
Bambusa®
Produktinformation



CERTIFIED BY OEKO-TEX®



”Tror faktisk det er
verdens bedste sokker.”

RITA SCHRØDER



Ankelsokker, sort
Særdeles luftige og lette på 
foden. Silikonepude i hælen 
sørger for, at sokken sidder, 
som den skal uden at glide ned. 
Forstærket tå/hæl. 

Ankelsokker, hvid
One size (36-44), Unisex.
70% bambusviskose, 18% spandex, 
12% nylon. Miljøvenlig emballage - 
fri for plast.

150,-
7 par

150,-
7 par



Klassiske sokker, sort
Stilren, blød og behagelige 
sokker. Holder fødderne tørre 
og lugtfrie - selv på varme dage.
Forstærket tå/hæl.

One size (38-45), Unisex
74% bambusviskose, 17% span-
dex, 5% nylon, 4% elastan. Miljø-
venlig emballage - fri for plast.

Kvalitetsgaranti
Vi er stolte af vores produkter 
og lægger sjæl i enhver tråd. Men 
skulle du alligevel finde produkti-
onsfejl i vores produkter, bedes du 
indgive en reklamation. Så sender vi 
nye sokker uden spørgsmål. 

www.bambusa.dk/klage

150,-
5 par

KVALITETS 
G A R A N T I

PR E M I U M



Super soft
Blødere end bomuld.

Luksuriøs fornemmelse mod huden. 

Hudvenlig
Perfekt til dem, som har allergi 

eller sensitiv hud.
Oeko-Tex®-certificeret. 

Lugtfri
Modvirker dårlig lugt. 
Fødderne føles rene. 

Større åndbarhed
Holder på fugtigheden 3 ganger 
bedre end bomuld. Mindre svedi-

ge og mere tørre fødder. 

God temperatur
Holder fødderne varme på kolde 
dage, og friskere på varme dage.

DINE FORDELE:

Bambusa-sokker med
Oeko-Tex®-certificering 

FORDELE FOR MILJØET: 

Økologisk dyrkning
Alt vores bambus stammer fra øko-
logisk dyrkning, hvor der ikke anven-

des kemikalier eller kunstgødning. 

Bæredygtigt jordbrug
Bambus er en græsart, som 

vokser hurtigt, og høstes over 
jordniveau, hvilket gør, at jorden 

ikke udpines. 

Minimalt vandforbrug
Vand er en mangelvare i mange 
land. Bambusplanten behøver 

kun regnvand for at vokse. 

Meget effektivt 
Bambusplanten behøver kun 

10% dyrket jordareal sammenlig-
net med bomuld. 

Miljøvenlig emballage 
Vores emballage er fremstillet 
af genanvendt pap - helt fri for 

plast. 



Bambusa er hovedsponsor for Danmarks bedste kvindelige håndboldrække.

Bambusa-sokker med
Oeko-Tex®-certificering 





Kontakt oss

Bambusa Norge

HOVEDKONTOR
Kvitsøygata 30 - 2 etg

4014 Stavanger
Tlf. 51 80 00 70

post@bambusa.no
www.bambusa.no

AFDELINGSKONTOR
Kabelgaten 39C

0580 Oslo
Tlf. 22 32 17 70

AFDELINGSKONTOR
5005 Bergen

Tlf. 55 32 19 70

Bambusa Sverige

HOVEDKONTOR
Långholmsgatan 27

117 33 Stockholm
Tlf. 08-721 70 70

post@bambusa.se
www.bambusa.se

Bambusa Danmark

HOVEDKONTOR
Hørkær 12A
2730 Herlev

post@bambusa.dk
www.bambusa.dk


