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Wasara

Ekskluzywne, przyjazne dla środowiska, jednorazowe produkty w eleganckim japońskim stylu
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Wasara  
Biodegradowalny materiał oraz ekskluzywny 
wygląd!

Wasara to japoński rozwinięty asortyment w unikalnym stylu. Biodegrad-
owalne telerze, miski, naczynia, kubki, sztućce o wysokiej jakości, łączące 
ekskluzywny wygląd z myślą o środowisku w wyjątkowy sposób.  

Inspiracja dla lekkiego, bowed design, który idealnie pasuje do dłoni 
została zaczerpnięta z japońskiej kultury żywienia, gdzie talerze i miski 
są często podnoszone ze stołu podczas posiłku. Wyjątkowa wytrzymałośc 
produktu połączona z czystym i delikatnym projektem ukazuje japońską 
filozofię konstrukcji tworząc podstawę rozwoju produktu. Przekaz oraz 
idea płynąca za tym asortymentem jest jasna, można łatwo zaserwować 
wyśmienity posiłek na jednorazowym talerzu ! 
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Połączenie estetyki i środowiska
To nie jest tylko wyjątkowy, minimalistyczny styl który sprawia, że produkty Wasara są tak nadzwyczajne. Faktem 
jest, że asortyment jest produkowany wyłącznie z naturalnych materiałów, takich jak włókna trzciny cukrowej oraz 
bambusa. Oznacza to, że talerze, sztućce, kubki i itp. mogą zostać zutylizowane wraz z bio odpadami, resztkami 
żywności bez żadnego wpływu na środowisko w trakcie spalania. Asortyment Wasara łączy w sobie estetykę oraz 
aspekty środowiskowe w grupie produktów, które tradycyjnie nie są związane z innymi.

Ekonomiczny wybór?
Dzięki wysokiej jakości produktów, ekskluzywnemu stylowi oraz uwadze na środowisko od procesu produkcji po 
produkt końcowy można pomyśleć, że asortyment Wasara potrzebuje znacznie wyższych wydatków z budżetu niż 
inne produkty. Asortyment jest w rzeczywistości trochę droższy niż zwykłe naczynia z tworzywa sztucznego ale 
w tym samym czasie Wasara jest produktem wysokiej jakości, który może być często wybierany w sytuacjach w 
których alternatywą byłby wynajem lub zakup oraz zmywanie naczyń z porcelany, w związku z tym Wasara pow-
inna być oceniania w tym kontekście. 

Zalety:
 � Elegancki, wyjątkowy i minimalistyczny styl. 

 � Nieskończona możliwośc aranżacji oraz zachęcająca prezentacja żywności. 

 � Lekka waga produktów, które łatwo przenieść, transportować oraz podawać. 

 � Solidna oraz trwała jakość.
 � Przyjazne dla środowiska materiały oraz proces produkcji. 

 � Bezpośredni biodegradowalne oraz kompostowalne. 

 � Funkcjonalne oraz praktyczne - odpowiednie do mrożenia, również do dań ciepłych i zimnych 
oraz do żywności zawierającej wodę oraz olej.  

 � Oszczędzają pieniądze na zmywaniu naczyń, wynajmie porcelany, magazynowaniu, transporcie 
oraz obsłudze pracowników bez narażania za każdym razem środowiska.

 � Idealne do różnych wydarzeń, takich jak festiwale, przyjęcia, bufety, wystawy oraz imprezy 
plenerowe itp.
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 Wasara

Art. nr Opis produktu Szt. w opak. / opak. w kart.

131554 Kaku XL, kwadratowy, biały, 24,6x24,6 cm 100/2

132147 Kaku L, kwadratowy, biały, 20,4x20,4 cm 100/4

131552 Kaku M, kwadratowy, biały, 15x15 cm 100/8

131553 Kaku S, kwadratowy, biały, white, 8x8 cm 200/12

131555 Maru L, okrągły, biały, 23 cm 100/4

131556 Maru M, okrągły, biały, 16,5 cm 100/8

131557 Maru S, okrągły, biały, 9 cm 200/12

131550 Wasara, taca Sushi, biała, 24x9 cm 100/8

131551 Nagakaku, taca Sushi, biała, 30x10 cm 100/4

132370
 
Bowl, biały, 12,9x6,5 cm, 50 cl 100/8

132373 Compote, biały, 12,7x6,7 cm, 35 cl 100/8

132379 Kubek na napój, Tumbler, biały, 33,5 cl 100/8

132388 Kieliszek do wina, biały, 26 cl 100/8

131548 Kubek do czekolady, biały, 17,5 cl 100/8

131549 Kubek do kawy, biały, 15 cl 100/8

131558 Eko-sztućce, widelce, bambus, 16,5 cm 250/8

131559 Eko-sztućce, łyżki, bambus, 16,5 cm 250/8

132376 Eko-sztućce, noże, bambus, 16,5 cm 250/8
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Wasara

Exclusive, eco-friendly disposable products in an elegant Japanese design


