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Vaše zelene vrednote spreminjamo v izdelke 

ww
w.

sm
et

um
et

.c
om

glamurozne smeti
glamorous garbage 

Vas zanima več? 

Kontaktirajte nas in skupaj bomo 
našli čisto pravi način za vas in 
vaše izdelke.

Alenka Kreč Bricelj - 041 819 359
alenka.krec.bricelj@smetumet.com

Maja Rijavec - 031 879 782
maja.rijavec@smetumet.com

Društvo Smetumet so.p.
Pokopališka 13  
1000 Ljubljana 

info@smetumet.com

Iz odpadnih materialov podjetja ali drugih 
odpadnih ne-bodi-jih-treba oblikujemo in 
izdelamo poslovna darila

Inovativno, lokalno, dobro za vse, z vašim 
logotipom ali sporočilom

Smetumet poslovna darila iz odpadnih materialov 
so odličen način za komuniciranje trajnostne 
zavezanosti podjetja ali organizacije
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glamurozne smeti
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Laserska gravura direktno na izdelek iz 
odpadnega materiala

Toplotna aplikacija nalepk (čb) 
in tisk na cerado (barvno)

Prilagoditev obstoječe embalaže, nalepk in papirnatih 
izveskov za izdelke

Izdelava trajnostne embalaže in izveskov po meri

Različne vrste tekstilnih všitkov po meri 

Možnosti brendiranja  

V Smetumet poskrbimo, da je 
vaš logo viden na vseh vrstah 
izdelkov iz odpadnih 
materialov. 

Pomagali vam bomo, da izberete 
način brendiranja, ki je 
najprimernejši za vas in vaše 
sporočilo. 
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glamurozne smeti
glamorous garbage 

Velikost: cca 23 x 7 cm

Opa! Peresnica, toaletka, etui za 
očala, žepek za telefon in vse 
njegove kable… 

Narejena je iz trpežne reklamne ali 
tovornjakarske cerade

Torbica je dvobarvna. Na zunanji 
strani ima kovinsko rinčico za 
pripenjanje. 

Možnosti prilagoditev:

- laserski potisk
- všitek z logotipom
- drugačna oblika jezička zadrge
- več barvnih kombinacij      
(glede na dostopnost materiala)

OPA! torbica - mala
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glamurozne smeti
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glamurozne smeti
glamorous garbage 

Velikost: cca 23 x 12 cm

Opa! Peresnica, toaletka, etui za 
očala, žepek za telefon in vse 
njegove kable… 

Narejena je iz trpežne reklamne ali 
tovornjakarske cerade

Torbica je dvobarvna. Na zunanji 
strani ima kovinsko rinčico za 
pripenjanje. 

Možnosti prilagoditev:

- laserski potisk
- všitek z logotipom
- drugačna oblika jezička zadrge
- več barvnih kombinacij      
(glede na dostopnost materiala)

OPA! torbica - velika
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glamurozne smeti
glamorous garbage 

Velikost: cca 40 x 45 cm

V ruzak lahko stlačiš celotno 
življenje. Narejen je iz reklamne ali 
tovornjakarske cerade, iz ovratnih 
trakov in avtomobilskih varnostnih 
pasov. Je trpežen in vodoodporen,

Ruzak ima dve vzdržljivi zadrgi. Eno 
zgoraj in drugo na hrbtni strani (za 
hitri dostop).V zunanjem žepu se skriva 
trak za ključe, v notranjosti pa delata 
red dva žepa različnih velikosti. Ima 
nastavljiva pasova in naramnico.  

Možnosti prilagoditev:

- laserski potisk
- tisk logotipa na žep 
- všitek z logotipom
- več barvnih kombinacij          
(glede na dostopnost materiala)

Ruzak
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glamurozne smeti
glamorous garbage 

velikost: cca 40 x 40 cm

V malho lahko stlačiš celotno življen-
je. Narejena je iz reklamne ali tovo-
rnjakarske cerade, iz ovratnih trakov 
in avtomobilskih varnostnih pasov. Je 
trpežna in vodoodporna.

V zunanjem žepu se skriva trak za hit-
er dostop do ključev, v notranjosti pa 
delajo red trije žepi različnih veliko-
sti. Ima nastavljiv pas in ročaj.  

Možnosti prilagoditev:

- laserski potisk
- tisk logotipa na žep 
- všitek z logotipom
- več barvnih kombinacij          
(glede na dostopnost materiala)

Malha
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glamurozne smeti
glamorous garbage 

velikost: cca 43 x 39 cm

Barvita in zelo vzdržljiva.  

Narejena je iz reklamne ali tovornja-
karske cerade in ovratnih trakov.

Možnosti prilagoditev:

- laserski potisk
- tisk logotipa  
- všitek z logotipom
- več barvnih kombinacij          
(glede na dostopnost materiala)

Konferenčna torba
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glamurozne smeti
glamorous garbage 

velikost: cca 43 x 39 cm

Super šik in zelo vzdržljiva.  

Narejena je iz reklamne ali tovornja-
karske cerade, odrezkov iz proizvodnje 
šotorov in ovratnih trakov.

Možnosti prilagoditev:

- laserski potisk
- tisk logotipa  
- všitek z logotipom
- več barvnih kombinacij          
(glede na dostopnost materiala)

Konferenčna torba - okno
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glamurozne smeti
glamorous garbage 

velikost: cca 6 x 3 cm
  
Nič več zavozlanih žic slušalk in 
polnilcev! 

Etui je narejen iz reklamne ali 
tovornjakarske cerade.

Možnosti prilagoditev:

- laserski potisk
- tisk logotipa 
- prilagoditev osnovne oblike
- več barv         
(glede na dostopnost materiala)

Etui za slušalke
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glamurozne smeti
glamorous garbage 

Velikost: cca 16 x 2 cm

Zabavni in pisani obeski z resicami, ki 
spominjajo na hobotnice. Pripnete jih 
na torbo ali ključe.

Narejeni so iz reklamne ali 
tovornjakarske cerade in ovratnih 
trakov.

Možnosti prilagoditev:

- laserski potisk
- tisk logotipa  
- več barvnih kombinacij          
(glede na dostopnost materiala)

Obesek - hobotnica
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glamurozne smeti
glamorous garbage 

Velikost: cca 40 x 45 cm

V njem je več življenj.
Lep je, ker ima obliko tradicionalnega 
Loškega kruhka.Lep je, ker iz njega 
vzkalijo mlade rastline. Lep je, ker 
je iz starega papirja.
Okrasi svoj prostor, šopek, darilo... 
kasneje pa ga posadi in zalivaj.

Embalaža je narejena iz odpadnega 
papirja in brajevih časopisov. Dodana 
semena: redkvica, prtršilj, berivka, 
bazilika, rukola, medonosne cvetlice, 
čili 

Možnosti prilagoditev:

- oblika po naročilu
- tisk logotipa in sporočila na                     
  embalažo 
- uporaba semen po naročilu
- več barv
  (glede na dostopnost materiala)
- uporaba odpadnega papirja naročnika

Okrasen obesek s semeni
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glamurozne smeti
glamorous garbage 

Komplet treh vrečk v velikosti – 
cca 23 x 33, 29 x 33 in 33 x 39 cm 

Narejene so iz babičinih zaves. Na 
tržnici in v veleblagovnici odlično 
nadomeščajo plastične vrečke. Sveže 
sadje, zelenjava in vse kar kupiš na 
rifuzo, je dobro vidno skozi lahko čip-
kasto tkanino. 

Možnosti prilagoditev:

- tisk logotipa in sporočila na                     
  embalažo 
- všitek z logotipom
- različne velikosti

ZAVEStNE vrečke
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glamurozne smeti
glamorous garbage 

Velikost: cca 1 x 19 cm

Stari dobri svinčnik simbolizira skrom-
no življenje in preprostost. Narejen je 
iz odpadnega papirja; iz zemljevidov, 
zvezkov, reklamnih tiskovin… 

Priporočamo ostrenje z nožem, 
odsvetujemo pisanje po zaslonu 
mobilnega telefona.

Embalažo svinčnika lahko, s pomočjo 
priliženih navodil, predelate v zvezek. 

Možnosti prilagoditev:

- tisk logotipa in sporočila na                     
  embalažo
- tisk logotipa na izdelek
- uporaba odpadnega papirja naročnika

Svinčnik - grafičnik
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glamurozne smeti
glamorous garbage 

Velikost: cca 120 x 9 cm

Z zastavicami je vse lepše! 
Domače okno, pisarna, piknik v parku...

Narejene so iz reklamne ali 
tovornjakarske cerade.

Možnosti prilagoditev:

- laserski potisk
- tisk logotipa ali sporočila 
- všitek z logotipom
- več barvnih kombinacij          
(glede na dostopnost materiala)

Zastavice v girlandi
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glamurozne smeti
glamorous garbage 

Velikost: cca 16 x 22 cm

Blokec je oblikovan po zgledu japonskih 
midori zvezkov. Narejen je iz reklamne 
ali tovornjakarske cerade. Odpaden pa-
pir v velikosti A4 enostavno zataknete 
za elastiki.

Možnosti prilagoditev:

- laserski potisk
- tisk logotipa ali sporočila 
- všitek z logotipom
- uporaba odpadnega papirja naročnika
- več barvnih kombinacij          
(glede na dostopnost materiala)

Blokec
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glamurozne smeti
glamorous garbage 

Velikost: cca 45 x 37 cm

Oglaševalske zastave postanejo 
uporabne, ko jih zašijemo v zložljive 
in vzdržljive vrečke. Obrobe in ročaji 
so iz pisanih ovratnih trakov. 

Dobro se počutijo v žepih, finih 
torbicah, kolesarskih košarah in 
šolskih ruzakih. 

Možnosti prilagoditev:

- všitek z logotipom
- ročaj z logotipom ali sporočilom
- več barvnih kombinacij          
(glede na dostopnost materiala)

Vrečka - jagoda
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glamurozne smeti
glamorous garbage 

Velikost: cca 12 x 8,5 cm

Enostavna denarnica na preklop. Nare-
jena je iz reklamne ali tovornjakarske 
cerade.
Zapira se s pomočjo magnetov.  

Možnosti prilagoditev:

- laserski potisk
- tisk logotipa 
- všitek z logotipom
- več barvnih kombinacij          
(glede na dostopnost materiala)

Denarnica
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glamurozne smeti
glamorous garbage 

velikost: cca 44 x 38 cm

Velik in super vzdržljiv. Prav pride 
vsakomur za vse mogoče.

Narejen je iz reklamne ali tovornja-
karske cerade, ki je odlično kljubovala 
vremenu, iz ovratnih trakov in avtomo-
bilskih varnostnih pasov. 

Možnosti prilagoditev:

- laserski potisk
- tisk logotipa na žep 
- všitek z logotipom
- več barvnih kombinacij          
(glede na dostopnost materiala)

Cekar
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glamurozne smeti
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velikost: cca 56 x 50 cm

Torba Almira z veliko trajnostnega 
stila za podaljšane vikende, obiske 
tržnice in druge urbane premike.

Narejena je iz reklamne ali 
tovornjakarske cerade, iz ovratnih 
trakov in avtomobilskih varnostnih 
pasov. 

V notranjosti se skriva trak za 
hiter dostop do ključev. Torba ima 
2 para ročajev.

Možnosti prilagoditev:

- laserski potisk
- tisk logotipa
- všitek z logotipom
- več barvnih kombinacij          
(glede na dostopnost materiala)

Torba - Almira
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glamurozne smeti
glamorous garbage 

Iz odpadnih materialov, ki 
nastanejo v vašem podjetju, lahko 
oblikujemo izdelek po vaši meri. 

V proces oblikovanja lahko vključimo 
tudi vaše zaposlene (Design Thinking 
delavnice), oddelek za odnose z 
javnostmi ali oglaševalsko agencijo.

Izdelek po meri
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