
 

 

GATHERBAGS – 
ÅTERANDVÄNDBART SYSTEM 

MED KASSAR 

 

               Den ultimata lösningen för varje 
shoppingtillfälle, litet som stort. 



Kvalitetsväska        Mesh-påsar            Kylväska           Flaskväska (4 fack) 

DEN MATTSVARTA SHOPPINGKASSEN HAR 
8 KASSAR INKLUDERADE. 

 

Överdimensionerad för att möta det extrema shoppingkravet. Perfekt både för 
lilla handlingen och den rikliga veckohandlingen med påsar fyllda med livsmedel. 

Robust, kompakt, elegant och bekvämt att följa med dig i bilen eller snyggt i 
bagageutrymmet - du går inte utan dem. 

VAD INGÅR? 

 

                                   



 

   

Shoppa med stil 



EN INSPIRATIONELL 
INNOVATION 

 

Som ett framsteg till en enda återanvändbar väska 

är GATHER ett smart konstruerat miljövänligt 

bärsystem som kommer att revolutionera din 

shoppingupplevelse - samtidigt som ditt mycket 

älskade hem förblir snyggt och välorganiserat. Det 

är en relevant och framåtblickande produkt som 

hjälper dig att visa ditt hållbarhetsåtagande. 

 

 



Varför GATHER? 

 

På GATHER har vi åtagit oss att tillhandahålla en fantastisk produkt som inte bara är hållbar utan också kommer att få 

människor att tänka på livsstilsförändringar som hjälper vår värld att bli en renare, grönare, och mer livlig och hållbar 

värld att gå vidare till nästa generation. 

Komplexiteten i de globala frågorna och att främja ett mer hållbart sätt att leva är alldeles för stort för att någon part 

ska kunna ta itu med detta ensam. Dessa storskaliga problem kräver nya typer av partnerskap. GATHER Bag System-

ägare älskar att de är en mindre person som bidrar till att 500 till 1 biljon förre plastpåsar används varje år. 

GATHERS motto ”Lev eftertänksamt, ge eftertänksamt” är inte bara en viktig del av vår marknadsföring utan en del av 

att utbilda en konsumentmarknad att tänka på vad de gör och hur de lever. 

Det finns alltid styrka i antal. Ju fler individer eller organisationer som du kan samla till din sak, desto bättre. Vi arbetar 

med flera företag i branscher för att främja en revolution i konsumenttänkande genom GATHER-väsksystemet och ser 

fram emot att skapa och fira framtida synergi med nya partners för att hjälpa människor att leva eftertänksamt. 

 



 HUR DU MONTERAR DITT ÅTERANVÄNDBARA VÄSKSYSTEM 

Packa upp 

påsarna 

från lådan 

Expandera bärväskan 

för att visa hålrummet 

och placera basen 

längst ner. 

Vik den isolerade 

väskan i hälften och 

placera den i 

mittenfacket. Placera 

Mesh-påsarna i 

ytterfickan. 

Rulla ihop 

kvalitetsväskan 

individuellt 

Placera  

kvalitetsväskorna i 

bärkassen.  

Du har nu 

monterat ditt 

väsksystem 

och redo för 

shopping 

Instruktioner Steg-för-steg:  



 


