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AYA&IDA's vision er at tilbyde produkter,
der inspirerer folk til at leve på en
sundere og mere bæredygtig måde

 AYA&IDA er en danskejet familievirksomhed
etableret i 2018. AYA og IDA er navnene på
vores to døtre. Hele tankegangen bag
AYA&IDA er netop at tænke på vores næste
og de muligheder eller begrænsninger, der vil
være for de næste generationer, hvis vi
fortsætter vores forbrug uden omtanke.

Vi kombinerer design, funktionalitet og
elegance i produkter, der alle er forbundet
med en mission – nemlig at lette planeten fra
den overdrevne mængde plastaffald, mens vi
gør en forskel for de mennesker, der ikke har
samme muligheder, som vi har i Danmark.

Vi tror på at en mere bæredygtig livsstil vil
hjælpe alt og alle. Det er vores filosofi, at et
produkts livscyklus skal være mere cirkulær
end lineær. Alle materialer i vores produkter er
valgt for at holde vores kunder sunde og for at
holde længst muligt – vi vil gerne inspirere til
at minimere ”brug og smid ud-kulturen".

OM OS OG VORES WHY 



For hver solgte AYA&IDA-produkt donerer
AYA&IDA  Foundation 100 liter rent vand til
børn i nød.

Vi bruger flere milliarder på vand på flaske her
i Vesten – imens kæmper mennesker en kamp
for at få rent drikkevand andre steder på
jordkloden. UNICEF regner med, at 1000 børn
dør hver dag på grund af mangel på rent vand!
Vi mener, at ALLE børn har ret til at være
sunde, raske og trygge, og netop dét kæmper
UNICEF for. AYA&IDA er stolt af at være
UNICEF Erhvervshjælper. 

Den globale opvarmning med højere
temperatur betyder endnu mindre adgang til
vand. Så behovet for at hjælpe med rent
drikkevand er stort og vigtigt. Vi er meget
glade for at kunne være med til at gøre en
forskel for de mennesker, der bor i de udsatte
områder. Det giver rigtig meget mening for os.

Vi håber, I har lyst til at være med på rejsen og
støtte vores mission – sammen kan vi
gøre en forskel!

AYA&IDA FOUNDATION
FOR ALLE VERDENS BØRN



SPIS OG DRIK VED PERFEKT TEMPERATUR DAGEN LANG



Fremstillet i førsteklasses rustfrit stål 18/8,

uden skadelige coatings, farvestoffer og

kemikalier, 100 % fri for BPA, ftalater og

toksiner. AYA&IDAs produkter er gode for

dig og for vores miljø!

Vores produkter er lavet så de kan holde for

livet – fyld eksempelvis drikkeflasken, og

det er 900 gange bedre for miljøet i stedet

for at købe en plastikflaske. I tal sparer du fx

0,18 kg CO2 hver gang, du fylder din liter

op.
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For hver solgte produkt donerer AYA&IDA

Foundation 100 liter rent vand til børn i nød

igennem UNICEF. Donationen sker

automatisk ved købet, og gælder også ved

køb i butik.
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Med AYA&IDA-drikkeflasken ønsker vi, at vores

kunder skal drikke med stil, mens de hjælper

planeten med at trække vejret.

AYA&IDA's termodrikkeflasker holder dine drikke

perfekt kolde i 24 timer og varme i 12! De er

fremstillet i førsteklasses fødevaregodkendt rustfrit

stål 18/8. Perfekt på farten uanset om du har te,

kaffe, vin, lemonade eller iskoldt vand i din flaske, da

drikkeflasken hverken modtager eller afgiver smag.

Når en liter vand forlader vandhanen, udledes der

kun 0,0002 kg CO2. Det omfatter alt fra etablering

af vandværker til oppumpning og transport i

ledningsnettet. Snupper man derimod en liter vand

på flaske i supermarkedet, har den en udledning på

hele 0,18 kg CO2 på samvittigheden – 900 gange

mere end postevand.

Vores produkter er laboratorietestet og godkendt i

forhold til LFGB, som er den tyske fødevarestandard,

der stiller højere krav end de danske. AYA&IDAs

produkter er gode for dig og for vores miljø! 

Drikkeflaskerne findes i størrelserne: 350ml, 350ml

Kids Straw Bottle, 500ml, 750ml og 1000ml.

DRIKKEFLASKER

Matte Black
350ml

Tropical Green
350ml

Mint Green
350ml

Soft Rose
350ml

Cream Beige
350ml

DRIKKEFLASKE 350ML
Med AYA&IDA-drikkeflasken ønsker vi, at vores
kunder skal drikke med stil, mens de hjælper
planeten med at trække vejret.

24 TIMER 12 TIMER

SILK
COATING

DKK 115,-

Drikkeflasker med Silk Coating tåler ikke opvaskemaskine 



Soft Rose
350ml

Mint Green
350ml

Cream Beige
350ml

Tropical Green
350ml

KIDS STRAW BOTTLE 350ML
Kids Straw Bottle drikkeflasken er til vores yngste kunder. En genanvendelig

drikkeflaske, lavet helt specielt til vores børn. Denne drikkeflaske har nye, børnevenlige

funktioner, der gør det let for vores børn at drikke fra den selv.

Drikkeflasken har et unikt låg der åbnes med et let tryk på knappen. I låget sidder et

blødt sugerør, som er skånsomt for deres små tænder. Flasken er lavet med et praktisk

håndtag på toppen, så vores børn nemt kan bære drikkeflasken selv. Kids Straw Bottle

rummer 350 ml, og holder drikkevarer kolde i 24 timer eller varme i 12.

AYA&IDA Kids Straw Bottle er naturligvis 100 % fri for BPA, ftalater og toksiner,

fremstillet i førsteklasses fødevaregodkendt rustfrit stål 18/8. Hvert produkt er

laboratoriecertificeret til at opfylde eller overgå LFGB (food contact grade testing).

AYA&IDAs produkter er gode for dig og for vores planet! 

DKK 135,-



DRIKKEFLASKE 750ML

Matte Black
500ml

Tropical Green
500ml

Dark Grey
500ml

Cool Grey
500ml

Cream Beige
500ml

Mint Green
500ml

Wild Blackberry
500ml

Soft Rose
500ml

Butter Yellow
500ml

Lavender
500ml

Organic Peach
500ml

DRIKKEFLASKE 500ML

Matte Black
750ml

Tropical Green
750ml

Dark Grey
750ml

Cool Grey
750ml

Cream Beige
750ml

Mint Green
750ml

Wild Blackberry
750ml

Soft Rose
750ml

Lavender 
750ml

SILK
COATING

SILK
COATING

SILK
COATING

SILK
COATING

SILK
COATING

SILK
COATING

Drikkeflasker med Silk Coating tåler ikke opvaskemaskine 

DKK 135,- DKK 145,-



DRIKKEFLASKE 1000ML

Dark Grey
1000ml

Cool Grey
1000ml

Cream Beige
1000ml

Tropical Green
1000ml

Denne 1000ml drikkeflaske er skøn, hvis man er mange der skal

deles om kaffen. Fyld den med dejlig varm kaffe hjemmefra, og

medbring blot kopper - drikkeflasken skal nok holde kaffen

varm (i helt op til 12 timer). 

Tilbehør
Sportslåg (39,-)

SILK
COATING

DKK 150,-

Drikkeflasker med Silk Coating tåler ikke opvaskemaskine 



Matte Black
380ml, 500ml

Dark Grey
380ml, 500ml

CUP2GO 
 Det har aldrig været nemmere at være på farten med omtanke for miljøet. Vores

CUP2GO er et bæredygtigt alternativ til engangskrus med plastiklåg. Med koppen ønsker
vi, at gøre det nemt for vores kunder at træffe bæredygtige valg i deres hverdag. 

Ved varme drikke med en starttemperatur på 90 grader, hvor låget straks skrues på
koppen, falder temperaturen med ca. 10 grader hver ½ time. 

Cream Beige
380ml, 500ml

Tropical Green
380ml, 500ml

Butter Yellow
380ml

Soft Rose
380ml

Lavender
380ml, 500ml

380ML DKK 125,-

500ML DKK 130,-





Cream Beige
500ml 

Hold din mad varm i 8 timer og koldt i 12. Perfekt på farten - kan fx. bruges til din

morgengrød, pastaretter, wokretter, supper, skyr, babymad eller sågar til isterninger.

Spis med ro i maven - fremstillet i førsteklasses rustfrit stål 18/8 , der ikke kan

interagere med din mad. Bonus: Med din genanvendelige FOOD’ie kan du aktivt være

med til at stoppe madspild og reducere spild-emballage. Du er med til at skåne vores

natur.

FOOD'IE

12 TIMER 8 TIMER

Dark Grey
500ml

Tropical Green
500ml

Soft Rose
500ml

Tilbehør
SPORK

Mint Green
500ml

FOODIE DKK 154,-
SPORK DKK 17,- 



NÅR DU KØBER OG BRUGER
DIT PRODUKT, BIDRAGER DU
TIL FØLGENDE AF FN'S
VERDENSMÅL



GENANVENDELIGE SUGERØR
Få dine cocktails til at se eksklusive ud – og på samme tid hjælper du

miljøet med at bruge genanvendelige sugerør, der holder for livet.
 

Fremstillet i 1. klasses rustfrit stål 18/8 – 100 % uden BPA, phthalater eller
toxiner. Lavet af respekt for mennesker og miljøet. Nemme at rengøre –

Egnet til opvaskemaskinen.
 

Alle vores produkter er laboratorie testet og godkendt i forhold til LFGB,
som er den tyske fødevarestandard, der stiller højere krav end de

danske. 

Smoothie Straw
Silver
DKK 55.-

Drinking Straw
Silver
DKK 45,-

Short Straw
Silver 
DKK 40,-



EU direktiv 1907/2006 vedrørende REACH og bilag XVII
EU direktiv 1935/2004/EC for fødevarekontaktmaterialer
EU direktiv 94/62/EC og ændring 2004/12/EC for
indholdet af tungmetaller i fødevarekontaktmaterialer
EU direktiv 2023/2006/EC – ”good manufacturing
practice” ”god fremstillingsmæssig praksis” (GMP) for
produktion af fødevarekontaktmaterialer
Bekendtgørelse nr. 822 af 26. juni 2013 om
fødevarekontaktmaterialer

LFGB (Tysk standard, som er strengere end de danske)
SVHC-REACH
EN1186 Migrations test

AYA&IDA er registreret hos fødevarestyrelsen, og vi bliver
derfor løbende kontrolleret i henhold til lovgivningen for
engroshandel af fødevarekontaktmaterialer.
https://www.findsmiley.dk/735347

AYA&IDA-flasken er altid vurderet og dokumenteret i
overensstemmelse med følgende EU-lovgivning for
fødevarekontaktmaterialer:

Flasken inkl. coating er testet efter følgende standarder:

KVALITETSSIKRING AF AYA&IDA-PRODUKTER
SOM FØDEVAREKONTAKTMATERIALER (FMK)

AYA&IDA's produkter fremstilles i Zheijang-

provinsen i Kina af certificerede partnere. De har

implementeret og vedligeholder certificeringer for

kvalitet, ligesom de er medlem af BSCI i forhold til

arbejdsmiljø, miljø og sikkerhed. 

Vi har valgt vores partnere meget omhyggeligt og

besøger ofte faciliteterne selv. Vi har løbende dialog

og overensstemmelse med industriens høje

standarder for kvalitet, sikkerhed, retfærdig

arbejdskraft, etisk forretningspraksis og miljøansvar. 

Vi har indgået aftaler, der sikrer sunde, sikre,

retfærdige og ansvarlige betingelser ligesom sociale

og miljømæssige vurderinger gennemføres løbende -

såvel som materiale- og produktsikkerhedsprøvning. 

Vi ønsker at knuse myten om, at ansvar og "made in

China" udelukker hinanden og vi arbejder hårdt på at

sikre, at vi er ansvarlige ved hvert eneste  skridt. 

PRODUKTION


