Yogaprodukter

INNEHÅLL

Svenskt Varumärke
Vi är så glada över att kunna
presentera ett svenskt varumärke på
yogakartan!
OOO gillar karma och god kvalité.
Hoppas du kommer tycka om
våra produkter!
Allt under vår slogan:

”Keep Your Circles Positive”

OOO
Yogamattor

pOOOse
Positionering

cOOOlOOOr
Yogamattor

Yogaprodukter
Övrigt

Meditationskuddar
Måne

Vad är?
Bovete

Meditationskuddar
Halvmåne

Vad är?
Kapok

Mer Bolster & Kuddar
Övrigt

Yogablock
Brett utbud

Ögonkuddar
Linfrö & Senapsfrö

fOOOnd

Social Mission

Företaget
Om Oss
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Mått
183x66x0,5 cm

Ambassadör

Fritidsaktiviteter

Art nr OOO-1001

Art nr OOO-1002

Vikt

YOGAMATTOR

OOO
Världens bästa matta!
Hur osvensk får man vara när man
erbjuder ett svenskt varumärke?

3,15 kg

Det är inte vi som säger att vi har
den bästa yogamattan.

Egenskaper

- det är våra kunder...

Varför?
Den är halkfri direkt - ju mer fukt på
mattan, desto bättre grepp.
Den är ekologisk.
Den är fri från gifter - trycket på
mattan är gjort med laserstrålar.
Den är stötdämpande.
Den ligger still och platt på golvet.

”Keep your Circles Positive”

Barnens Tid

Stipendium

Art nr OOO-1003

Art nr OOO-1004

Den är tålig jämfört med övriga
yogamattor tillverkade av
naturgummi.
Den ger tillbaka till yogan.
Den ger till barn & fritidsaktiviteter.
Den ger till barn & föräldratid.
Den ger ut stipendium till yogalärare.

pOOOse

”Just not another alignment system”
Vi är inte exakt likadana.

Vi har hittat lösningen!

Du och jag är inte lika långa.
Vi har inte samma mått på
armar, ben och höfter.

Runda cirklar..., så simpelt.

Du och jag är olika.
Vi kan inte stå likadant på
yogamattan - på samma
punkter och streck.

pOOOse

Oavsett din storlek och dina
mått - nu kan du hitta rätt
pOOOsition ändå!
Läs mer på:
ooo-yogamatta.se

YOGAMATTOR

OOO
Purple

Pink

Art nr OOO-1111

Art nr OOO-1121

Världens bästa matta!
Vi gör som våra kunder säger.
Nu kommer OOO-yogamatta
i färg - cOOOlOOOr.

Lika bra!
Den är halkfri direkt - ju mer fukt på
mattan, desto bättre grepp.
Den är ekologisk.
Den är fri från gifter - trycket på
mattan är gjord med laserstrålar.
pOOOse - positioneringssystem
Den är stötdämpande.
Den ligger still och platt på golvet.
Den är tålig jämfört med övriga
yogamattor tillverkade av
naturgummi.

Turquoise

Green

Art nr OOO-1131

Art nr OOO-1141

Den ger tillbaka till yogan.
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YOGAPRODUKTER

Måne

Halvmåne

Zafu

cOOOrk Block

Meditationskuddar

Meditationskuddar

Meditationskuddar

Block

Rund

Rektangulär

Ögonkuddar

sOOOft Block

Bolster

Bolster

Heltäckande

Block

BESTÄLLNING

STANDARD
MEDITATIONSKUDDAR

Måne - BOVETE

Måne - BOVETE

Mörkblå

Mått

Art nr OOO-3005

45x28x22 cm

Vikt
2,425 kg

Vit
Art nr OOO-3001

Lila

Petrolgrön

Art nr OOO-3006

Art nr OOO-3003
Brun

Art nr OOO-3007

Fyllning
Bovete

Format
Måne

Röd

Art nr OOO-3008

Svart
Art nr OOO-3002

Burgundy
Art nr OOO-3004

Ditt val av färg
Art nr OOO-?

Linne

Art nr OOO-3010

STANDARD
MEDITATIONSKUDDAR

BESTÄLLNING
Måne - KAPOK

Måne - KAPOK

Mörkblå

Art nr OOO-3105

Mått
45x28x22 cm

Vikt
0,825 kg

Vit
Art nr OOO-3101

Lila

Petrolgrön

Art nr OOO-3106

Art nr OOO-3103
Brun

Art nr OOO-3107

Fyllning

Röd

Kapok

Format
Måne

Art nr OOO-3108

Svart
Art nr OOO-3102

Burgundy
Art nr OOO-3104

Ditt val av färg
Art nr OOO-?

Linne

Art nr OOO-3110

Varför
Boveteskal?

Hade du en anin
g?

FÖRDELAR

EGENSKAPER

Våra boveteprodukter är naturliga och ekologiska. Bolster och kuddar är

* Boveteskal har en oregelbunden, triangulär form. Detta skapar utrymme

tillverkade av 100% naturlig och oblekt bomull och är fyllda med

för en god luftcirkulation och bibehåller flexibiliteten hos fyllningen

obearbetade boveteskal. Boveteskal är mycket bättre fyllning än

* Bra luftcirkulation hindrar att svett och fukt ackumuleras med produkten

polyester eller kisel, även ännu bättre än fjädrar.

* Skapar inte värme och värms inte upp som annan traditionell fyllning
* Termodynamiska egenskaper garanterar en konstant temperatur på

BOVETETS BESTÅNDSDELAR
TANNINER
Förhindrar utvecklingen av kvalsterna Gram (+) och Gram (-) bakterier. På
grund av detta rekommenderas boveteprodukter för personer med
allergi, astma, hudsjukdomar
RUTIN
Naturliga föreningar som förbättrar immunsystemet

boveteskalet oavsett omgivning - tar kyla från rummet på sommaren och
tar värme från det uppvärmda rummet på vintern
* Avger friska negativa joner av elektromagnetisk strålning, vilket
neutraliserar skadlig radioaktivitet som utsänds av elektrisk utrustning
* Är väldigt solid, dess egenskaper förbättras med tiden. Det beror på att
skikten polerar varandra under friktion.

BOVETEPRODUKTERNA ÄR
* Antiallergiska

CELLULOSA OCH LIGNOSULFITFÖRENINGAR

* Ett analgetikum

Upprätthåller den låga fuktnivån, vilket

* Avslappnande för muskler

är viktigt särskilt för att förhindra liggsår.

* Bra för rehabilitering

De har också en bra inverkan på ben och

* Avlägsnar svett

leder och hjälper till med reumatism.

* Lämplig hela året om
* Neutraliserar skadlig strålning

BESTÄLLNING

STANDARD
MEDITATIONSKUDDAR

Halvmåne - BOVETE

Halvmåne - BOVETE

Mörkblå

Mått

Art nr OOO-3205

40x20x14 cm

Vikt
1,38 kg

Vit
Art nr OOO-3201

Lila

Petrolgrön

Art nr OOO-3206

Art nr OOO-3203
Brun

Art nr OOO-3207

Fyllning
Bovete

Format
Halvmåne

Röd

Art nr OOO-3208

Svart
Art nr OOO-3202

Burgundy
Art nr OOO-3204

Ditt val av färg
Art nr OOO-?

Linne

Art nr OOO-3210

BESTÄLLNING

STANDARD
MEDITATIONSKUDDAR

Halvmåne - KAPOK

Halvmåne - KAPOK

Mörkblå

Mått

Art nr OOO-3305

40x20x14 cm

Vikt
0,63 kg

Vit
Art nr OOO-3301

Lila

Petrolgrön

Art nr OOO-3306

Art nr OOO-3303
Brun

Art nr OOO-3307

Fyllning
Kapok

Format
Halvmåne

Röd

Art nr OOO-3308

Svart
Art nr OOO-3302

Burgundy
Art nr OOO-3304

Ditt val av färg
Art nr OOO-?

Linne

Art nr OOO-3310
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Vad är
Kapok?
EGENSKAPER
Kapok är, precis som bomull, en växtfiber som hör till fröfibrerna. Till
skillnad från bomull är fibrerna väldigt korta och sköra vilket gör att det är
svårt att spinna till hållbara garner och väva eller sticka till tyg. Fibrerna
har dock egenskaper som gör att de passar bra som fyllning i
madrasser, stoppning eller isolering. Svenska Naturskyddsföreningen
godkänner Kapok som ett material i deras miljömärkning Bra Miljöval, och
anser alltså att detta är ett miljömässigt bra och ofarligt materialval.

FÖRDELAR
* Det är antiallergiskt
* Kapok är väldigt mjukt och fjädrande - kudden
bibehåller sin storlek, fluffighet och är mycket bekvämare än
traditionella kuddar
* Stödjer upp ryggraden i rätt läge
* 100% naturligt
(kapok är en naturlig fyllning som kommer från kapokträd i Indonesien)
* Ger bra luftcirkulation

KAPOK

BESTÄLLNING

BESTÄLLNING
MER BOLSTER & KUDDAR

Färg & Fyllning

Bolster & Kuddar
Fyllning
Bovete - Kapok
Färg - Valfri
Vit

Mörkblå

BOVETE

Rund

Zafu Rund

Art nr OOO-4009

Art nr OOO-3609

Svart

Petrolgrön

Lila

Brun

eller
Burgundy

Röd

Ljusblå

Ditt val av färg

KAPOK
Rektangulär

Zafu

Art nr OOO-4409

Art nr OOO-3409

Beige

Linne

YOGABLOCK

blOOOck
cOOOrk Block

sOOOft Block

Art nr OOO-5001

Art nr OOO-5101

Massa olika block!
Hos oss kan du nu få block i alla
möjliga färger och material.

Välj själv!
Våra Block i Kork är av högsta kvalité.
Ett bra val om du söker ett block med
extra tyngd och stabilitet.
Våra Mjuka Block kan du be om i olika
färger - just nu finns det i svart.
Det är ett perfekt val om du ska
använda blocket mot känsliga
kroppsdelar som ryggenraden etc.

Mått
23x15x10 cm

Vikt
cOOOrk - 1,1 kg
sOOOft - 0,2 kg
Eva Foam - 0,4 kg

Egenskaper

Vi har även standard EVA Foam Block.
Vi kan ta hem block i ditt färgval.
Frågan är fri!
Saknar du något mått på blocken?
Det går bra att fråga oss om olika
storlekar på block.
”Vi hjälper dig som hjälper andra!”

yoga blOOOck
Art nr OOO-520?

”Keep your Circles Positive”

STANDARD
ÖGONKUDDAR

Färg - Svart
Linfrö
Linfrö+Lavendel
Senapsfrö
Senapsfrö+Lavendel

Linfrö

Linfrö Lavendel

Art nr OOO-3901

Art nr OOO-3931

Senapsfrö

Senapsfrö Lavendel

Art nr OOO-3951

Art nr OOO-3971

Mått

24x11x1 cm

Egenskaper

Löstagbart överdrag

BESTÄLLNING
Välj din färg!

Vit

Mörkblå

Svart

Petrolgrön

Lila

Brun

Burgundy

Röd

Ljusblå

Ditt val av färg

Beige

Linne

SOCIAL MISSION
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fOOOnd

Ambassadör

Fritidsaktiviteter

Barnens Tid

Stipendium

Ger till studios & lärare!

Ger till barn & ungdomar

Ger till barn & förälder

Ger till yogalärare!

50 kr för varje såld matta går till en
fond för att hjälpa yogalärare .

50 kr för varje såld matta går till en
fond för att hjälpa ungdomar och
barn till vettiga fritidsaktiviteter.

50 kr för varje såld matta går till en
fond för att hjälpa barn till föräldratid .

50 kr för varje såld matta går till en
fond för att hjälpa yogalärare .

Du kan ansöka!

Du kan ansöka!

Du kan ansöka!

Du kan ansöka!

Vill du få ekonomiska bidrag till dina
inköp av yogaprodukter?

Vill du få ekonomiska bidrag till
fritidsaktiviteter för barn & ungdomar?

Vill du få ekonomiska bidrag för att
kunna ta en dag ledigt med ditt barn?

Vill du få ekonomiska bidrag till din
utbildning som yogalärare?

Då kan du ansöka i fonden för
ambassadörer - vi hjälper dig att få
bra produkter till reducerade priser, så
att du kan hjälpa andra!

Då kan du ansöka i fonden för
fritidsaktiviteter - vi supportar
aktiviteter som leder till
självuppfyllande mål.

Då kan du ansöka i fonden för
barnens tid - vi hjälper dig att
ekonomisk klara en dag utan jobb
men full av roliga aktiviteter.

Då kan du ansöka i fonden för
stipendium - vi hjälper dig när du vill
utbilda/fortbilda dig på en genuin
utbildning.

Ansök här

Ansök här

Ansök här

Ansök här

Svenskt
Familjeföretag

FÖRETAGET

OOO

OOO kommer från grossisten,

”Keep Your Circles Positive”

företaget OurYogaShop.

Vi är OOO.

OOO är vårt egna varumärke.

Vi har inget behov av att ta.

Vi är en familj.

webshopen och

Mamma, Pappa & Barn.
Vi vill ge tillbaka!
Vi lever yoga.
Vi har inga krävande aktieägare
som vill se vinst.

Vi har ingen ambition att bli störst i
världen på yogaprodukter.

Vi har ingen marknadsavdelning,

Vi önskar bara hjälpa yogastudios

ingen IT-avdelning, inga chefer

och yogalärare i Sverige att

med höga löner, vi sparar och

överleva - att sprida yogan.

återanvänder
förpackningsmaterial, vi är din

I bästa fall kan vi även hjälpa barn

yogashop, din inköpskanal för

och ungdomar till en god start i livet.

bättre och billigare yogaprodukter.

Att skapa ett bra karma.

”Vi hjälper dig som hjälper andra”

Vi hoppas och vi får se.

Välkommen
!

KONTAKT
OOO

Alingsåsvägen 20
504 38 Borås
SWEDEN
+46-(0)734-223032
info@ooo-yogamatta.se
www.ooo-yogamatta.se

