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Over ons

+ A LITTLE LESS FOR MORE IMPACT
+ GOODS FOR A ECO POSITIVE LIFESTYLE
+ HOME | CARE | KITCHENWARE
+ LLESS EGO + MORE ECO
+ UNFOLD YOUR ALTER ECO

Wij houden van mooie functionele producten voor een minimalistisch tijdloos 
huishouden. Stijlvolle simplistische producten waar je blij van wordt en waar 
je zuinig op bent. Als Waste Warriors bieden we je daarom kwalitatieve pro-
ducten die je vaak en langdurig kunt gebruiken. En producten die makkelijk te 
recyclen zijn of juist heel makkelijk afbreekbaar. Wij zijn ervan overtuigd dat 
onze waarden de sleutel zijn naar een duurzamer leven. LLESS gaat verder 
dan groen of eco. LLESS is een minimalistisch gedachtegoed die bijdraagt 
aan een duurzamere kwalitatievere levensstijl. Duurzaamheid in de breedste 
zin van het woord. LLESS biedt slimme producten die je voetprint helpen te 
verkleinen en minder schadelijk zijn voor het milieu.

LLESS WAARDES

Wij geloven in :

LESS WASTE 
ECO CONSCIOUS 
MINIMALISTISCH 
MORE IMPACT 
MAKE IT LAST
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Weg met de wegwerpzakjes! Ga voor deze herbruikbare siliconen bewaarzak. Door de hoogwaardige kwaliteit 
platinum siliconen kun je er wel even tegenaan. De reusable food bag houdt je eten langer vers doordat deze lucht-
dicht is. Dat komt door de handige ziplock sluiting, die er ook meteen voor zorgt dat deze bewaarzak lekvrij is. Ideaal 

dus voor het meenemen van bijvoorbeeld stukjes fruit en zelfgebakken lekkernijen!

M S

Reusable Foodbags

CAP
S €9,95

M €10,95
XL €17,95

XL

S      674620            8719325674620       8719325674637           6,00           180 x 165 x 26

M     674620            8719325674644       8719325674651          6,00            180 x 185 x 25

XL   674620            8719325674668        8719325674675          6,00            215 x 300 x 35

ARTIKELCODE                 EAN                   EAN OMDOOS          VPE             AFMETINGEN

Deze set van 6 stretchdeksels heeft de volgende maten:
7 cm / 10 cm / 13 cm/ 15 cm / 17 cm / 21 cm

Kleur: De ene zijde van de food bag is mat, de andere zijde is 
transparant. Je kunt dus altijd zien wat er in de zak zit.

Productinformatie:
luchtdicht / lekvrij/ ziplock sluiting/ geschikt voor vriezer, oven, 
magnetron en vaatwasser / veilig bij -40°C tot +230°C
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Bewaar je voedsel langer met deze rekbare siliconen deksels van lless. Deze deksels zijn namelijk luchtdicht en lekvrij, 
waardoor je voedsel nog net zo lekker blijft. Ze zijn gemaakt van sterke voedselveilige siliconen en dus oneindig 

herbruikbaar en makkelijk te reinigen.

XSL M

674583                      8719325674606        8719325674613          6,00  190 x 70 x 70

Siliconen Stretchdeksels

CAP
€9,95 

SXL

ARTIKELCODE                 EAN                   EAN OMDOOS          VPE             AFMETINGEN

Deze set van 6 stretchdeksels heeft de volgende maten:
7 cm / 10 cm / 13 cm/ 15 cm / 17 cm / 21 cm

Kleur: transparant

De siliconen rekbare deksels zijn:
plasticvrij / luchtdicht / vrij van BPA  / geschikt voor de vaatwasser

XXL
8 lless.nl



Siliconen deksels

L M SXL

674583                     8719325674583       8719325674590         6,00              250 x 260 x 35

CAP
€12,95 

ARTIKELCODE                 EAN                   EAN OMDOOS          VPE             AFMETINGEN

Deze set bestaat uit 4 verschillende maten deksels, namelijk:
10 cm / 15 cm / 20 cm / 24 cm
De siliconen deksels zijn:
plasticvrij / luchtdicht / vrij van BPA / geschikt voor de vaatwasser

Kleur: 

Milieu informatie: Voedselveilige siliconen zijn een duurzaam alter-
natief voor veel huidige materialen. Het is flexibel materiaal, maar 
zal niet snel kapot gaan. Hierdoor gaan deze producten extra lang 
mee. Daarnaast kunnen deze siliconen goed tegen kou, maar ook 
tegen hitte. Ideaal dus voor gebruik in de keuken.

Heerlijk eten wil je niet weggooien, toch? Voorkom dat 
dit nodig is door je eten af te dekken met deze siliconen 
deksels van lless. Ze zijn luchtdicht en sluiten goed, 
waardoor je favoriete maaltijden langer vers blijven en 
jij er nog een keer van kunt genieten! Een duurzame 
vervanger van vershoudfolie en eindeloos herbruikbaar. 
Je bespaart hierdoor dus voedsel, maar ook geld. 

Er is  voor elk glas yoghurt, elke schaal salade of pan 
met restjes wel een deksel! Daarnaast zijn ze op elkaar 
te stapelen, waardoor ze weinig ruimte innemen. De 
deksels zijn gemaakt van voedselveilige siliconen en dus 
plasticvrij.
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Eco-schuursponsjes van LUFFA zijn soepel en flexibel. Ideaal voor bijvoorbeeld de afwas. Het luffasponsje zet uit als 
het nat wordt en ligt daardoor goed in de hand. Het sponsje gaat 3 

maanden mee en slijt niet. Dit Luffasponsje is volledig composteerbaar, 100% natuurlijk en plastic-vrij.

Natuurlijke afwasspons
GEMAAKT VAN LUFFA

BINNENKORT  

BESCHIKBAAR

CAP
€3,95

Eigenschappen

met 1 sponsje doe je 3 maanden
100% plantaardig materiaal uit Europa
plastic-vrij
zonder gebruik van chemicaliën
100 % biologisch afbreekbaar
wasbaar op 60 graden C
kan na gebruik in de GFT-bak
verpakking kan bij het oud papier
afmeting 11 x 7 cm

Grondstof
De grondstof voor dit plastic-vrije schuursponsje is Luffa. Dit is 
een komkommerachtige plant die van nature een vezelrijke en 
sponsachtige structuur heeft. Dit sponsje komt van een Ecolo-
gische Luffa boerderij in Spanje. Daar wordt geen gebruik gemaakt 
van chemicaliën tijdens het hele productieproces. Deze Luffa’s 
worden handgeplukt met respect voor het ecosysteem en verder 
verwerkt tot deze prachtige schuursponsjes.

SET VAN 2

12 13



P R O D U C T C A T E G O R I E

l l e s s 
k i d s

14 15



BINNENKORT  

BESCHIKBAAR

Deze fopspeen stilt de natuurlijke zuigbehoefte. 100% uit natuurrubber. Binnenkort beschikbaar in 4 maten en 
uitvoeringen. Zachte, flexibele speen. Ondersteunt de bewustwording van de mondholte. Past zich aan aan de 

natuurlijke zuigbeweging. Voorkomt een scheve kaakstand en vervorming van het verhemelte door intesief duimzuigen.

Natuurlijke fopspeen

Productspecificaties: 
Rond schild: ontspant en stimuleert de sluiting van de lippen.
3 grote ventilatieopeningen: voorkomt huiduitslag rond de mond.
Rechte ring: ondersteunt de grijpreflex.

Gebruik
Steriliseer de Goldi Sauger Fopspeen 2 minuten in kokend water 
voor het eerste gebruik.
Maak de fopspeen schoon onder stromend water.

Ingrediënten
100% Natuurrubber.
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