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YOGAVÄSKOR YOGAMATTOR TILLBEHÖR

Moon Eclipse yogamatta

Sun Eclipse yogamatta

Resryggsäck Klassisk korkyogamatta

Bärväska Korkyogablock

Korkmassageboll



KORK-MASSAGERULLESHADE YOGAMATTA



KUDDAR BOLSTER



MEDITATIONSMATTOR HALVMÅNSKUDDAR



Produktbeskrivningar



YOGAMATTOR

Moon Eclipse yogamatta

Sun Eclipse yogamatta

Klassisk korkyogamatta

Material
Samaralis yogamattor är gjord av naturlig kork på 
ena sidan och naturgummi på andra sidan. Korken 
kommer från korkekar som skördas vart nionde år 
utan att skada trädet. 

Naturgummi är tillverkat av den vita vätskan 
(latex) som avlägsnas från gummiträden. Det finns 
ca. 200 olika typer av träd över hela världen där 
detta gummi kan extraheras. 

Miljövänligt
Dessa yogamattor innehåller inte PVC, BPA eller 
andra plaster eller toxiner. Detta gör dem till ett 
idealiskt alternativ före andra typer av 
syntetmattor. 
Mattorna är andningsbara, bekväma, behagliga för 
huden och kommer inte att krulla i kanterna.

Unik centralasiatisk design
Våra yogamattor är utformade i enlighet med våra 
kärnvärden som uppskattar vårt centralasiatiska 
arv och kultur.

Antimikrobiella egenskaper
Korkyogamator har självrengörande egenskaper, 
vilket innebär att de är antibakteriella, förhindrar 
tillväxt av mögel och hanterar perfekt svett och 
lukt, särskilt efter intensiva yogaövningar. 

Grepp
De halksäkra egenskaperna hos våra 
korkyogmattor hjälper dig att hålla balansen, även 
under intensiva yogaövningar. Dess 
dämpningsegenskaper absorberar tryck istället för 
att förskjuta det, vilket gör dina övningar ännu 
bekvämare och trevligare. 

Bärrem
Bomullsremmen som ingår i förpackningen är 
tillräckligt liten så att den kan stoppas var som 
helst, men tillräckligt stark för att du ska kunna 
bära din yogamatta var du vill, utan problem.

Hållbar förpackning
Våra produkter och förpackningar har minimal 
påverkan på naturen. Vi använder inte plast för 
förpackning utan bara kartong eller andra hållbara 
material.

Produktvård
Rengör mattans yta med en våt handduk. För en 
djupare rengöring, använd en trasa utspädd i tvål 
eller vinäger. Du bör inte glömma att skölja det 
med vatten och torka det innan du rullar upp det 
igen.

SPECIFIKATIONER
• Storlekar: 183 x 61 x 0,4 cm
• Vikt: 2,5 kg
• Matt + låda + bältevikt: 2,7 kg / set
• Levereras med yoga-rem i bomull
• Du kan ladda ner din e-bok med QR-koden i 

paketet  



SHADE YOGAMATTA

Material
Våra korkyogmattor är gjorda av naturlig kork på 
ena sidan och gummi å andra sidan. Korken 
kommer från korkekar som skördas vart nionde år 
utan att skada trädet. 

EPDM är ett syntetiskt gummi. FDA godkände 
EPDM-gummi som icke-allergiframkallande och 
lakresistent och innehåller inga giftiga ämnen, så 
det är perfekt för fisk, växter, fåglar och tillhörande 
vilda djur. Dessutom har EPDM stor rivstyrka, 
vilket innebär att det är osannolikt att det kommer 
några hål eller rivningar på den. Liksom 
naturgummi är det ett återvinningsbart material.

Miljövänligt
Dessa yogamattor innehåller inte PVC, BPA eller 
andra plaster eller toxiner. Detta gör dem till ett 
idealiskt alternativ före andra typer av 
syntetmattor. 
Mattorna är andningsbara, bekväma, behagliga för 
huden och kommer inte att krulla i kanterna.

Grippy
De halksäkra egenskaperna hos våra 
korkyogmattor hjälper dig att hålla balansen, även 
under intensiva yogaövningar. Dess 
dämpningsegenskaper absorberar tryck istället för 
att förskjuta det, vilket gör dina övningar ännu 
bekvämare och trevligare.

Antimikrobiell
Korkyogamattan har självrengörande egenskaper, 
vilket innebär att den är antibakteriell, ruttar, 
förhindrar tillväxt av mögel och hanterar perfekt 
svett och lukt, särskilt efter intensiva 
yogaövningar. 

Hållbar förpackning
Våra produkter och förpackningar har minimal 
påverkan på naturen. Vi använder inte plast för 
förpackning utan endast kartong eller andra 
hållbara material.

Produktvård
Rengör mattans yta med en våt handduk. För en 
djupare rengöring, använd en trasa utspädd i tvål 
eller vinäger. Du bör inte glömma att skölja det 
med vatten och torka det innan du rullar tillbaka 
det

SPECIFIKATIONER
• Storlekar: 183 x 63 x 0,5 cm

• Toppskikt: portugisisk kork

• Nedre lagret: EPDM

• Vikt: 2,15 kg



TILLBEHÖR

Material
Tillverkat av 100% naturmaterial av den finaste 
portugisiska korken, våra yogatillbehör är det 
perfekta tillskottet till din asana.

Våra korktillbehör är ett ekologiskt alternativ för 
plastyogautrustning. Med tanke på att kork är en  
biologiskt nedbrytbart material kommer 
användningen av det inte att skada naturen eller 
skapa något avfall. 

Lättvikt
På grund av våra korktillbehörs lätta egenskaper 
är det enkelt att bära dem till platser utanför ditt 
hem.

Yogablock
Det är ett perfekt verktyg för att hjälpa dig under 
träning. Yogablocket är tillräckligt brett för att ge 
stöd för armbalanseringsövningar och stöd för 
(nedre) ryggen under ryggövningar. 

Våra korkblock har rundade kanter som ligger väl i 
handen och förhindrar tryckpunkter

Halkfri yta                                                                         

Ytan är mycket behaglig för huden på grund av det 

naturliga material som används för dess 

produktion. De halksäkra egenskaperna gör dina 

övningar bekvämare också, även under aktiva 

yogaövningar. 

Paketering                                                                                  

Våra produkter och förpackningar har minimal 

påverkan på naturen. Vi använder inte plast för 

förpackning utan endast kartong och andra 

hållbara material.

Rengöring 

Rengöring av våra korktillbehör kräver inte 

omfattande underhåll.

Att torka av dem med en våt trasa och tvålvatten 

räcker för att hålla dem rena. 

SPECIFIKATIONER
Material: kork

Yogablock
• Storlek: 22,7 x 15 x 7,5 cm
• Vikt: 515 gram

Massageboll
• Diameter: 7,5 cm
• Vikt: 50 gram

Massagerulle
• Storlek: 30 x 15 cm
• Vikt: 1650 gram

Yogablock

Massageboll

Massagerulle



RYGGSÄCK

Material
Ryggsäckens material är gjord av den finaste 
kvaliteten av korktyg, helt tillverkat i Portugal. 
Detta material är mjukt att ta på och lätt att 
rengöra med tvål och vatten.  

Lätt och vattentät
Det är lätt att bära denna ryggsäck på grund av 
dess lätta kvaliteter, vilket gör den perfekt för 
resor. Dessutom behöver du inte oroa dig för 
vädret för allt eftersom du tar med dig inuti denna 
väska förblir torr.

Bekvämlighet
De justerbara remmarna på vår resryggsäck är 
placerade längst ner. På så sätt skyddar den din 
matta medan du reser, vilket frigör nyttigt 
förvaringsutrymme och gör det enkelt att bära.

Utrymme
Vår resryggsäck har flera fack både inne och ute 
för att ta med dig allt du kan behöva resa eller bara 
shoppa.  

100% vegansk och miljövänlig
Ryggsäcken är gjord av kork och inte testad på 
djur. De naturliga materialen som används gör 
denna ryggsäck till det perfekta alternativet till 
andra ryggsäckar gjorda av plast eller djurhud. 

Paketering
Våra produkter och förpackningar har minimal 
påverkan på naturen. Vi använder inte plast för 
förpackning utan endast kartong och andra 
hållbara material.

Produktdetaljer:

• Ett huvudfack med dragkedja               
• Två stora fack inuti                               
• Ett fack med dragkedja framtill    
• Ett fack med dragkedja bak
• Axelband                                                   
• Justerbar rem för din matta i botten

SPECIFIKATIONER

• Storlek: 40 x 14 x 31 cm (höjd x bredd x längd)

• Vikt: 1,2 kg

• Utvändigt material: kork



BÄRVÄSKA

Material

Denna korkpåse är gjord av den finaste 

portugisiska korken. Kork är ett slitstarkt material 

som gör denna väska inte bara mjuk vid beröring, 

antimikrobiell och lätt att rengöra, utan också  

motståndskraftig också.

Utrymme

Denna korkväska har tillräckligt med utrymme för 

att rymma även mycket breda yogamattor (upp till 

68 - 69 cm) och kommer fortfarande att ha lite 

utrymme för ytterligare tillbehör.  

Lättvikt

Med en vikt på endast 410 gram är denna 

korkyogaväska perfekt att använda som bärväska 

om du planerar att gå till yogastudio, arbeta ute 

eller till och med resa. 

Vattentät

Med tanke på att bärväskans material är vattentät 

kork, kommer din yogamatta att vara torr under 

alla slags väderförhållanden. 

Paketering

Våra produkter och förpackningar har minimal 
påverkan på naturen. Vi använder inte plast för 
förpackning utan endast kartong och andra 
hållbara material.

Produktdetaljer:

• Korkpåseytan är gjord av 100% naturlig kork 

som skördats och produceras i Portugal

• En blixtlås över yogapåsen

• En extern ficka för att lagra din telefon eller 

andra värdesaker under din resa. Den yttre 

fickan kan stängas med kardborreband

• Vattentät

SPECIFIKATIONER

• Storlek: 70 x 16 cm (längd x bredd)

• Vikt: 410 g

• Utvändigt material: kork



KUDDAR (RUND & HALVMÅNE)

En bra och bekväm meditationskudde är viktig när 
du tränar vissa asanas relaterade till meditation. 
Meditationskudden erbjuder höjden under 
bäckenet för en bekväm hälsosam hållning och gör 
att du kan hålla en rak ryggrad. Våra kuddar 
anpassar sig perfekt till alla sittpositioner och 
stöder en stabil och bekväm hållning.

Eftersom våra produkter har en minimal inverkan 
på naturen, har denna kudde GOTS-certifiering på 
100% ekologisk bomull och produceras etiskt. Vi 
använder inte heller plast för förpackning utan 
endast kartong eller andra hållbara material.

Material

Både ytter- och innertyget i yogakudden är gjord 

av ekologisk bomull. Det yttre locket kan enkelt 

tvättas i tvättmaskinen. Skötseletiketterna på 

dynan ger dig den vägledning som krävs.

Justerbar

Både ytter- och innertyget innehåller starka 

blixtlås som håller längre än vanliga dragkedjor.  

Dessutom, på grund av tillgängligheten av blixtlås 

kan du enkelt fylla i önskad mängd bovetehallar 

för att justera höjden baserat på din komfort och 

därmed hjälper det att hålla din hållning rak.

Inre fyllning

Kuddarnas inre fyllning - organiska boveteskrov -

kommer från etiskt ursprung och vi fyller 

kuddarna i Nederländerna.

Etiskt producerad och levererad

Våra meditationskuddar produceras etiskt i Indien 

och levereras till Nederländerna. Den har GOTS-

certifiering (Global Organic Textile Standard) - den 

högsta möjliga certifieringen du kan få för 

ekologiskt odlad bomullstyg. Det är erkänt som 

världens ledande bearbetningsstandard för 

textilier tillverkade av organiska fibrer. Den 

definierar höga miljökriterier längs hela 

försörjningskedjan för organiska textilier och 

kräver också att sociala kriterier följs.

Design

Alla våra meditationsprodukter har vår personliga 

touch. Handtaget på våra meditationskuddar är 

dekorerat med ett vackert broderi som speglar 

vårt centralasiatiska arv. Dessutom är våra kuddar 

lätta att ta med var som helst tack vare det bärbara 

handtaget på kuddens framsida. 

SPECIFIKATIONER
• Storlek kudde: 25 x 17 cm (diameter x höjd)

• Storlek halvmånskudde: 34 x 20 x 17 cm 

(bredd x längd x höjd)

• Vikt: 1,85 / 1,97 kg

• - material: 100% ekologisk bomull

• Har två lager

• Kuddar är fyllda med organiska boveteskrov 

i Nederländerna

• Möjligt att fylla på för att justera höjden 

eftersom innerlagret har dragkedja

• Skötselinstruktioner finns på kuddens 

etikett

• Finns i 6 naturfärger



BOLSTER
Yogabolster ger stöd och komfort under olika 
yogaasanas. Det används främst för återställande 
typ av yoga för djupsträckning och 
andningsövningar. Stödet ger stöd för rygg, nacke, 
nedre rygg, poplar, armar och ben.

Till skillnad från de flesta bolster har Samarali
byggt in ett centralt handtag så att du kan bära den 
hemifrån till var du än behöver.

Eftersom våra produkter har en minimal inverkan 
på naturen, har våra produkter GOTS-certifiering 
och 100% ekologisk bomull samt produceras 
etiskt. Vi använder inte heller plast för förpackning 
utan endast kartong eller andra hållbara material.

Material

Både ytter- och innertyget i bulten är gjord av 

ekologisk bomull. Det yttre locket kan enkelt 

tvättas i tvättmaskinen. Skötseletiketterna på 

kudden ger dig den vägledning som krävs.

Justerbar

Både ytter- och innertyget innehåller starka 

blixtlås som håller längre än vanliga dragkedjor. 

Kuddarnas dragkedja är tillräckligt lång för att 

göra det enkelt att ta bort yttertyget för rengöring 

och sätt tillbaka det vid behov utan att skada tyget 

eller blixtlåset. Dessutom, på grund av tillgången 

på blixtlås kan du enkelt öka eller minska mängden 

boveteskrov i bulten.

Etiskt producerad och levererad

Våra meditationskuddar produceras etiskt i Indien 

och levereras till Nederländerna. Den har GOTS-

certifiering (Global Organic Textile Standard) - den 

högsta möjliga certifieringen du kan få för 

ekologiskt odlad bomullstyg. Det är erkänt som 

världens ledande bearbetningsstandard för 

textilier tillverkade av organiska fibrer. Den 

definierar höga miljökriterier längs hela 

försörjningskedjan för organiska textilier och 

kräver också att sociala kriterier följs.

Bolsterns inre fyllning - organiska boveteskrov - är 

etiskt framställda och vi fyller bultarna med 

boveteskrov i Nederländerna.

Design

Alla våra meditationsprodukter har vår personliga 

touch. Handtaget på våra meditationskuddar är 

dekorerat med ett vackert broderi som speglar 

vårt asiatiska arv. Dessutom är våra kuddar lätta 

att ta med var som helst tack vare det bärbara 

handtaget på kuddens framsida. 

SPECIFIKATIONER
• Storlek: 20 cm x 66 cm (diameter x längd)

• Vikt: 3,9 kg

• - material: 100% ekologisk bomull

• Har två lager

• Fylld med organiska boveteskrov i 

Nederländerna

• Möjligt att fylla på för att justera höjden 

eftersom innerlagret har dragkedja

• Skötselinstruktioner finns på etiketten

• Finns i 6 naturfärger



MEDITATIONSMATTA

Vår meditationsmatta är ett perfekt komplement 
till dina meditationsasanas. Den används mest i 
kombination med kudde. Kudden hjälper dig med 
hållning och den raka ryggraden, medan 
meditationsmattan frigörs från tryckpunkter både 
på knä, anklar och håller dem borta från kyla. En 
meditationsmatta är extremt användbar för 
frekventa och långvariga meditationsövningar.

Våra meditationsmattor är fyllda med återvunna 
ullfibrer. Det ger en perfekt dämpning som 
absorberar din vikt utan att komprimeras. 

Eftersom våra produkter har en minimal inverkan 
på naturen har denna matta GOTS-certifiering på 
100% ekologisk bomull och är etiskt producerad. 
Vi använder inte heller plast för förpackning utan 
endast kartong eller andra hållbara material.

Material

Både ytter- och innertyg av meditationsmattan är 

tillverkade av ekologisk bomull. Det yttre locket är 

lätt tvättbart i tvättmaskinen. Skötseletiketten på 

mattan ger dig den vägledning som krävs.

Återvunna ullfibrer som används som fyllning för 

våra mattor är en hållbar lösning för 

meditationsmattor. Det sparar en betydande 

mängd vatten, minskar markanvändningen för 

fårbete och undviker användningen av kemikalier 

för färgning.

Etiskt producerad och levererad
Våra meditationsmattor produceras etiskt i Indien 
och levereras till Nederländerna. Den har GOTS-
certifiering (Global Organic Textile Standard) - den 
högsta möjliga certifieringen du kan få för 
ekologiskt odlad bomullstyg. Det är erkänt som 
världens ledande bearbetningsstandard för 
textilier tillverkade av organiska fibrer. Den 
definierar höga miljökriterier längs hela 
försörjningskedjan för organiska textilier och 
kräver också att sociala kriterier följs.

Design
Alla våra meditationsprodukter har vår personliga 
touch. En sida av vår meditationsmatta är 
dekorerad med en vacker broderi som återspeglar 
vårt asiatiska arv. 

SPECIFIKATIONER
• Storlek: 90 x 70 x 5 cm (bredd x längd x 

höjd)

• Vikt: 3,12 kg

• Material: 100% ekologisk bomull

• GOTS (Global Organic Textile Standard)

• Har två lager - robust yttre lager för 

hållbarhet och inner bomullstyg

• Inre tyg av bult är fylld med filtark av 

återvunna ullfibrer

• Vackert broderi på sidan av 

meditationsmattan

• Skötselinstruktioner finns i etiketten på 

mattan

• Finns i 6 naturfärger



EAN-KODNING AV PRODUKTER

YOGAMATTOR

• 5060713080046 - Sun Eclipse yogamatta
• 5060713080039 - Moon Eclipse yogamatta
• 5060713080022 - Klassisk korkyogamatta
• 5060713080244 - Shade korkyogamatta

TILLBEHÖR

• 5060713080053 – Yogablock
5060713080077 - Massageboll

• 5060713080251 - Massagerulle

YOGAVÄSKOR

• 5060713080091 - Resryggsäck
• 5060713080084 - Bärväska

YOGA MEDITATION

MEDITATIONSMATTOR

• 5060713080299 - Meditation mat - Grå
• 5060713089995 - Meditationsmatta - Lila
• 5060713080206 - Meditationsmatta - Jeansblå
• 5060713080213 - Meditationsmatta - Rödbrun
• 5060713080220 - Meditationsmatta - Grön
• 5060713080237 - Meditationsmatta - Orange

YOGA MEDITATION

KUDDER - rundE

• 5060713080268 - Meditation cushion pilled - Grå
• 5060713080114 - Meditationskudde rund - Lila
• 5060713080121 - Meditationskudde rund - Denimblå
• 5060713080138 - Meditationskudde rund - Maroon
• 5060713080145 - Meditationskudde rund - Grön
• 5060713080152 - Meditationskudde rund - Orange

KUDDER - CRESCENT

• 5060713080275 - Meditation cushion crescent - Grå
• 5060713080176 - Meditationskudde - Lila
• 5060713080183 - Meditationskudde - halvblå
• 5060713080190 - Meditationskudde - halvbrun
• 5060713089902 - Meditationskudde - Grön
• 5060713089919 - Meditationskudde - Orange

BOLSTER

• 5060713080282 - Bolster – Grå
• 5060713089933 - Bolster - Lila
• 5060713089940 - Bolster - Denim Blue
• 5060713089957 - Bolster - rödbrun
• 5060713089964 - Bolster - Grön
• 5060713089971 - Bolster - Orange
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