-satin. Køb hos Ecouture. 

BÆREDYGTIGEJulegaver 600-1000 kr.

MØD PASSIONEN
Produkterne repræsenterer 
hver deres unikke mission. 
Mød de passionerede brands 
på gogreendanmark.dk, 
og mærk den oprigtige 
interesse i at gøre en 
forskel. Har du først 

mærket den, er du solgt!
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https://kwadusa.com/vare/ali-blue-horses-normal-fit/.
https://copenhagencartel.com/collections/tops/products/agung-top-sand
https://copenhagencartel.com/products/ubud-bottom-leo?_pos=3&_sid=44c6c9e51&_ss=r
https://www.purlogpersille.dk/shop/armedangels-baeredygtig-50007p.html
https://bit.ly/3890YEW
https://wacherlife.dk/?fbclid=IwAR0TQMJTid_AKpW0KXXOuKOD_pQ-g6MadV4mKej4np3BjhcvgfHdLLp890A
https://mumutane.com/collections/puder-40x60-cm
https://hjeltbrand.com/product/mirum/
https://ecouture.dk/produkt/gaia-blomstret-kimono/
http://www.gogreendanmark.dk


Silkeblød natLuksus-spa Herrestil

Ren Uld Urbant grønt weekendophold

Vaskeægte Ripasso Kok med stil 

Håndvævede betræk fra det bolivianske 
højland. Køb fysisk i butikken hos Chola. 

Let Orangevin

Gavekort til spa for to med skønne 
hjemmelavede produkter. Køb hos Sofiebadet. 

Fugtafgivende og allergivenligt bambus- 
sengetøj, blødt som silke. Køb hos GreenTown.

Håndlavet skjorte af genanvendte 
workwear skjorter. Køb hos HJELT.  

Biodynamisk Monte Dall’Or fremstillet på 
oprindelige druesorter. Køb hos Terroiristen.

Forklæde i kraftig kanvas og læder. Armygrøn 
eller mørkebrun. Køb hos Blindes Arbejde. 

Gavekort til hostel, hvor pengene går til kampen 
mod uretfærdighed. Køb hos Globalhagen Hostel. 

Lækker hvidvin lagret på egne skaller 
i 30 dage. Køb hos Grønnere Vin.

BÆREDYGTIGEJulegaver 600-1000 kr.

EN EKSTRA BETÆNKSOM 
HILSEN

Slow fashion, zero waste, 
fairtrade, second hand og 
økologi. Udforsk begreberne 
og vælg netop dén fortælling, 
som skaber allermest glæde 
hos modtageren af din gave.
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http://www.chola.dk/frazadas-and-pillows/
https://app.acuityscheduling.com/catalog.php?owner=11434896&action=addCart&clear=1&id=876620
https://greentown.dk/products/bambussengetoj-140x200-navy-blue
https://hjeltbrand.com/product/caelum/
https://www.terroiristen.dk/code/pages/shop/shopproductpage412.aspx?smfmiid=397&spid=26
https://www.blindesarbejde.dk/webshop/koekken/koekkentekstiler/forklaede-canvas-laeder/
https://www.globalhagen.dk/gavekort
https://www.gronnere.com/


Afslappet stil 
Kjole med smukt blomsterprint i genanvendt 
polyester. Køb hos Purløg og Persille. 

Vinterblomster  Smuk i vest 

Garn til en færdig sweater

Ægte kærlighed Boost til ansigtet

Øl-kalender

Bukser spundet af blød, genanvendt 
merino-uld. Køb hos Langsamt.

Strikket i Danmark i GOTS-certificeret 
merinould. Køb hos Langsamt.

Ny energi til tør vinterhud med økologisk 
pleje. Køb hos Elisabeth Gierus.

Unikt designet støbt hjerte i 925 Fairmined 
sølv. Køb hos Anna Moltke Huidtfelt.

Gave til den kreative - opskrift og lækkert 
garn i mange farver. Køb hos WeLoveWool.

Julekalender til øl-elskeren fra et socialt 
mikrobryggeri. Køb hos People Like Us.

Hurtigt tørt håndklæde
Hamp tørrer 30% hurtigere end bomuld. Og så 
er det blødt og stærkt. Køb hos Hemp Cph.

BÆREDYGTIGEJulegaver 600-1000 kr.

 Skru op for kreativiteten og 
match dit gavekøb med en 

klimavenlig indpakning. Skift fx 
gavepapiret ud med farverige 

stofrester, upcyclede skotøjsæsker 
og gamle aviser med smukke 

bånd.     

INDPAKNINGEN HAR OGSÅ 
BETYDNING
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https://www.purlogpersille.dk/shop/cras-lilicras-dress-50060p.html
https://langsamt.com/vare/kirsty-bukser-groen/
https://langsamt.com/vare/lola-vest-camel/
https://www.elisabethgierus.com/produkt/avocado-repair-day-cream-serum-boost/
https://www.ethicaljewelleryshop.com/
https://welovewool.dk/vare/onion-mohair-nettle-wool/
https://peoplelikeus.dk/da/vare/julekalender-2020/
https://hemp-copenhagen.dk/shop/badehaandklaede-natural-349p.html


Festens midtpunkt  
Unikke H.O.W. puder i uld fra Skive 
Uldspinderi. Køb hos Blindes Arbejde.

Smukt håndarbejde Certificeret design

Afslappende Hamam Vintage fund

Til den eneste ene Efter badetSid smukt 

Håndlavede stiletter designet af 
overskudsmaterialer. Køb hos IDA DAKAR. 

Den smukkeste stol i FSC-certificeret 
egetræ. Køb hos Make Nordic.

Bløde håndklæder i hurtigt-tørrende 
hamp. Køb hos Hemp CPH.

Unik Sakura ring i fairtrade guld med 
spinel eller safir. Køb hos Goldfingers. 

Gavekort for to til hamam med massage og 
masser af sæbeskum. Køb hos Sofiebadet.

Håndplukkede unikke vintage fund fra de 
bedste årtier. Køb i butikken hos Wacher. 

Ny og mere bæredygtig variant af den 
populære UMI-serie. Køb hos Make Nordic.  

overJulegaver 
BÆREDYGTIGE

1000 kr

Klog på penge 
Gavekort til 7 dages online kursus, der giver 
magt til pengepungen. Køb hos Svaneshoppen.
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https://www.blindesarbejde.dk/webshop/stue-kontor/interioer-tekstiler/h-o-w-pude-rosa/
https://idadakar.dk/
https://www.makenordic.com/product/j111-spisebordsstol/?attribute_pa_tre=oml&attribute_pa_stk=1pc
https://hemp-copenhagen.dk/shop/strandhaandklaede-sort-369p.html
https://goldfingers.dk/collections/sakura/products/sakura
https://app.acuityscheduling.com/catalog.php?owner=11434896&action=addCart&clear=1&id=554593
https://www.instagram.com/wacherlife/
https://www.makenordic.com/product/umi-design-baenk-lille-i-baeredygtigt-vild-ask/?attribute_pa_tre=wal&attribute_pa_gjordtype=ngu
https://mailchi.mp/cfe852e18db2/bliv-baeredygtig-investor-paa-7-dage


Sømands-fornemmelserPlads til hverdagen Til en helt særlig

Business & pleasure  

Smuk glød

 Holistisk nydelse

Godt klædt på

Klassisk håndværk 

Varm og smart i Dana Outdoor Jumpsuit. 
Køb hos Danish Fair Fashion & Living.

Skøn ansigtsbehandling med naturlige,  
økologiske produkter. Køb hos Elisabeth Gierus.

Lucy er en sand klassiker, som kun bliver 
smukkere med årene. Køb hos Langsamt.

Gavekort til Beauty Avenues økologiske, luksuriøse 
behandlinger. Køb hos Beauty Avenue. 

Den perfekte kjole til en dag på arbejdet 
- eller i skoven. Køb hos Ecouture.

14 k Fairmined Ecological guld, udvundet uden 
kemikalier. Køb hos Anna Moltke Huidtfelt.

 100% GOTS-certificeret cardigan i merinould. 
Køb hos Danish Fair Fashion & Living.

GrünBAG’s rygsække er designet til en 
aktiv hverdag. Køb hos GåGrøn.

overJulegaver 
BÆREDYGTIGE

1000 kr

DIN HANDLING 
SMITTER

  Når du tager nye skridt, 
viser du også vejen for 
andre. Del derfor din nye 
inspiration og viden, og oplev 
hvordan selv en lille ny vane 
kan sprede sig som store 
ringe i vandet omkring dig. 
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https://danishfairfashion.dk/collections/esme-studios/products/dana-outdoor-jumpsuit-thyme
https://www.elisabethgierus.com/ansigtsbehandling/
https://langsamt.com/vare/lucy-classic-camel/
https://www.beautyavenue.dk/oekologiske-ansigtsbehandlinger
https://ecouture.dk/produkt/artista-denim-kjole/
https://www.ethicaljewelleryshop.com/
https://danishfairfashion.dk/search?type=product&q=wex+sailor+zip
https://www.gagron.dk/products/grunbag-alden-af-genanvendt-presenning-med-velcrolukning-gul


Genbrug med garanti
Spar på ressourcerne med genbrugt og 
holdbart IT med garanti. Køb hos Refurb.

Spiselig og klimavenlig baggård

Letvægter med lang levetid Ny brugt Cykel 

                   

                                           gogreendanmark.dk

Nyt liv til brugt IT

Designer-cykler skabt i København af 100% 
genanvendeligt StoneWeave. Køb hos Coh&Co. 

Istandsat second hand cykel - lige så god som 
en ny. Køb hos Copenhagen Bicycles.

Skab glæde med en second hand iPad, 
der virker perfekt. Køb hos GreenMind.

En times rådgivning med besøg i din 
have/baggård. Køb hos Happy Humans.

GLÆDELIG
grøn       JUL

overJulegaver 
BÆREDYGTIGE

1000 kr

Dette katalog er udgivet af GoGreen Danmark i samarbejde med 
virksomhederne i netværket. Har du spørgsmål til produkter, bytteregler og 
andre købsbetingelser, skal du kontakte den virksomhed, du gerne vil 
handle med. Følg linket direkte under produkterne - nogle fører til en 
webshop, andre til en hjemmeside, hvor du finder kontaktinfo.

14

https://www.refurb.eu/da-dk?gclid=Cj0KCQiA48j9BRC-ARIsAMQu3WRIvu4pqULibn0mDW27fRCNeVVJVvuXLM2QB%20HXy2GCF_jF-mBUuTvUaAhaOEALw_wcB
https://gogreendanmark.dk/
https://www.cohandco.com/
https://copenhagenbicycles.dk/second-hand-bike-sale/
https://greenmind.dk/product-category/tablets
http://www.happyhumanskbh.dk/

