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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 skabt fordi vi vil bidrage til at
lette jorden fra den overdrevne mængde
plastaffald og forbrug vi alle er blevet vant til.
Vi mener en ansvarlig tilgang til livet gavner
os alle og særligt fremtidige generationer.
Jorden og ressourcerne kræver vi alle
vurderer vores forbrug. At vi vælger færre,
gode produkter. 

Vores produkter kombinerer design, æstetik
og særligt funktionalitet - der alle er med til at
gøre det let for vores kunder at foretage et
bæredygtigt valg. 

AYA&IDA er en danskejet familievirksomhed
etableret i 2018. AYA & IDA er navnene på
vores to døtre. Hele tankegangen bag
AYA&IDA er netop at tænke på vores næste
mens vi gør en forskel for de mennesker, der
ikke har samme muligheder, som vi har i
Danmark.

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 kroner 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&IDA's produkter er gode for

dig og for vores miljø.

Produkterne er lavet for at holde for livet –

fyld fx drikkeflasken, og det er 900 gange

bedre for miljøet i stedet for at købe en

plastikflaske. I tal sparer du 0,18 kg CO2

hver gang, du fylder en liter op.
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For hvert solgte produkt donerer AYA&IDA

Foundation 100 liter rent vand til børn i nød

igennem UNICEF.
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Med AYA&IDA-drikkeflasken ønsker vi, at vores

kunder skal drikke med stil, mens de hjælper

jordkloden 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 ikke 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&IDA's

produkter er gode for dig og for vores miljø.

Drikkeflaskerne findes i størrelserne: 350ml, 500ml,

750ml og 1000ml.

DRIKKEFLASKER

Matte Black
350ml

Cream Beige
350ml

Tropical Green
350ml

Soft Rose
350ml

Mint Green
350ml

DRIKKEFLASKE 350ML
Med AYA&IDA-drikkeflasken ønsker vi, at vores

kunder skal drikke med stil, mens de hjælper
jordkloden med at trække vejret.

SILK
COATING

DKK 130,-

24 TIMER 12 TIMER

Drikkeflasker med Silk Coating tåler ikke opvaskemaskine.



DRIKKEFLASKE 500ML

Matte Black

500ml

Powder Blue

500ml

Dark Grey

500ml
Cool Grey

500ml

Cream Beige

500ml

Mint Green

500ml

Soft Rose

500ml

Wild Blackberry

500ml

Butter Yellow

500ml

Lavender

500ml

Organic Peach

500ml

Tropical Green

500ml

Navy Blue

500ml
Winter White

500ml

DKK 145,-

SILK
COATING

Driftwood

500ml

Eucalyptus

500ml
Ash Rose

500ml

NEW
COLOR

NEW
COLOR

1 ud af 10 mennesker i verden mangler adgang til rent vand.
AYA&IDA Foundation donerer 100 liter rent vand til nogle af

verdens mest udsatte børn for hver gang vi sælger et
AYA&IDA-produkt.

NEW
COLOR

Drikkeflasker med Silk Coating tåler ikke opvaskemaskine.

NEW
COLOR

NEW
COLOR



DRIKKEFLASKE 500ML

Matte Black

500ml

Powder Blue

500ml

Dark Grey

500ml
Cool Grey

500ml

Cream Beige

500ml

Soft Rose

500ml

Driftwood

500ml

Wild Blackberry

500ml

Butter Yellow

500ml

Lavender

500ml
Organic Peach

500ml

NEW
COLOR

Tropical Green

500ml

Navy Blue

500ml
Winter White

500ml

DKK 135,-

SILK
COATING

Mint Green

500ml

SILK
COATING

Eucalyptus

500ml
Ash Rose

500ml

DRIKKEFLASKE 750ML

Mint Green
750ml

Soft Rose
750ml

Wild Blackberry
750ml

Lavender 
750ml

Matte Black

750ml

Dark Grey

750ml

Cool Grey

750ml

Cream Beige

750ml

Tropical Green

750ml

DKK 150,-

SILK
COATING

SILK
COATING

SILK
COATING

Driftwood
750ml

NEW
COLOR

Drikkeflasker med Silk Coating tåler ikke opvaskemaskine.



Klassiske helårsprodukter som drikkeflasker og termokrus går aldrig
af mode, og derfor ser flere virksomheder god mening i enten at
påsætte sit firmalogo eller at full customize et AYA&IDA-produkt.

 
Formålet kan eventuelt være medarbejder onboarding gave, et

særligt firma-event, sponsor/profilerings-gave eller måske noget helt
andet – mulighederne er mange.

 
Minimum antal på specialproduktion er 1008 stk. pr. item/farve.

 
Logo Branding på standard farver laves fra 1 stk.

 
Spørg din gave/promotionforhandler for uddybende info – Ved

konkret interesse for full customize, laves der gerne et grafisk udkast
på et muligt layout efter nærmere aftale.

 

SPECIAL PRODUKTION / LOGO BRANDING



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 holder kaffen varm i helt op til 12 timer.

SILK
COATING

DKK 155,-

Driftwood
1000ml

NEW
COLOR

Drikkeflasker med Silk Coating tåler ikke opvaskemaskine.



TILBEHØR
AYA&IDA Bottle Handles passer på alle vores drikkeflasker, og gør

det nemt at bære din drikkeflaske. AYA&IDA Bottle Handles er

fremstillet i platin silikone og er perfekte på farten.

Bottle Handle

Matte Black

Bottle Handle

Dark Grey

Bottle Handle

Cream Beige

Bottle Handle

Tropical Green

Bottle Handle

Mint Green

Bottle Handle

Soft Rose

Sportslåg

Fits all sizes

Bottle Handle DKK 27,-
Sportslåg DKK 40,-



NÅR DU KØBER OG BRUGER
DIT AYA&IDA PRODUKT,

BIDRAGER DU TIL
FØLGENDE  AF FN'S

VERDENSMÅL



Det har aldrig været nemmere at være på farten med

omtanke for miljøet. Vores CUP2GO er praktisk og

smuk, og også et bæredygtigt alternativ til

engangskrus med plastiklåg.

Denne CUP2GO er udviklet til at kunne medbringe

din varme drik på farten, men stadig havde mulighed

for at drikke af koppen inden for et rimeligt tidsrum.

Derfor holder vores CUP2GO ikke varm i 12 timer og

kold i 24 timer, som vores drikkeflasker. Ved varme

drikke med en starttemperatur på 90 grader, hvor

låget straks skrues på koppen, falder temperaturen

med ca. 10 grader hver ½ time.

Koppen har et praktisk låg, som nemt kan åbnes og

lukkes med én hånd. Termokoppen har også, som

vores andre produkter, dobbeltvæggede sider

beklædt med et kobberlag, hvilket sikrer, at CUP2GO

ikke bliver varm at holde på.

CUP2GO har også, som vores andre produkter,

dobbeltvæggede sider beklædt med et kobberlag,

hvilket sikrer at CUP2GO ikke bliver varm at holde

på. Fremstillet i rustfrit stål 18/8 og er

laboratoriecertificeret til at opfylde eller overgå

LFGB (food contact grade testing)

CUP2GO



Matte Black
380ml, 500ml

Tropical Green
380ml, 500ml

CUP2GO 

Cream Beige
380ml, 500ml

Navy Blue
380ml

Driftwood
380ml

Dark Grey
380ml, 500ml

Lavender
380ml, 500ml

Soft Rose
380ml

Butter Yellow
380ml

NEW
COLOR

NEW
COLOR

380ML DKK 130,-

500ML DKK 145,-



Food'ien holder din mad varm i 8 timer og kold 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. Med din genanvendelige Food’ie kan du aktivt være med til at

reducere engangsemballage. Du er med til at skåne vores natur.

FOOD'IE

12 TIMER 8 TIMER

FOODIE 500ML DKK 155,-
FOOD'IE 700ML DKK  175,-
SPORK DKK 18,- 

Cream Beige
500ml, 700ml

Mint Green
500ml

Tropical Green
500ml, 700ml

Soft Rose
500ml

Dark Grey
500ml

Matte Black
500ml, 700ml

NEW
SIZE

700ML

NEW
COLOR

FOOD'IE





Lunch Box er perfekt til livet på farten, hvad enten det er på arbejdet, i
skolen eller til sport, og den matcher selvfølgelig farverne i den øvrige

kollektion. Pak maden i den rustfrie beholder, læg låget på, luk
luftventilen og sæt remmen omkring. Derved holder Lunch Box sig

100% tæt og holder din mad frisk, længere. 
Lunch Box er fremstillet i rustfrit stål 18/8 og platin silikone. 

LUNCH BOX

Matte Black
1000ml

Dark Grey
1000ml

Mint Green
1000ml

Soft Rose
1000ml

Tropical Green
1000ml

Cream Beige
1000ml

DKK 200,-



Sæt med to Reusable Cotton Bags i 100% økologisk bomuld
Matte Black / Dark Grey

Cream Beige / Dark Grey
Tropical Green / Dark Grey

Mint Green / Dark Grey
Soft Rose / Dark Grey

 
H: 32CM B:25CM / H:25CM B:20CM 

DKK 58,-

REUSABLE COTTON BAGS



Matte Black

One Size

SNACK CONTAINERS

Cream Beige

One size

Tropical Green

One size

Perfekt til dine yndlingssnacks såsom frugt og nødder. Åbnes og lukkes
nemt og holder samtidig tæt. De er det perfekte tilbehør til AYA&IDA
LUNCH BOX. Kan enten passe indeni madkassen eller bruges som
seperat tilbehør.

Mint Green

One size

Soft Rose

One size

Sæt med to Snack Containers

DKK 100,-



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.
 

Short Straw
Silver, Gold
DKK 40,-

Drinking Straw
Silver, Gold
DKK 45,-

Smoothie Straw
Silver, Gold
DKK 55,-



B2B Sampaks er lagervarer fra 15/10-23 og så længe lager haves.
Produkterne leveres sampakket i afbillede pose.

Posen er produceret i 100% bomuld og er bredt anvendelig til 
opbevaring og andet.

Tilbuddet gælder Cream Beige eller Matte Black produkter.

Drikkeflaske 500ml
Sportslåg
Bottle Handle

DKK 200,-

PAKKE 1
Drikkeflaske 500ml
CUP2GO 380 ml
Bottle Handle

DKK 300,-

PAKKE 2 
Drikkeflaske 500ml
FOOD'ie 500ml 
 

DKK 300,-

PAKKE 3 
Drikkeflaske 500ml
CUP2GO 380ml
FOOD'ie 500ml

DKK 400,-

PAKKE 4 

SAMPAK - JULEN 2023



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.

PRODUKTIONEU direktiv 1907/2006 vedrørende REACH og
bilag XVII
EU direktiv 1935/2004/EC for fødevarekontakt-
materialer
EU direktiv 94/62/EC og ændring 2004/12/EC
for indholdet af tungmetaller i fødevarekontakt-
materialer
EU direktiv 2023/2006/EC – ”god fremstillings-
mæssig praksis” (GMP) for produktion af
fødevarekontaktmaterialer
Bekendtgørelse nr. 621 af 25. maj 2020 om
fødevarekontaktmaterialer.

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

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

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

AYA&IDA's produkter inkl. coating er testet efter
følgende standarder:

KVALITETSSIKRING AF
AYA&IDA-PRODUKTER SOM
FØDEVAREKONTAKTMATERIAL
ER (FMK)




