
Här kommer ett julerbjudande till er på våra ekologiska handdukar av Fairtrade-bomull.
På baksidan hittar ni fler erbjudanden. Vi kan leverera till er dörr.

Oria säljer ekologiska och hållbara produkter som är producerade under rättvisa
arbetsvillkor och utan farliga kemikalier. Bomullen är droppbevattnad vilket gör att det
går åt minimalt med vatten vid odlingen. 

Oria gör ansvarsfulla affärer genom att handla från hållbara odlingar, skapa värde i hela
produktionskedjan, miljövänlig produktion och genom att vi använder återvunna och
återanvända textilier.

Kontakta oss för frågor eller önskemål som t ex paketinslagning. 
Genom detta erbjudande får ni lägre pris än via vår webbshop.

Styckpris:          
Handduk, natur:  80 kr (ord.pris 115 kr)
Badlakan i natur: 200 kr (ord.pris 239 kr)
Övriga färger säljs till ordinarie pris. 

Paket 1:   
2 badlakan och 2 handdukar i natur.
530 kr. Artnr 950.

Paket 2:  
4 handdukar i natur. 300 kr. Artnr 840.

Oria
Nygatan 18

722 14 Västerås
070-4028658, info@oria.se

Vi är registrerade som Arosoria AB

Handdukarna är 550 gsm och är av Fairtrade  och ekologisk
bomull och enligt GOTS kriterier. Finns i blått, natur och
nougat. Handduk: 50x 70 cm.  Badlakan: 140x 75 cm



Min beställning: 

Paket 1 :   
530kr/st . Antal: _______________ Totalt ________________

Paket 2.  
300 kr /st . Antal: _______________ Totalt ________________

Jag önskar även beställa:

Artikel: ___________   Färg _______________  Pris: ___________    Antal. ________      Totalt: _________________ 

Artikel: ___________   Färg _______________  Pris: ___________    Antal. ________      Totalt: _________________

Artikel: ___________   Färg _______________  Pris: ___________    Antal. ________      Totalt: _________________

Artikel: ___________   Färg _______________  Pris: ___________    Antal. ________      Totalt: _________________

Artikel: ___________   Färg _______________  Pris: ___________    Antal. ________      Totalt: _________________

                                                                                                               Total för allt:  ________________   

     
Namn: ______________________________________________________________________________

Adress:______________________________________________________________________________

Telefonnr: ___________________________________________________________________________

Mailadress (om du har)  _____________________________________________________________

Bankgironr. 5342-3042.  Swishnr: 123 158 01 74. Mail: info@oria.se. Telefon: 021-472 97 78 eller
070-4028658 .Orgnr: 556732-1434. Företaget är registrerat Arosoria. AB.

Ni kan ringa eller maila beställningen. Innanför Cityringen är det kostnadsfri
hemleverans. Ni kan också hämta era produkter hos oss. Det går att betala
vid leverans kontant, med kort eller Swish.

Paket 1:  2 badlakan och 2 handdukar, natur, 530 kr. 
Paket 2:  4 handdukar, natur, 300 kr. 

Artikelnummer för styckvis beställning:
Badlakan blå, artnr 810. Handduk blå artnr 890.
Badlakan natur, artnr 210. Handduk natur artnr 290.
Badlakan  nougat artnr 310. Handduk nougat artnr 390.

Titta gärna i vår webbshop
där vi har fler produkter.
Oria.se/webbshop

Om ni beställer från dessa
erbjudande kan ni också
lägga till andra produkter
från vår webbshop. 
Ring oss så löser vi det. 

Väska med petflaskor
89 kr. Artnr 703

Väska petflaskor 
55 kr, art 730

Babyfilt med babyälgar 90x90 cm
Gul artnr 400 . Vit artnr 402
219 kr

Kassar av återvunna
petflaskor. Kan läggas i
en ficka som kassarna
nedan.  46x41cm utan
handtagen

Kassar av återvunna
petflaskor. Välj färg
43×31 cm med  22 cm
sidor.

Filtar. Fairtrade
bomull. Ekologiska. 

Sverigefilt, 110x110 cm
375 kr, artnr 450

Välj färg, Räd, gul, lila. svart

Babyfilt 90x90 cm
Röd/blå artnr 430, brun/vit artnr 432
219 kr

Väska med en glad fågel
89 kr. Artnr 707

Tack för att du
handlar hållbart!


