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Deﬁnicje oznaczeń / Sign Deﬁnitions

inclusive
4xUM4

Gruby wkład
Big reﬁll

Artykuł z laserem
Laser beam

Długopis w zestawie
Ballpen included

Zmieniające się kolory
Changing colours

Zawiera kabel
Including cable

Artykuł po znakowaniu pakowany bez woreczków foliowych.
Neutrally single-packed in poly bag, with imprint without poly bag
and no packing costs

Artykuł z baterią
Batteries included

Funkcja rotacji
Rotation function
Artykuł z wyświetlaczem czasów
kontynentalnych
World timer

Artykuł bez baterii
Batteries must be ordered separately

inclusive

Button cell batteries included

Długość miary
Length

Artykuł z funkcją budzenia
Alarm clock

Artykuł z ﬁltrem UV
UV protection

Magnetyczny
Magnetic

Artykuł z klipem do paska
Belt clip / Belt loop

Skóra naturalna
Real leather

Tkaniny farbowane bez AZO
AZO-free died cotton

5m

Artykuł z baterią

1x

material

Skóra mielona
Finest bonded leather

Artykuł z warstwą izolacyjną
Insulated

Dane dotyczące materiałów
speciﬁcations regarding
material

Podwójne zasilanie
Dual Power (solar + battery)

Pasuje do trolleya
Trolley compatible
Automatyczne sterowanie falami radiowymi

Radio controlled
Artykuł z lampką LED
LED light
Znak towarowy marki M-Collection
The premium trade mark of M-Collection
Marka artykułów luksusowych i ekskluzywnych
The brand for luxurious and exclusive items
Marka eleganckich artykułów piśmiennych i podróżnych oraz akcesoriów biznesowych.
Brand for writing instruments and business accessories

Artykuły ceramiczne
The ceramic item brand

Eco-friendly Packaging

Our packagings are made from recycled paper and are also
easy to dispose of over the paper tins since they are neither
foiled nor laminated

Certiﬁcated and sustainable

supply chain

Pa

r ti

cipa nt of BS

RoHS

CI

Deﬁnicje tekstu / Text Deﬁnition
Numer artykułu/Item number

Grupa nadruku/Print group

Rozmiar artykułu/Itemsize
T1 L2 4 x 0,3 cm

Ołówek z gumką
Drewniany ołówek z gumką do mazania,
zatemperowany. Logotyp można umieścić
bezpośrednio na produkcie.
Pencil with rubber

Angielski tekst/English text

Zastrzegamy sobie niewielkie odstępstwa dotyczące wielkości i
kolorów artykułów.
Do wszytkich cen należy doliczyć podatek VAT.

10393
19,1 x ø 0,7 cm

Wielkość nadruku/Printing size

Opakowanie

P=woreczek foliowy
K=kartonik
- = brak opakowania
jednostkowego

Packing

0,41 zł

10856

P= Polybag
K= Box
- = not single packed

Polski tekst/Polish text

christmas special

80188
8 x 8 x 2,5 cm

ET(N1) 4 x 2 cm

Świąteczna świeczka
Świąteczna świeczka z podstawką w kształcie
gwiazdki, zapakowana w opakowanie prezentowe.
X-mas candle set

5,37 zł

83078
13 x 9,4 x 2,3 cm

ET(N1) 4 x 2 cm

Zestaw świeczek
Świąteczny zestaw 3 zapachowych świeczek ze
świecznikiem w kształcie choinki. Logotyp można
umieścić na ozdobnym opakowaniu.
Candle set, 3-pieces

8,06 zł

90326
15,3 x 12,5 x 1,7 cm

ET(N1) 4 x 2 cm

K

Świąteczne zawieszki
Komplet 12 różnych świątecznych zawieszek
wykonanych z drewna.
12-piece X-mas tree decorations

16,19 zł

80585
8 x 5 x 7,5 cm

T3+V 3 x 1 cm

K

Lampka LED gwiazdka
Plastikowa lampka LED w kształcie gwiazdki wykonana
z białego plastiku. Lampka po włączeniu
automatycznie zmienia kolory.
Night light in the shape of a star

11,31 zł

4

05

97

98

29,5 x 0,2 x 41,5 cm

christmas special

83394
TT1 8 x 3 cm

Czapka św. Mikołaja
Zabawna czapka św. Mikołaja wykonana z filcu.
Christmas cap

2,20 zł

80170
7,7 x 7,7 x 10 cm

ET(N1) 4 x 2 cm

K

Bombki choinkowe
Trzy plastikowe bombki choinkowe z motywem
bożonarodzeniowym, zapakowane w świąteczne
opakowanie.

05

Plastic Christmas tree ball decoration supplied in a gift box.

9,36 zł

98

4x

73269
26,5 x 11 x 51 cm

TT3 10 x 5 cm

P

Zestaw świątecznych kapci
Plastikowa bombka choinkowa z motywem
bożonarodzeniowym, zapakowana w świąteczne
opakowanie.
Xmas slippers

48,74 zł

93359
30 x 30

TT1,L3 5 x 5 cm

Zestaw podkładek z filcu
Zestaw podkładek z filcu w kształcie gwiazdek.
Zawiera 4 duże, 4 średnie i 74 małe gwiazdki.
Star set made of felt

5,85 zł

90331
10,5 x 16,2 x 1,3 cm

TT1; ET(N1) 5 x 3 cm

P

Świąteczne zawieszki
Komplet 6 różnych świątecznych zawieszek
wykonanych z filcu.
Felt-pendants 6 piece

3,66 zł

5

80860
12 x 9 x 35 cm

S1 4 x 2 cm

Torebka na prezent
Świąteczna torebka prezentowa z papieru. Format
torebki doskonale nadaje się do zapakowania butelki
wina.
Paper bag for one bottle

3,47 zł

80569
18 x 8 x 23 cm

S1;ET(N1) 5 x 5 cm

Torba na prezenty, mała
Świąteczna, papierowa torba na prezenty z dwoma
uchwytami, z motywem śnieżynek.
Small Christmas paper bag

3,17 zł

80570
25,9 x 12 x 32 cm

S1;ET(N1) 5 x 5 cm

Torba na prezenty, duża
Świąteczna, papierowa torba na prezenty z dwoma
uchwytami, z motywem śnieżynek.
Big Christmas paper bag

3,95 zł

FE

83531
12 x 9 x 35 cm

ET(N1) 5 x 3 cm

MA

Torebka na prezent
Torebka na prezent z ciekawym wzorem. Format
torebki doskonale nadaje się do zapakowania butelki
wina.
Gift bag man/woman - size for a wine bottle

2,99 zł

83532
18 x 9 x 22,8 cm

ET(N1) 5 x 4 cm

Torebka na prezent
Torebka na prezent z ciekawym wzorem i uchwytami
ze wstążki.
Gift bag man/woman with a crystal

3,17 zł

6

MA

FE

christmas special

30035
2,5 x 0,8 x 3,8 cm

- cm

P

Naklejka z motywem świątecznym
Samoprzylepna naklejka 3D z motywem świątecznym,
wykonana z silikonu. Mix wzorów.
Stick on X-Mas icons

1,55 zł

88527
5,5 x 10 x 6,5 cm

ET(N1) 3 x 2 cm

Taśma ozdobna
Ozdobna taśma klejąca do pakowania prezentów z
motywem świątecznym. W zestawie z plastikowym
podajnikiem zakończonym nożykiem, który umożliwia
łatwe odcięcie taśmy.
Adhesive ribbon in dispenser

1,55 zł

ERASER
10620
19,3 x ø 0,7 cm

T1 4 x 0,5 cm

P

Ołówek z gumką
Drewniany ołówek z gumką do mazania o zabawnym
kształcie.
Pencils with different heads

0,98 zł

20874
9 x 14 x 1,6 cm

S1, DC2 4 x 1 cm

P

Notes format A6 z motywem świątecznym
Notes o formacie A6 z okładką z motywem
świątecznym, 190 czystymi stronami, zakładką i gumką
do zamykania. Logotyp można umieścić bezpośrednio
na produkcie.
Christmas notebook

7,00 zł

60873
34 x 0,3 x 41 cm

S1 19 x 19 cm

Worek sportowy z motywem świątecznym
Worek sportowy z motywem świątecznym, wykonany z
tkaniny typu non-woven. Logotyp można umieścić
bezpośrednio na produkcie.
Gymbag with Christmas design

4,80 zł

7

BLUETOOTH

23546
one size

TT2 5 x 4 cm

P

Rękawiczki z funkcją bluetooth
Rękawiczki (akryl 96% + spandex) do obsługi
smartfonów z funkcją bluetooth do wykonywania
połączeń. Głośnik znajduje się w kciuku, natomiast
mikrofon na wysokości nadgarstka. Delikatne wibracje
sygnalizują połączenie przychodzące. Baterię można
naładować za pomocą kabla USB.
Touchscreen gloves with bluetooth function
for phone calls

92,20 zł

98765
one size

TT2 5 x 5 cm

P

Rękawiczki do obsługi smartfonów
Rękawiczki do obsługi smartfonów, uszyte z miękkiego
akrylu. Rękawiczki w miejscu kciuka i palca
wskazującego wykonane są ze specjalnego tworzywa,
dzięki któremu można obsługiwać ekrany dotykowe.
Acrylic gloves with touch tops on two fingers

6,92 zł

73536
one size fits all

TT1; HF 6 x 5 cm

P

Czapka i rękawiczki
Zestaw składający się z czapki i rękawiczek wykonany
z poliestru, którego największą zaletą jest duża
powierzchnia nadruku. Logo możemy wydrukowac po
obu stronach czapki i na obu rękawiczkach.
Beanie & glove

10,82 zł

TOP Y
QUALIT

100% COTTON
73373
180 x 30 cm

TT1; HF 4 x 5 cm

Szalik
Szalik uszyty ze 100% bawełny ze wzorem w szaroczarną szachownicę.
Scarf with chess pattern

63,90 zł

8

christmas special

80538
15 x 26 x 5 cm

TT3 10 x 10 cm

P

Termofor z motywem świątecznym
Termofor z motywem świątecznym, pokrowiec
wykonany z wełny. Pojemność 500 ml.
X-mas hot water bottle

32,47 zł

HANDWARMER
+ POWERBANK

4000 mAH

20770

70840
ø 9 x 0,6 cm

T4 5 x 1,5 cm

P

10 x 5,7 x 2 cm

L3 3 x 3 cm

K

Ogrzewacz do rąk

Power bank 4000 mAh - ogrzewacz do rąk

Ogrzewacz do rąk wykonany z PVC. Wystarczy
włożyć go do gorącej wody i można go użyć
ponownie. Logotyp można umieścić bezpośrednio na
produkcie.

Power bank (przenośny akumulatorek) służący do
ładowania tabletów, telefonów oraz MP3/4)
wykonany z metalu, z kablem do ładowania.
Dodatkowo może służyć jako ogrzewacz do rąk.
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie.

Hand warmer with snow flake

4000 mAh powerbank and hand warmer

4,25 zł

89,43 zł

9

ø 8 x 9,5 cm

C1;ET(N1) 5 x 5 cm

safe

food

80572
K

Kubek ceramiczny ze śnieżynkami
Power bank (przenośny akumulatorek) służący do
ładowania tabletów, telefonów oraz MP3/4 wykonany
z metalu, z kablem do ładowania. Dodatkowo może
służyć jako ogrzewacz do rąk. Logotyp można umieścić
bezpośrednio na produkcie.
Cup with snowflakes print

ø 7 x 23,3 cm

L3 3 x 3 cm

K

80616
ø 9,5 x 14,2 cm

L3;C1 5 x 5 cm

K

Termos z motywem świątecznym

Kubek termiczny porcelanowy

Termos z motywem świątecznym, o podwójnych
ściankach, wyposażony w praktyczne zamknięcie oraz
metalowy kubek. Pojemność termosu 500 ml.

Porcelanowy kubek termiczny z silikonową pokrywką i
świątecznym nadrukiem. Pojemność 400 ml.
Drinking cup with christmas design 400ml

Stainless steel thermal flask

39,90 zł

10

25,96 zł

safe

food

60617

safe

food

500ml

400ml

300ml

7,73 zł

christmas special
ø 5,8 x 8,7 cm

L3 1,5 x 1,5 cm

safe

food

80596
P

Pieczątka do ciastek
Pieczątka do ciasteczek z napisem MADE WITH LOVE
wykonana z silikonu. Logotyp można umieścić na
uchwycie.
Cookie stamp

7,24 zł

5,5

L2

XX
safe

food

safe

food

cm

TOP Y
QUALIT

80187

80319
17,5 x 2,5 x 25,5 cm

T4 4 x 2 cm

18 x 4,8 x 15,5 cm

L3 5 x 1 cm

K

Silikonowa foremka świąteczna

Dziadek do orzechów - renifer

Silikonowa foremka do pieczenia ciastek. Jest łatwa do
utrzymania w czystości - można ją myć także w
zmywarkach.

Nietypowy dziadek do orzechów w kształcie renifera,
wykonany z aluminium.
Elk shaped nutcracker

Silicone baking dish

29,78 zł

89,43 zł

11

67706
21 x 16,5 x 30 cm

TT2; HF 4 x 1,8 cm

P

Maskotka z kocem
Maskotka z kocem o wymiarach 100 x100 cm. Do
wyboru dwa warianty - z bałwankiem lub reniferem.
Cuddly toy with a fleece blanket

59,65 zł

blanket size

60593
ø 14 x 39 cm

HF;TT2 5 x 5 cm

P

Koc Święty Mikołaj
Mały koc z motywem świętecznym, który po złożeniu
przybiera kształt Świętego Mikołaja.

blanket size

Santa Claus blanket

60869
31 x 30 x 7,5 cm

HF, ET(N1) 4 x 2 cm

P

blanket size

Koc z motywem świątecznym
Miękki koc z polaru z motywem świątecznym o
wymiarach 180 x 120 cm.
Christmas blanket

32,47 zł

12

180 cm

120 cm

37,84 zł

christmas special

70328
30 x 30 x 9 cm

TT2 4 x 2 cm

P

Świąteczna poduszka
Zabawna poduszka z motywem świątecznym,
dostępna w kilku wersjach.
X-mas pillow with different designs

36,54 zł

M3

M4

M2

M1

07

05

68988
27 x 13 x 21 cm

60164
TT2 4 x 6 cm

P

25 x 10 x 25 cm

TT2 15 x 5 cm

Torba świąteczna

Torba świąteczna z juty

Świąteczna filcowa torba z zawieszką w kształcie
choinki, która może być miłym podarunkiem lub służyć
do zapakowania innych prezentów.

Urocza, świąteczna torba wykonana z juty z solidnymi,
kolorowymi uchwytami.
Jute x-mas bag

Felt bag with fir tree pendant

16,19 zł

12,69 zł

13

80621
42,5 x 4,5 x 30,5 cm

S1 11 x 8 cm

K

Kalendarz adwentowy
Kalendarz adwentowy zawierający narzędzia na
każdy dzień Adwentu: (dwie pary szczypców,
śrubokręty w różnych rozmiarach, adapter do
śrubokrętów, pęseta). Logotyp można umieścić w
dolnym rogu kalendarza.
Advent calendar

73,16 zł

14

home

ø 8 x 10,5 cm

C1 5 x 5 cm

safe

food

300ml

80584
K

Kubek porcelanowy z gwiazdką
Porcelanowy kubek z nadrukowaną złotą gwiazdą.
Pojemność 300 ml.
Cup with star print

80556
ø 8,5 x 10,3 cm

C1 5 x 5 cm

safe

food

16,19 zł

K

Kubek porcelanowy z koroną
Porcelanowy kubek z nadrukowaną koroną. Pojemność
300 ml. Całość zapakowana w pudełko prezentowe.
Cup with crown print

80572
ø 8 x 9,5 cm

C1;ET(N1) 5 x 5 cm

K

Kubek ceramiczny ze śnieżynkami
Power bank (przenośny akumulatorek) służący do
ładowania tabletów, telefonów oraz MP3/4 wykonany
z metalu, z kablem do ładowania. Dodatkowo może
służyć jako ogrzewacz do rąk. Logotyp można umieścić
bezpośrednio na produkcie.
Cup with snowflakes print

300ml

7,73 zł

16

safe

food

300ml

16,19 zł

C2;ET(N1) 5 x 5 cm

K

home

ø 11,3 x 13,8 cm

safe

food

80554
Zestaw do fondue
Porcelanowy zestaw do fondue z dwoma widelcami i
miejscem na podgrzewacz. Całość zapakowana w
pudełko prezentowe.
Chocolate fondue set

safe

C2 5 x 5 cm

safe

16,5 x 9,5 x 12 cm

food

80615

food

48,74 zł

K

Porcelanowy zestaw do herbaty

400ml

Porcelanowy zestaw do herbaty z motywem
świątecznym, składający się z filiżanki o poj. 200 ml i
dzbanka o poj. 400 ml.
Set of cups made of porcelain

200ml

400ml

200ml

54,20 zł

88854
15,8 x 15 x 15,2 cm

C2 3 x 5 cm

K

Czajnik i filiżanka do herbaty
Elegancki zestaw do herbaty składający się z czajnika
o poj. 400 ml oraz filiżanki z podstawką o poj. 200 ml.
Całość wykonana z wysokiej jakości porcelany.
Teapot with cup and coaster

54,20 zł

17

300ml

ø 8,4 x 9,2 cm

L3 4 x 3 cm

safe

food

80654
P

Kubek ceramiczny - gumowany
Kubek ceramiczny z gumowaną powłoką, pojemność
300 ml. Logotyp można umieścić bezpośrednio na
produkcie.
Rubberized ceramic mug

16,19 zł

04

05

03

09

LASER ENGRAVING

04

05

08

09

80655
ø 8 x 10,5 cm

L3 4 x 3 cm

P

Kubek ceramiczny - gumowany
Kubek ceramiczny z gumowaną powłoką, pojemność
300 ml. Logotyp można umieścić bezpośrednio na
produkcie. Zalecane mycie ręczne. Do kubka pasuje
opakowanie PRO7A06 (zamawiane oddzielnie).
Rubberized ceramic mug

300ml

16,19 zł

18

safe

MUGS WITH

08

food

03

ø 8,1 x 9,4 cm

L3, C1 3 x 6 cm

safe

food

home

300ml
87404
K

Kubek ceramiczny
Ceramiczny kubek o poj. 300 ml z łyżeczką
umieszczoną w uszku. Możliwość znakowania
laserowo lub kalkomanią - max 1 kolor.
Ceramic mug (300 ml)

14,16 zł

12,3 x 8,6 x 10,5 cm

C1 4 x 4 cm

Kubek ceramiczny

09

10

300ml

80481

safe

08

food

04

Kubek ceramiczny o subtelnym kształcie, poj. 300ml.
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie.
Do kubka pasuje opakowanie PRO7A06 (zamawiane
oddzielnie).
Ceramic mug

6,94 zł

19

ø 8 x 10 cm

safe

food

300ml

87888
C1 4 x 3 cm

Kubek ceramiczny
Kubek ceramiczny o klasycznym kształcie, pojemność
300 ml. Do kubka pasuje opakowanie 87888v
(zamawiane oddzielnie).
Ceramic coffee mug

5,45 zł

88704
ø 9 x 8,5 cm

safe

food

300ml

Opakowanie jednostkowe
zamawiane oddzielnie

C1 4 x 4 cm

Kubek ceramiczny
Wysokiej jakości ceramiczny kubek o pojemności 300
ml. Logotyp można umieścić na zewnętrznej ściance
kubka. Do kubka pasuje opakowanie 87888v i
PRO7A06 (zamawiane oddzielnie).
Ceramic cup, white inside and coloured
outside

12,94 zł

08

29

80095
ø 8,2 x 9,8 cm

C1 4 x 3 cm

Kubek ceramiczny
Klasyczny kubek wykonany z błyszczącej, kolorowej
ceramiki. Poj. 300 ml.
Ceramic coffee mug

9,86 zł

20

03

04

05

safe

05

food

04

300ml

03

ø 8,2 x 9,9 cm

safe

food

83281
SU 19 x 8 cm

home

Kubek ceramiczny do sublimacji
Kubek ceramiczny laminowany tworzywem sztucznym
nadający się do sublimacji, pojemność 300 ml.
Zalecane mycie ręczne.

300ml

Classic coffee mug for allover print

80171
ø 8,1 x 10 cm

safe

food

9,68 zł

SU 19 x 8 cm

300ml

Kubek ceramiczny - metalik
Ceramiczny kubek z eleganckim metalicznym
wykończeniem. Pojemność 300ml. Zalecane mycie
ręczne.

95

97

Metallic finish mug

16,19 zł

300ml

83438
ø 8,2 x 9,6 cm

SU 19 x 8 cm

05

safe

MAGIC
MUG

04

food

03

Kubek do sublimacji
Efektowny kubek do sublimacji - kiedy jest zimny nie
widać nadruku, ale po wypełnieniu ciepłym napojem
reklama staje się widoczna. Zalecane mycie ręczne.
Colour changing mug

16,19 zł

21

T4 10 x 6 cm

87981
ø 8 x 9,4 cm

T4, L3 6 x 6 cm

Kubek szklany

Kubek szklany

Szklany kubek o pojemności 300 ml.

Szklany kubek do kawy o pojemności 300 ml ze szkła
szronionego.

Coffee mug made of glass

Coffee mug, transparent frosted

5,13 zł

22

5,13 zł

safe

food

300ml

300ml
ø 7,9 x 9,5 cm

safe

food

83331

home
ø 11 x 24,7 cm

L3 3 x 2 cm

safe

food

80798
K

Dzbanek szklany 1400ml
Szklany dzbanek o pojemności 1400ml z metalową
przykrywką z sitkiem. Logotyp można umieścić na
metalowej przykrywce.
Glass carafe

ø 6,2 x 5,8 cm

C1, L3 4 x 2 cm

K

80797
ø 8,5 x 11 cm

C1, L3 5 x 2,5 cm

K

Szklanki do espresso

Szklanki do cappuccino

Zestaw składający się z dwóch szklanek do espresso o
podwójnych ściankach. Logotyp można umieścić
bezpośrednio na produkcie.

Zestaw składający się z dwóch szklanek do
cappuccino o podwójnych ściankach. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.

Set of 2 double-walled espresso cups

Set of 2 double-walled capuccino cups

39,89 zł

safe

food

80796

safe

food

100ml

200ml

1400ml

79,45 zł

59,65 zł

23

31 x 12 x 25,4 cm

L3 4 x 3 cm

safe

food

F230
K

Zestaw szklanek do whiskey Ferraghini
Zestaw 6 kryształowych szklanek do whiskey marki
Ferraghini. Można myć w zmywarkach.
Set of 6 whisky glasses

L3 4 x 3 cm

safe

26,5 x 11 x 35,5 cm

safe

F231

food

6x

food

209,45 zł

K

Zestaw szklanek do drinków Ferraghini
Zestaw 6 kryształowych szklanek do drinków marki
Ferraghini. Można myć w zmywarkach.
Set of 6 tall drinking glasses

209,45 zł

6x

F228
44 x 13 x 33 cm

L3 4 x 3 cm

K

Zestaw kieliszków do wina Ferraghini
Zestaw 6 kryształowych kieliszków do białego wina
marki Ferraghini. Można myć w zmywarkach.
Set of 6 white wine glasses

219,63 zł

6x
24

L3 4 x 3 cm

K

home

48 x 14,1 x 34 cm

safe

food

F227
Zestaw kieliszków do wina Ferraghini
Zestaw 6 kryształowych kieliszków do czerwonego
wina marki Ferraghini. Można myć w zmywarkach.
Set of 6 red wine glasses

219,63 zł

F229
36,5 x 10,1 x 32,5 cm

L3 4 x 3 cm

safe

food

6x

K

Zestaw kieliszków do szampana Ferraghini
Zestaw 6 kryształowych kieliszków do szampana marki
Ferraghini. Można myć w zmywarkach.
Set of 6 champagne glasses

209,45 zł

6x
25

safe
safe

T4, L3 3 x 1 cm

food

8 x 10,7 x 13 cm

food

450ml
80442
K

Słoik do picia
Szklany słoik do napojów, koktajli i grzańca, z
metalowym wieczkiem i miejscem na słomkę, poj. 450
ml. Produkt sprzedawany bez słomki. Logotyp można
umieścić na wieczku.
Glass jug

450ml

4000ml

6,92 zł

80443
26 x 23,7 x 28,3 cm

T4, L3 4 x 2 cm

K

Dozownik do napojów ze słoikami
Dozownik do napojów (poj. 4000 ml.) w zestawie z
czterema słoikami (poj. 450 ml.). Całość wykonana ze
szkła. Logotyp można umieścić na metalowym wieczku
dozownika.
Glass dispenser with 4 jugs

98,67 zł
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beverage bottles
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ainle

LEAKPROOF

steel

60348
ø 8,5 x 17,5 cm

L3 5 x 5 cm

K

Kubek termiczny
Kubek termiczny, metalowy z podwójnymi ściankami
(biały na zewnątrz) o poj. 400 ml. Posiada zakrętkę w
kolorze czarnym. Logotyp można umieścić
bezpośrednio na produkcie.
Double wall stainless steel drinking bottle

safe

st

ss

ainle

food

400ml

27,10 zł

LEAKPROOF

steel

65407
ø 8,4 x 19,3 cm

L3 5 x 5 cm

K

Kubek termiczny
Duży, szczelny kubek termiczny z systemem
"leakproof". Nierdzewny w środku i na zewnątrz,
pojemność 500 ml.
Leakproof insulated travel mug

68322
ø 8 x 17,6 cm

ET(N2) 25 x 14,5 cm

K

Plastikowy kubek
Wyjątkowo szczelny kubek termiczny o pojemności
420 ml. Posiada wyjmowaną, papierową wkładkę
umożliwiającą zamieszczenie dowolnego nadruku.
Thermal mug with paper inlay

18,96 zł

28

safe

LEAKPROOF

food

420ml

500ml

46,06 zł

beverage bottles

LEAKPROOF

safe

food

ss

st

ainle

steel

ø 7 x 18,5 cm

SU, T4 4 x 2 cm

K

Kubek termiczny 500ml
Kubek termiczny o pojemności 500ml, z podwójnymi
ściankami wykonanymi ze stali nierdzewnej i ustnikiem.
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie.

500ml

60819

Double-walled drinking cup

safe

st

ss

ainle

food

44,67 zł

LEAKPROOF

steel

60841
ø 7 x 14 cm

L3 4,5 x 1,5 cm

K

Kubek metalowy 250ml

250ml

Metalowy kubek na napoje o pojemności 250ml z
zamykanym ustnikiem. Logotyp można umieścić
bezpośrednio na produkcie.
Metal mug

21,65 zł

04

05

07
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LEAKPROOF

safe

food

st

ss

ainle

steel

60546
ø 8 x 18,5 cm

T4, L3 3 x 3 cm

K

Kubek termiczny

450ml

Kubek termiczny wykonany w środku ze stali
nierdzewnej, a na zewnątrz z plastiku. Posiada
szczelną pokrywkę oraz powłokę antypoślizgową.
Pojemność 450 ml. Logotyp można umieścić na kubku
metodą tampodruku, natomiast grawer jest możliwy
tylko na metalowej opasce kubka.
Drinking mug 450ml

st

ss

ainle

safe

LEAKPROOF

food

16,19 zł

steel

400ml

68799
ø 8 x 20 cm

L3 5 x 5 cm

K

Kubek termiczny
Elegancki kubek termiczny, wykonany na zewnątrz i w
środku ze stali nierdzewnej. Ustnik kubka otwierany i
zamykany za pomocą przycisku. Pojemność 400 ml.
Drinking mug made of stainless steel,
double-walled

food

LEAKPROOF
60327
9,6 x 5,4 x 20,6 cm

L3 5 x 5 cm

K

Butelka metalowa

600ml

Metalowa, lekko spłaszczona butelka na napoje (poj.
600 ml) z zakrętką i karabińczykiem. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.

30

Drinking bottle in hipflask design

24,33 zł

safe

48,98 zł

beverage bottles

500ml
03

04

safe
safe

st

ss

ainle

food

LEAKPROOF
+ VACUUM

food

05

steel

65420
ø 7 x 24 cm

L3 5 x 5 cm

K

Termos
Stylowy termos wykonany ze stali szlachetnej w
kolorowej obudowie, pojemność 500 ml. Logotyp
można umieścić bezpośrednio na produkcie.
Stainless steel thermal flask

500ml

29,87 zł

LEAKPROOF
+ VACUUM

st

ss

ainle

steel

60430
ø 7 x 25,2 cm

L3 5 x 5 cm

K+P

Termos
Praktyczny termos wykonany ze stali nierdzewnej o poj.
500 ml. wyposażony w kubek o nietypowym kształcie.
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie.
Stainless steel thermal flask

37,92 zł

31

29

12

62892
L3 5 x 5 cm

K

ainle

Termos

ss

st

ø 7 x 23,5 cm

LEAKPROOF
+ VACUUM
steel

Termos o pojemności 500 ml o podwójnych ściankach
z mechanizmem ułatwiającym szybkie zamykanie i
otwieranie termosu. Dostępny w kilku modnych
kolorach.

safe

11

food

500ml

10

Thermos flask

500ml

500ml

29,86 zł

32

29,87 zł

K

Termos
Termos o podwójnych ściankach, wyposażony w
praktyczne zamknięcie oraz metalowy kubek.
Pojemność termosu 500 ml.
Stainless steel thermal flask

28,81 zł

LEAKPROOF
+ VACUUM
ainle

safe

L3 5 x 5 cm

food

ø 7 x 23,3 cm

st

60089

ss

Stainless steel thermal flask

ainle

ss

Termos o podwójnych ściankach, wykonany ze
szlachetnej stali, został wyposażony w praktyczne
zamknięcie oraz metalowy kubek. Pojemność termosu
500 ml. Logotyp można umieścić bezpośrednio na
produkcie.

safe

Termos

LEAKPROOF
+ VACUUM
food

K

st

L3 5 x 5 cm

steel

ø 7,4 x 24,7 cm

steel

65403

beverage bottles

05

07

ø 8 x 32 cm

LEAKPROOF

safe

steel

65401

food
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ss

ainle

safe

LEAKPROOF
+ VACUUM

food

600ml

1000ml

04

60863
L3 5 x 5 cm

K

13 x 9 x 29,5 cm

L3 4,5 x 1,5 cm

K

Termos

Butelka na napoje 600ml

Duży termos o podwójnych ściankach, wykonany ze
szlachetnej stali, został wyposażony w praktyczne
zamknięcie oraz metalowy kubek. Pojemność termosu
1000 ml.

Butelka na napoje o pojemności 600ml wykonana z
aluminium z silikonową zakrętką oraz uchwytem do
paska. Logotyp można umieścić bezpośrednio na
produkcie.

Stainless steel thermal flask

Metal drinking bottle with silicone lid

48,74 zł

17,82 zł

33

ø 11,5 x 29,5 cm

T4 6 x 2 cm

safe

food

60814
K

Butelka na napoje 2500ml
Duża butelka na napoje o pojemności 2500ml,
wykonana z plastiku, z blokowanym ustnikiem,
uchwytem do przenoszenia i plastikowym sitkiem np.
na owoce. Logotyp można umieścić bezpośrednio na
produkcie.
Infuser bottle

60812
ø 6,6 x 25 cm

T4 5 x 2 cm

safe

food

650ml

2500ml

67,79 zł

K

Butelka na napoje 650ml
Butelka na napoje o pojemności 650ml, wykonana z
plastiku z zamknięciem i plastikowym sitkiem np. na
owoce. Logotyp można umieścić bezpośrednio na
produkcie.
Infuser bottle

26,90 zł

60813
ø 11,5 x 31,5 cm

T4 6 x 2 cm

K

Butelka na napoje 1800ml
Butelka na napoje o pojemności 1800ml, wykonana z
plastiku z blokowanym ustnikiem, uchwytem do
przenoszenia i plastikowym sitkiem np. na owoce.
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie.
Infuser bottle

59,65 zł

34

safe

food

1800ml

LEAKPROOF

beverage bottles

2200ml
60807
ø 12,5 x 26 cm

T4 4 x 4 cm

safe

food

LEAKPROOF
K

Butelka na napoje 2200ml - hantel
Duża, plastikowa butelka na napoje o pojemności
2200 ml w kształcie hantla. Świetnie sprawdzi się na
siłowni oraz może służyć jako ciężarek do ćwiczeń.
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie.
Fitness dumbbell drinking bottle

400ml

62879
ø 6,7 x 22,8 cm

L3 5 x 2,5 cm

safe

LEAKPROOF
+ VACUUM

food

36,54 zł

K

Butelka szklana
Butelka z podwójnymi ściankami, wykonana ze szkła.
Posiada wygodny, zamykany ustnik i sitko. Poj. 400 ml.
Double wall glass bottle, leakproof

48,74 zł

35

LEAKPROOF
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60196
ø 8 x 31,5 cm

L3 5 x 5 cm

K

Butelka metalowa
Szczelna butelka na napoje o poj. 800 ml., wykonana
ze stali nierdzewnej. Butelka wyróżnia się swoją barwą
w kolorach tęczy. Logotyp można umieścić
bezpośrednio na produkcie.
Stainless steel drinking bottle

800ml

62,33 zł

44

03

05

800ml

06

60194
P

Bidon wykonany ze stali nierdzewnej z
karabińczykiem. Pojemność 800 ml.

safe

L3 3 x 3 cm

food

ø 7,3 x 24,5 cm
Bidon

LEAKPROOF

800ml Drinking bottle with snap hook

14,78 zł

500ml

60195
ø 7,3 x 19 cm

L3 3 x 3 cm

P

Bidon
Bidon wykonany ze stali nierdzewnej z
karabińczykiem. Pojemność 500 ml.
500ml Drinking bottle

06

36
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food

11,31 zł

LEAKPROOF

wine, bbq & leisure

11,9 x 1,4 x 2 cm

L2 4 x 0,7 cm

safe

food

82865
K

Nóż kelnerski
Metalowy nóż kelnerski z otwieraczem do butelek,
nożykiem do folii i korkociągiem.
Waiter's knife

82883
ø 4 x 7,5 cm

L3 2 x 1 cm

safe

food

7,80 zł

K

Próżniowy korek do szampana
Korek do szampana z metalowym uchwytem, który
pozwala ponownie zamknąć butelkę, dzięki czemu
napój nie straci bąbelków. Na górze korka można
zaznaczyć datę otwarcia butelki.
Vacuum champagne stopper

L3 4 x 3 cm

safe

ø 13,5 x 17,7 cm

safe

steel

82870

food

st

ss

ainle

food

18,96 zł

K

Chłodziarka do wina
Wysokiej jakości chłodziarka do wina o podwójnych
ściankach ze stali nierdzewnej. Produkt pozwala na
zachowanie odpowiedniej temperatury wina bez
używania lodu i pasuje do większości standardowych
butelek.
Double Wall Stainless Steel Wine Cooler

81,29 zł

84021
27,2 x 24,1 x 9,3 cm

L3 3 x 2 cm

K

Zestaw koktajlowy - shaker
Zestaw koktajlowy z chromowanego metalu składający
się z shakera o poj. 500 ml, miarki oraz regulowanego
sitka. Całość umieszczono w opakowaniu kartonowym.
3-piece cocktail set

70,47 zł

LEAKPROOF

38

wine, bbq & leisure

safe

K

safe

L3, S1 5 x 1 cm

food

15 x 17,5 x 4,7 cm

food

84037
Zestaw do wina
Luksusowy 4-częściowy zestaw do wina w eleganckim,
drewnianym pudełku z dołączonymi szachami. Logotyp
można umieścić na wieczku pudełka.
Wine set in wooden box

237ml

48,74 zł

60786
24 x 18 x 6 cm

T4 4,8 x 2,8 cm

K

Zestaw piersiówka, szachy, karty i kości
Zestaw składający się z piersiówki o pojemności
237ml, szachów, kart oraz kości do gry. Całość
zapakowana w drewniane pudełko, na którym można
umieścić logotyp.
Playset with hip flask, chess and card game

106,78 zł

39

safe
safe

L3, S2 6 x 4 cm

food

36 x 11,1 x 12,2 cm

food

84007
K

Skrzynka na wino
Luksusowa skrzynka na wino, wyposażona w nóż
kelnerski, korek, lejek i ociekacz. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.
Wine set in wooden box

64,89 zł

80559
35 x 13,9 x 10,5 cm

L3;S1 4 x 2 cm

K

Zestaw do wina i serów
Zestaw do wina i serów zawierający małą łupkową
płytę, widelec i nóż do sera wykonane ze stali
nierdzewnej oraz miejsce na butelkę wina. Logotyp
można umieścić na płycie.
Wine and cheese set

64,78 zł

40

wine, bbq & leisure

80562
32,5 x 25 x 25 cm

L3 5 x 3 cm

K

Cooler do szampana, duży

Cooler do szampana, mały

Duży cooler do chłodzenia szampana wykonany z
metalu. Doskonale sprawdzi się na każdym przyjęciu.

metalu. Doskonale sprawdzi się na każdym przyjęciu.

Champagne cooler large

Champagne cooler small

968,36 zł

safe

K

food

L3 5 x 3 cm

safe

ø 46 x 33,5 cm

food

80561

Cooler do chłodzenia szampana wykonany z

642,86 zł

41

TT3; TC 12 x 6 cm

P

safe

25 x 16,5 x 34,5 cm

food

66605
Plecak piknikowy
Plecak piknikowy z przegrodą chłodzącą i
wyposażeniem dla 2 osób: termos ze stali nierdzewnej,
dwa stalowe kubki, pojemniki na sól i pieprz, mała
deska, sztućce i serwetki.
Picnic backpack

66607
47 x 19 x 44 cm

TT3; TC 10 x 5 cm

P

Plecak piknikowy
Plecak piknikowy z wyposażeniem dla 4 osób. Zawiera
komory chłodzące na jedzenie oraz butelki, plastikowy
zestaw naczyń i sztućców, małą deskę, korkociąg,
pojemniczki na pieprz i sól oraz nóż.
Picknic backpack for 4 persons

194,49 zł

42

safe

food

174,91 zł

wine, bbq & leisure

LABEL

safe

food

WITH LASER OR DIGITAL PRINT

63041
48 x 35 x 40

ET(P) 4,5 x 3 cm

Kosz piknikowy dla 4 osób
Kosz piknikowy z zestawem dla 4 osób. Zawiera 4
szklane kieliszki, 4 porcelanowe talerze, 12-częściowy
zestaw sztućców, solniczkę i pieprzniczkę, a także 3
przegródki na butelki.
Picnic basket for four people

62337
42 x 29 x 39 cm

safe

food

487,67 zł

ET(P); ET(N1) 4,5 x 3 cm

Kosz piknikowy
Koszyk piknikowy dla dwóch osób, zaopatrzony w
plastikowe kieliszki, porcelanowe talerze, sztućce oraz
nóż kelnerski. Dodatkowo torbę wyposażono w
komorę chłodzącą.
Picnic basket for 2 persons

30 x 19,2 x 16,5 cm

ET(P) 4,5 x 3 cm

P

safe

60856

food

324,69 zł

Kosz piknikowy dla dwóch osób
Kosz piknikowy z zastawą dla dwóch osób. W koszu
znajdują się dwa talerze, sztućce, solniczka i
pieprzniczka oraz nóż kelnerski z korkociągiem.
Picnic basket

154,92 zł

43

05

60436
44 x 30 x 5 cm

HF TT2 5 x 4 cm

44

P

Koc-poduszka
Przyjemny w dotyku koc (150 x 120 cm), który po
włożeniu do pokrowca może służyć jako wygodna
poduszka. Logotyp można umieścić bezpośrednio na
produkcie.
Fleecebag (pillow) with blanket

BAG AND
BLANKET

blanket size

120 cm

35,24 zł

blanket size

150 cm

150 cm

180 cm

BAG AND
BLANKET

60029
38 x 5 x 46,5 cm

TT2 15 x 15 cm

P

Koc
Przyjemny w dotyku koc (150 x 120 cm), który po
włożeniu do pokrowca może służyć jako wygodna
poduszka. Logotyp można umieścić bezpośrednio na
produkcie.
Picnic blanket including compartment

108,47 zł

44

wine, bbq & leisure
120 cm

blanket size
180 cm

66902
180 x 112 cm

TT2; HF 5 x 4 cm

P

Koc polarowy
Duży, ciepły koc wykonany z miękkiego polaru.
Idealnie sprawdzi się w domu, podróży lub na
kempingu. Posiada praktyczny pasek z uchwytami do
noszenia. Znakowanie termotransferem tylko na
uchwycie do noszenia koca. Gramatura 170 g/m2.
Fleece picnic and sofa blanket

28,47 zł

44
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80686
30,5 x 15 x 4,5 cm

TT1 6 x 4 cm

P

Rękawica kuchenna
Praktyczna, długa i dobrze chroniąca przed
poparzeniem rękawica kuchenna. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.
Grill glove

safe

L3 5 x 1,5 cm

safe

27 x 3,6 x 3,5 cm

food

83396

food

22,70 zł

P

Szczypce kuchenne
Szczypce kuchenne idealne na grilla. Wykonane z
łatwej w czyszczeniu stali nierdzewnej i plastiku.
Logotyp można umieścić na stalowym elemencie.
BBQ tongs

7,92 zł

60005
9,4 x 2,9 x 31,2 cm

L3 5 x 3 cm

E

Akcesoria do grilla
Praktyczne akcesoria do grillowania: korkociąg,
pędzel, widelec oraz łopatka.
BBQ tool

89,43 zł

46

wine, bbq & leisure
28 x 59 x 1 cm

safe

food

80685
L3 5 x 2 cm

Ruszt do grillowania ryb
Ruszt do grillowania jednocześnie trzech ryb,
wykonany z nieprzywierającego metalu z drewnianą
rączką. Logotyp można umieścić na drewnym
uchwycie.
Grill grate

80648
37 x 10 x 8 cm

L3 5 x 2,5 cm

safe

food

24,33 zł

K

Zestaw sztućców do grilla
Zestaw metalowych sztućców do grilla, zawierający
szczypce do obracania mięsa, łopatkę oraz widelec.
Całość umieszczona w metalowej skrzynce, na której
można umieścić logotyp.
Grill set in case

59,74 zł

47

safe
safe

L3 4 x 2 cm

food

40 x 25 x 1,5 cm

food

80558
K

Taca śniadaniowa
Bambusowa deska z płytą łupkową. Na tacy znajduje
się miejsce na kubek oraz zagłębienie, które zatrzyma
napój w przypadku rozlania. Logotyp można umieścić
na płycie.
Serving Board, slate/wood

79,20 zł

80557
43,4 x 25,5 x 27,5 cm

L3 4 x 2 cm

K

Stolik
Bambusowy stolik z dwiema półkami z płyt łupkowych.
Logotyp można umieścić na płycie.
Dining table

81,29 zł

48
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80187
18 x 4,8 x 15,5 cm

L3 5 x 1 cm

safe

food

TOP Y
QUALIT

K

Dziadek do orzechów - renifer
Nietypowy dziadek do orzechów w kształcie renifera,
wykonany z aluminium.
Elk shaped nutcracker

25 x 10 x 5,7 cm

L3 4 x 1 cm

K

80794
24,9 x 9,8 x 6 cm

L3 4 x 1 cm

K

Zestaw miseczek

Zestaw miseczek

Zestaw składający się z trzech miseczek oraz łupkowej
podstawki. Logotyp można umieścić na podstawce.

Zestaw składający się z trzech miseczek oraz
bambusowej podstawki. Logotyp można umieścić na
drewnianej podstawce.

Small bowls set with slate board

safe

food

80975

safe

food

89,43 zł

Small bowls set with bamboo board

23,81 zł

32,47 zł
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80836
25,7 x 28 x 2,7 cm

L3, T4 4 x 1,5 cm

K

Deska i nóż do serów
Drewniana deska do serów ze skórzaną zawieszką
oraz nożem wykonanym ze stali nierdzewnej. Całość
zapakowana w tekturowe pudełko prezentowe.
Logotyp można umieścić na desce lub nożu.
Wooden board with cheese knife

L3, S1 8 x 3 cm

safe

20,8 x 21,7 x 3 cm

safe

steel

80191

food
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food

79,75 zł

K

Deska do serów z nożem
Drewniana deska do serów z nożem wykonanym ze
stali nierdzewnej. Całość zapakowana w tekturowe
pudełko prezentowe.
Cheese set with wooden cutting board

40,61 zł

st

steel

80190
33,5 x 28,5 x 2,8 cm

L3, S1 8 x 4 cm

K

Podstawka do serów z akcesoriami
Podstawka do serów w zestawie z jednym małym i
jednym płaskim nożem oraz widelcem. Całość
zapakowana w tekturowe pudełko prezentowe.
Cheese set with slate cutting board

68,65 zł

50

ss

ainle

wine, bbq & leisure
16,8 x 2,5 x 25,5 cm

L2;T4 4 x 3 cm

safe

steel

80560

food

ss

st

ainle

P

Zestaw do krojenia pizzy
2-częściowy zestaw do krojenia pizzy zawierający
mały nóż oraz nóż z okrągłym ostrzem. Ostrza
wykonane ze stali nierdzewnej, plastikowa rękojeść.
Logotyp można umieścić na opakowaniu.
Pizza set

safe

ss

st

ainle

food

24,33 zł

steel

83284
ø 24,9 x 3,5 cm

L3 8 x 3 cm

K

Deska do serów
Rozsuwana deska do krojenia serów wykonana z
bambusa. Po rozłożeniu deski można łatwo korzystać
ze specjalnych akcesoriów do porcjowania serów.
Chopping board made of bamboo

steel

58 x 18 x 2 cm

L3 4 x 2 cm

safe

st

88872

ss

ainle

food

88,70 zł

K

Bambusowa deska do krojenia z nożem
Wysokiej jakości zestaw składający się z dużej
bambusowej deski i noża ze stali nierdzewnej. Deska
posiada specjalne miejsce na nóż i praktyczny uchwyt
oraz dwa rodzaje struktury.
Bamboo chopping board with knife

116,61 zł

51

safe

food

st

ss

ainle

steel

80833
37 x 14,8 x 3,9 cm

T4, L3 5 x 3 cm

K

Zestaw sztućców do mięs
Zestaw sztućców do mięs wykonanych ze stali
nierdzewnej z drewnianymi uchwytami. Całość
zapakowana w drewniane opakowanie, na którym
można umieścić logotyp.
Meat cutlery

food

safe
safe

st

ss

ainle

food

96,84 zł

steel

80548
34,2 x 11,8 x 3,3 cm

L3;T4 8 x 3 cm

K

Zestaw noży kuchennych
2-częściowy zestaw noży. Ostrza wykonane ze stali
nierdzewnej. Logotyp można umieścić na opakowaniu.
Knife set 2-pieces with light wooden handles

137,52 zł

st

ss

ainle

steel

80549
36,5 x 11,8 x 3,3 cm

L3;T4 8 x 3 cm

K

Zestaw noży kuchennych
2-częściowy zestaw noży. Ostrza wykonane ze stali
nierdzewnej. Logotyp można umieścić na opakowaniu.
Knife set 2-pieces with dark wooden handles

137,52 zł

52

safe

wine, bbq & leisure
L3 3,8 x 1,8 cm

food

st

steel

80791
21 x 10 x 35 cm

ss

ainle

K

Zestaw noży kuchennych
Zestaw pięciu noży kuchennych w komplecie z
drewnianym stojakiem. Noże trzymają się dzięki
magnesowi znajdującemu się w drewnie.
Knife block with 5 kinves

safe

st

ss

ainle

food

279,54 zł

steel

80573
37,7 x 21,9 x 3,8 cm

L3;S1 8 x 3 cm

K

Zestaw noży kuchennych
Zestaw 5 noży kuchennych w różnych rozmiarach.
Noże posiadają metalowe ostrze. Logotyp można
umieścić na opakowaniu.
Set of 5 knives

96,84 zł

53

LEAKPROOF

safe

st

food

178ml

ss

ainle

steel

60168
18,8 x 17 x 4,4 cm

L3 4 x 2,5 cm

K

Piersiówka z 2 kieliszkami

45ml

Klasyczna piersiówka wykonana ze stali nierdzewnej w
zestawie z dwoma kieliszkami. Pojemność piersiówki:
170 ml. Całość zapakowana w kartonowe
opakowanie.
Hipflask set with 2 cups

LEAKPROOF

safe

st

ss

ainle

food

37,92 zł

steel

104ml

65708
7 x 2,5 x 11,6 cm

L3 4 x 2 cm

K

Piersiówka mała
Mała piersiówka ze stali nierdzewnej z bezpiecznym
zamknięciem, pojemność 104 ml. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.
Stainless steel hip flask

LEAKPROOF

safe

st

ss

ainle

food

16,70 zł

steel

65703
9,3 x 2,8 x 13,8 cm

L3 5 x 3 cm

K

237ml

Piersiówka
Piersiówka ze stali nierdzewnej z bezpiecznym
zamknięciem, pojemność 237 ml. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.
Stainless metal hip flask

safe

st

ss

ainle

food

18,96 zł

LEAKPROOF

steel

65740
ø 4,3 x 6,9 cm

L2 1 x 3 cm

K

Zestaw 4 kieliszków

45ml

Zestaw 4 kieliszków ze stali nierdzewnej,
umieszczonych w praktycznym etui z ekologicznej
skóry. Logotyp można umieścić na kieliszkach.

54

4 stainless steel caps

16,19 zł

ø 9,1 x 15 cm

L3 5 x 2 cm

wine, bbq & leisure

steel

60792

600ml

LEAKPROOF

safe

food

st

ss

ainle

K

Piersiówka 600ml - beczka
Piersiówka wykonana ze stali nierdzewnej o
pojemności 600ml w kształcie beczki. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.
Hip flask barrel

LEAKPROOF

safe

st

ss

ainle

food

48,74 zł

steel

60793
12 x 3,5 x 6 cm

L3 5 x 2 cm

K

Piersiówka 178ml - usta
Piersiówka wykonana ze stali nierdzewnej o
pojemności 178ml w kształcie ust. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.
Lip shaped hip flask

LEAKPROOF

safe

st

ss

ainle

food

178ml

48,74 zł

steel

60722
9,2 x 3 x 13,7 cm

L3 5 x 3 cm

K

Piersiówka
Piersiówka o pojemnośći 200 ml, wykonana ze stali
nierdzewnej i wykończona materiałem typu PU.
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie.
Hip flask with PU finish

200ml

23,52 zł

55

K

safe

food

st

L3 4 x 3 cm

steel

ø 12,5 x 19,5 cm

ss

ainle

88489
Pojemnik na lunch
Praktyczne pudełko na lunch wykonane ze stali
nierdzewnej i plastiku. Składa się z izolowanego
pojemnika o poj. 600 ml z podwójnymi ściankami i
uchwytem oraz drugiego, przeźroczystego pojemnika
o poj. 320 ml.
Lunch box with carrying handle

safe

T4+V, DC2 5 x 2 cm

safe

14,9 x 12,7 x 3,1 cm

food

80054

food

920ml

56,88 zł

P

Pojemnik na lunch
Mały, składany pojemnik na lunch wykonany z sylikonu
z łyżką i widelcem, poj. 600 ml. Logotyp można
umieścić na górze produktu.

600ml

Foldable silicon bowl - small

22,70 zł

88544
21 x 14,8 x 3,1 cm

T4+V; DC2 5 x 3 cm

P

Pojemnik na lunch
Duży, składany pojemnik na lunch wykonany z sylikonu
z łyżką i widelcem, poj. 900 ml. Posiada dwie
oddzielne komory. Logotyp można umieścić na górze
produktu.

34,97 zł

56

900ml

Foldable silicon bowl - big

umbrellas & cagoules

04

05

07

OPEN-CLOSE
AUTOMATIC
43518
ø 100 x 60 cm

S2, TT2, TC1 15 x 10 cm

P

Parasol automatyczny
Parasol automatyczny z kolorową lamówką, wykonany
z tkaniny 190 pongee, stelaż z włókna szklanego.
Niewielkie rozmiary parasola sprawiają, że zmieści się
do większości damskich torebek.
Pocket umbrella

51,78 zł

OPEN-CLOSE
AUTOMATIC

F225
ø 100 x 60 cm

S2, TT2, TC1 15 x 10 cm

Parasol automatyczny Ferraghini
Automatyczny parasol Ferraghini z pokrowcem.
Niewielkie rozmiary i ponadczasowy design
przypadną do gustu wielu osobom.
Ferraghini pocket umbrella

58,97 zł

58

P

oﬃce

INSIDE
COLOURS
01

XL

07

05

04

45197
ø 102 x 88 cm

S2, TT2, TC1 20 x 15 cm

09

P

Parasol manualny
Manualny parasol z podwójną warstwą nylonu wierzch w kolorze czarnym, od spodu kolorowe
wykończenie.

08

Umbrella with double cover

39,98 zł
98
10
11
12
29

43298
ø 105 x 83 cm

S2, TT2, TC1 20 x 10 cm

P

Parasol automatyczny
Elegancki parasol automatyczny wykonany z tkaniny
pongee. Parasol posiada miękki, wygodny uchwyt i jest
dostępny w kilku modnych kolorach.
Umbrella made of pongee, automatic

35,24 zł

XL

AUTOMATIC
59

04

08

05

09

45085
ø 100 x 83 cm

S2, TT2, TC1 20 x 15 cm

P

Parasol automatyczny
Parasol automatyczny z prostą, drewnianą rączką.
Kolorowe segmenty łączone są na przemian z białymi,
dzięki czemu parasol przyciąga uwagę.

XL

AUTOMATIC

Bicoloured automatic umbrella

15,79 zł

03

08

04

09

05

10

06

44

45086
ø 100 x 83 cm

S2, TT2, TC1 20 x 15 cm

P

Parasol automatyczny
Automatyczny parasol z prostą, drewnianą rączką.
Żywe kolory przyciągają wzrok, dzięki czemu parasol
stanowi skuteczne medium reklamowe.
Automatic walking-stick umbrella

15,79 zł

60

XL

AUTOMATIC

oﬃce

XXL
AUTOMATIC

40870
ø 120 x 95 cm

S2 20 x 15 cm

P

Parasol automatyczny
Duży parasol automatyczny z plastikową rączką
wykonany z poliestru. Parasol wyróżnia się
nietypowymi, dwukolorowymi panelami. Logotyp
można umieścić bezpośrednio na produkcie.
Rainbow umbrella

64,88 zł

XL

AUTOMATIC

45131
ø 105 x 88 cm

S2, TT2, TC1 20 x 15 cm

P

Parasol automatyczny
Parasol automatyczny z drewnianą, wygiętą rączką
wykonany z poliestru 190T. Dostępny w bogatej gamie
kolorystycznej.
Automatic umbrella

18,56 zł

01

02

03

04

10

11

12

24

05

29

06

07

08

09

44

54

59

99

61

40476
ø 120 x 88 cm

S2, TT2, TC1 20 x 15 cm

P

Parasol składany odwrotnie

10

black
orange

24

navyblue
lightblue

29

darkgreen
lightgreen

Parasol składany odwrotnie niż tradycyjny, dzięki
czemu można np. bez problemu wsiąść do samochodu
w trakcie deszczu. Parasol wykonany z podwójnej
tkaniny typu pongee 190T.
Reverse umbrella - double layer - 190T
pongee

54,20 zł

62

43453
ø 105 x 86 cm

S2, TT2, TC1 20 x 10 cm

P

oﬃce

Parasol automatyczny
Parasol automatyczny wykonany z tkaniny typu pongee
ze stelażem aluminiowym. Logotyp można umieścić na
dowolnym segmencie parasola.

XL

Umbrella with aluminum shaft

27,10 zł

AUTOMATIC

XXL
03

07

44

99

45187
ø 123 x 100,5 cm

S2, TT2, TC1 25 x 20 cm

P
Parasol manualny
Parasol manualny. Trzon i pręty wyprodukowano
specjalną techniką, aby zapobiegać łamaniu się
parasola.

STORM

Large umbrella with soft grip.

SAFE

35,24 zł

F214
ø 102 x 90 cm

S2, TT2, TC1 20 x 15 cm

E

Parasol Ferraghini
Elegancki parasol z kolekcji Ferraghini wykonany z
materiałów najwyższej jakości (210T pongee). Rączka
pokryta jest wygodną antypoślizgową gumą, przez co
parasol doskonale leży w dłoni. Wysięgnik z włókna
szklanego zapewnia dodatkową stabilność, natomiast
specjalnie dopasowany pokrowiec ochronę w trakcie
przechowywania.
Ferraghini umbrella

68,80 zł

XL

AUTOMATIC

63

XL

37

48

49

49205
XL

S2, TT3 10 x 6 cm

P

Płaszcz przeciwdeszczowy
Płaszcz przeciwdeszczowy z kapturem i kieszeniami,
zapinany na zatrzaski. Dostępny w kilku zestawieniach
kolorystycznych.
Bicolour reversible raincoat, PVC,XL

47,12 zł

40729
XL

XL

S1 5 x 5 cm

P

Ponczo przeciwdeszczowe
Ponczo przeciwdeszczowe wykonane z tworzywa
EVA, umieszczone w praktycznym pokrowcu. Logotyp
można umieścić na pokrowcu.
Rain poncho

14,57 zł

XL
40380
XL

TT3 S2 10 x 6 cm

P

Płaszcz przeciwdeszczowy
Płaszcz przeciwdeszczowy z kapturem i kieszeniami,
zapinany na zatrzaski. Dostępny w rozmiarze XL.
EVA-Raincoat

27,10 zł

64

oﬃce
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sible -
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oreali
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fo t

print p

40084
10 x 6 x 10,6 cm

DC2 9 x 10,6 cm

K

Stojak na biurko
Stojak na biurko z cyfrowym wyświetlaczem
pokazującym datę, godzinę oraz temperaturę. Nadruk
można umieścić na całej powierzchni produktu.
Pen holder with digital display

29,56 zł

sible os

print p

Podkładka pod mysz nadająca się w całości do
sublimacji w pełnym kolorze.
Sublimation mousepad

3,99 zł

P

al

SU TT2 20 x 24 cm

Podkładka pod mysz

66

4c

c digit

20478
20 x 24 x 0,3 cm

oreali

sti

fo t

oﬃce
sible -

print p

20083
20 x 2,6 x 2,8 cm
K

al

4c

c digit

os

oreali

sti

fo t

T4; DC2; DC1 20,2x2,8 cm

Uchwyt na notatki
Uchwyt na notatki i drobiazgi z możliwością
zamocowania na monitorze za pomocą taśmy klejącej.
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie.
PC screen memo holder

9,68 zł

28307
9,1 x 7 x 2,8 cm

T3+V; DC1 4 x 1,8 cm

K

Klip do notatek
Magnetyczny klip do notatek z 8 ludzikami, które
przytrzymują notatki, wizytówki itp.
Memo holder with eight metal men on a
magnetic base

13,75 zł

23486
11,3 x 1,6 x 6 cm

T3+V, DC1 3,5 x 2 cm

P

Zakreślacze
Kolorowe zakreślacze w kształcie kwiatka w pięciu
popularnych kolorach. Logotyp proponujemy umieścić
na białym, plastikowym elemencie.
Highlighter flower

7,24 zł

67

28711
9 x 1 x 9,2 cm

T2, TT1 5 x 2 cm

P

Karteczki do markowania
Zestaw kolorowych karteczek do markowania w
praktycznym opakowaniu. Zawiera mniejsze fiszki w 5
różnych kolorach oraz duży bloczek żółtych karteczek
(po 25 szt. z każdego rodzaju). Logotyp można
umieścić tuż nad okienkami.
Sticky markers, natural look

2,36 zł

28865
8,3 x 7,5 x 2,5 cm

T2, HS, TT1 4 x 3 cm

P

Karteczki do markowania
Praktyczny zestaw karteczek do markowania. Zawiera
wiele kolorowych fiszek oraz 3 nieco większe bloczki z
kartkami (wszystkie samoprzylepne, po 25szt. w
każdym kolorze).
Small ring-binder with sticky notes

4,80 zł

20583
8,1 x 1,5 x 15,2 cm

T3 6 x 4 cm

P

Notes z karteczkami do markowania
Notes bindowany ze spiralą z 50 karteczkami w kratkę
i kolorowymi karteczkami do markowania. Logotyp
można umieścić na okładce.
Notepad Smile face

4,56 zł

21283
7,7 x 10,5 x 1,6 cm

T3+V; ET(N2) 6 x 4 cm

P

Karteczki do markowania
Zestaw karteczek do markowania, składający się z
bloku (100 kartek) do notatek i kolorowych karteczek po 25 sztuk w każdym kolorze. Zestaw umieszczono w
białym, twardym etui, na którym można umieścić
logotyp.
Sticky note set

5,37 zł

68

20186
10,4 x 14,5 x 1,2 cm

TT1 5 x 3 cm

P

04

Notatnik z karteczkami
Notatnik wykonany z PU z karteczkami do markowania
i notowania. W zestawie z długopisem.
Notebook with sticky markers

05

10,45 zł

20497
9 x 14,4 x 0,9 cm

T3 5 x 3 cm

P

Notes z długopisem
Ekologiczny notes (70 stron w linie z listą rzeczy do
zrobienia) na spirali w komplecie z długopisem.
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie.
To do pad with pen

4,88 zł

22843
10,2 x 12,9 x 2,8 cm

T4 5 x 2 cm

P

Karteczki do markowania
Praktyczny zestaw karteczek do markowania złożony z
200 niebieskich i żółtych karteczek oraz 200 etykiet w
6 kolorach. Całość znajduje się w czarnym etui.
Sticky marker

16,19 zł

69

oﬃce

01

23445
13,8 x 18,8 x 1,7 cm

T4, TT1 5 x 3 cm

P

Notes
Notes w tekturowej okładce z gumką i 120 stronami w
linie. Posiada również kieszonkę na notatki zamykaną
na gumkę. Nadruk można umieścić na okładce.
Notebook with brown rubber band, 120
sheets

16,19 zł

almost

A6

almost

A5

20581
9,7 x 1,1 x 14 cm

20582
S1, TT1 4 x 3 cm

14,8 x 1,1 x 21 cm

S1, TT1 6 x 4 cm

P

Notes

Notes

Mały notes (80 kartek w kratkę) z ekologiczną okładką
i gumką. W zestawie z długopisem. Logotyp można
umieścić na okładce.

Notes (80 kartek w kratkę) z ekologiczną okładką i
gumką. W zestawie z długopisem. Logotyp można
umieścić na okładce.

Notebook small

Notebook big

5,61 zł

70

P

8,86 zł

oﬃce

A4
20413
25 x 32,2 x 2 cm

L3 2 x 1,5 cm

P

Teczka A4
Teczka A4 wykonana z korka z notesem do pisania.
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie.
A4 cork folder with pad

37,92 zł

A6

A5
20826
14 x 21 x 1,5 cm

20827
S1 5 x 2 cm

P

9 x 14 x 1,4 cm

S1 3,5 x 1,5 cm

P

Notes korkowy format A5

Notes korkowy format A6

Notes format A5 w linie (80 stron) z okładką
wykonaną z korka oraz zakładką i gumką do
zamykania. Logotyp można umieścić bezpośrednio na
produkcie.

Notes format A6 w linie (80 stron) z okładką
wykonaną z korka oraz zakładką i gumką do
zamykania. Logotyp można umieścić bezpośrednio na
produkcie.

Cork notebook - DIN A5

Cork notebook - DIN A6

14,57 zł

6,89 zł

71

A5

22872
26,2 x 20,2 x 2,5 cm

L2, S1 5 x 3 cm

K

Zestaw notatnik i długopis Mark Twain
Zestaw z kolekcji Mark Twain składający się z
notatnika o formacie A5 z 160 kartkami w linie oraz z
metalowego długopisu z mechanizmem obrotowym.
Mark Twain set of notebook and ball pen

32,47 zł

28909
14,5 x 18 x 1,7 cm

T4; L3 4 x 2 cm

P

Notes z bambusową okładką
Notes w okładce wykonanej z prawdziwego bambusa.
Zawiera długopis z niebieskim wkładem i 70 stron z
niebielonego papieru pochodzącego z recyklingu.
Note pad with bamboo cover A5

28,40 zł

20175
13,3 x 18,4 x 2,5 cm

L3 5 x 3 cm

P

Teczka format A6 z segregatorem i
notatnikiem
Teczka o formacie A6 z segregatorem i notatnikiem
(80 kartek). Okładka wykonana z wysokiej jakości PU
(imitacja skóry). Produkt posiada kilka kieszonek na
wizytówki, jedną kieszeń z siatki oraz miejsce na
długopis.
Ring Binder DIN A6 with PU cover

32,47 zł

72

21011
25,5 x 34 x 3,5 cm

TT1, S1 4 x 2 cm

P

Teczka z notatnikiem

oﬃce

Praktyczna teczka wykonana z poliestru i tworzywa
PU, zamykana na zamek. Posiada wiele praktycznych
przegródek oraz 10-kartkowy notatnik.
Conference folder A4

44,44 zł

A4

20088
14,5 x 21 x 2,5 cm

T4, HS 5 x 3 cm

K

Notatnik z wizytownikiem
Notatnik format A5 ze 128 kartkami w linie i
wizytownikiem na 5 wizytówek. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie. Produkt
sprzedawany bez artykułów piśmiennych.
Notebook with business card compartments

21,45 zł

A5

A5

05

04

20087
14,5 x 21,3 x 2,8 cm

S1; HS; DC2 5 x 3 cm

K
Notatnik A5
Notatnik format A5 z twardą okładką i magnetycznym
zamknięciem. Posiada 96 stron w linie z niebielonego
papieru. Logotyp można umieścić bezpośrednio na
produkcie.
Notebook

19,45 zł

73

A6
07

05

22873
14,2 x 17,9 x 2 cm

T4 5 x 3 cm

K

Zestaw notatnik i długopis
Zestaw składający się ze 160-cio kartkowego notatnika
o formacie A6 z twardą okładką, gumką i zakładką
oraz plastikowego długopisu z mechanizmem
obrotowym i końcówką do obsługi ekranów
dotykowych.
Set of notebook and ball pen

9,68 zł

A5

20378
15,1 x 21 x 1,2 cm

HS, S1 5 x 3 cm

P

Notatnik A5
Notatnik format A5 (150 stron) z miękką okładką i
pętelką na długopis. Logotyp można umieścić
bezpośrednio na produkcie.
Softcover notebook

13,51 zł

20867
14,2 x 21 x 1,8 cm

TT1 4,5 x 2,5 cm

P

Notes format A5
Notes format A5 w kratkę (80 stron) z gumką na
długopis i do zamykania oraz zakładką. Logotyp
można umieścić bezpośrednio na produkcie.
A5 notebook with pen loop

17,76 zł

74

A5

A6

20727
8,5 x 2 x 14,1 cm

T4 5 x 3 cm

P

oﬃce

Notes A6 z karteczkami do markowania
Notes formatu A6 z 80-stronicowym notatnikiem w
linie, kolorowymi karteczkami do markowania oraz
gumką do zamykania. Logotyp można umieścić na
okładce.
DIN A6 notebook with sticky notes

10,50 zł

03

04

05

A6

20315
8,8 x 14,3 x 1,8 cm

T4; HS; DC2 5 x 3 cm

P

Notatnik A6
Notatnik A6 (80 kartek w linie) wykonany z tworzywa
imitującego skórę. Notatnik jest zamykany elastyczną
taśmą.
Notebook

8,97 zł
04

10

05
03

24

A5

27636
13,9 x 21 x 2,2 cm

HS, DC2, S1 5 x 3 cm

P

Notatnik A5
Notatnik A5 z imitacji skóry z 80 kartkami w linie, z
zakładką. Notatnik jest zamykany elastyczną taśmą.
Black A5 notebook

18,70 zł

A4
28636
20,2 x 29,2 x 1,9 cm

HS, DC2, S1 5 x 3 cm

P
Notes A4
Notes w linie (80 kartek) z okładką z tworzywa
sztucznego. Format A4.
A4 notebook, lined, with elastic strap

37,92 zł

75

20629
24,5 x 33 x 1,8 cm

L3 3 x 1 cm

NWP

Teczka konferencyjna A4
Teczka konferencyjna formatu A4, wykonana z
wysokiej jakości skóry mielonej. Posiada praktyczne
kieszenie na wizytówki, telefon i szlufki na długopisy
oraz notes w linie z małym kalendarzem. Logotyp
można umieścić na metalowej blaszce.
DIN A4 conference folder

79,34 zł

A4

20630
25,8 x 33,7 x 3 cm

L3 3 x 1 cm

NWP

Teczka konferencyjna A4 z kieszenią na
tablet
Teczka konferencyjna formatu A4, wykonana z
wysokiej jakości skóry mielonej. Posiada praktyczną
kieszeń na tablet, kieszenie na wizytówki, telefon i
szlufki na długopisy oraz notes w linie z małym
kalendarzem. Logotyp można umieścić na metalowej
blaszce.
DIN A4 conference folder

104,97 zł

76

A4

20631
27 x 34,9 x 4 cm

L3 3 x 1 cm

NWP

Teczka konferencyjna formatu A4, wykonana z
wysokiej jakości skóry mielonej. Posiada praktyczne
kieszenie na wizytówki, telefon i szlufki na długopisy
oraz notes w linie z małym kalendarzem. Logotyp
można umieścić na metalowej blaszce.
DIN A4 conference folder

oﬃce

Teczka konferencyjna A4

A4

104,97 zł

20632
27,5 x 36,8 x 6 cm

L3 3 x 1 cm

NWP

Teczka konferencyjna A4 z segregatorem
Teczka konferencyjna formatu A4, wykonana z
wysokiej jakości skóry mielonej. Posiada segregator,
praktyczne kieszenie na wizytówki, telefon i szlufki na
długopisy oraz notes w linie z małym kalendarzem.
Logotyp można umieścić na metalowej blaszce.
DIN A4 conference folder with ring binder

153,80 zł

A4

77

A4

20635
24,3 x 33,1 x 1,7 cm

L3 3 x 1 cm

NWP

Teczka konferencyjna A4
Teczka konferencyjna formatu A4, wykonana z
wysokiej jakości skóry mielonej. Posiada praktyczne
kieszenie na wizytówki, telefon i szlufki na długopisy
oraz notes w linie z małym kalendarzem. Logotyp
można umieścić na metalowej blaszce.
DIN A4 conference folder

69,09 zł

A5

A5
20633

20634
19,8 x 25,5 x 3,5 cm

L3 3 x 1 cm

NWP

19 x 23,5 x 3 cm

L3 3 x 1 cm

NWP

Teczka konferencyjna A5 z segregatorem

Teczka konferencyjna A5

Teczka konferencyjna formatu A5, wykonana z
wysokiej jakości skóry mielonej. Posiada segregator,
praktyczne kieszenie na wizytówki, telefon oraz notes
w linie z małym kalendarzem. Logotyp można umieścić
na metalowej blaszce.

Teczka konferencyjna formatu A5, wykonana z
wysokiej jakości skóry mielonej. Posiada praktyczne
kieszenie na wizytówki, telefon i szlufki na długopisy
oraz notes w linie z małym kalendarzem. Logotyp
można umieścić na metalowej blaszce.

DIN A5 conference folder with ring binder

DIN A5 conference folder

63,39 zł

78

54,20 zł

20636
26,5 x 35 x 4,3 cm

L3 3 x 1 cm

NWP

Teczka konferencyjna A4 z kieszenią na
tablet

oﬃce

Teczka konferencyjna formatu A4, wykonana z
wysokiej jakości skóry mielonej. Posiada praktyczną
kieszeń na tablet, kieszenie na wizytówki, telefon i
szlufki na długopisy oraz notes w linie z małym
kalendarzem. Logotyp można umieścić na metalowej
blaszce.
DIN A4 conference folder

104,97 zł

A4

20637
28 x 36,8 x 6 cm

L3 3 x 1 cm

NWP

Teczka konferencyjna A4 z segregatorem
Teczka konferencyjna formatu A4, wykonana z
wysokiej jakości skóry mielonej. Posiada segregator,
praktyczne kieszenie na wizytówki, telefon i szlufki na
długopisy oraz notes w linie z małym kalendarzem.
Logotyp można umieścić na metalowej blaszce.
DIN A4 conference folder with ring binder

153,80 zł

A4
79

22225
9,3 x 6 x 0,5 cm

L2 4 x 2 cm

K

Etui na wizytówki
Stylowe etui na wizytówki wykonane z matowego
aluminium. Logotyp można umieścić bezpośrednio na
produkcie.
Aluminium business card holder

4,96 zł

22206
9,3 x 5,8 x 0,6 cm

L2 4 x 2 cm

K

Etui na wizytówki
Etui na wizytówki z matowego metalu. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.
Metal Business card holder

9,68 zł

27445
9,7 x 6,3 x 1,5 cm

L2 4 x 0,8 cm

K

Etui na wizytówki
Metalowe, błyszczące etui na wizytówki. Wieko
pokryte jest skórą ekologiczną. Etui zamykane na
magnes.
Metal business card holder

11,31 zł

28502
9,6 x 6,6 x 1,4 cm

L2 3 x 1,2 cm

K

Etui na wizytówki
Stylowe etui na wizytówki, wykonane ze skóry
ekologicznej z magnetycznym zapięciem. Logotyp
można umieścić bezpośrednio na produkcie.
Business card holder with artificial leather
covering

13,75 zł

80

electronics

8000 mAH

FOR IOS,
C-TYPE AND
ANDROID

20745
17 x 24 x 1,5 cm

L3 3 x 1 cm

K

Power bank 8000 mAh
Power bank (przenośny akumulatorek) służący do
ładowania tabletów, telefonów oraz MP3/4 wykonany
z gumowanego metalu w zestawie z kabelkami do
ładowania iPhone oraz Android. Posiada elastyczne
paski, za którymi można umieścić niezbędne biurowe
gadżety. Logotyp można umieścić bezpośrednio na
produkcie.
8000 mAh Powerbank

161,94 zł

4000 mAH

20751
13 x 3 x 21,5 cm

TT1 3 x 2 cm

K

Portfel podróżny z power bankiem 4000
mAh
Portfel podróżny z wbudowanym power bankiem o
pojemności 4000 mAh, kablem, szlufką na długopis i
kieszenią na telefon oraz kieszeniami na karty,
zamykany na zamek. Logotyp można umieścić
bezpośrednio na produkcie.
Travel wallet with powerbank

FOR IOS AND
ANDROID
82

145,66 zł

20122
15 x 24,5 x 2,7 cm

S1, TT1 5 x 3 cm

K

Teczka na dokumenty wykonana z wysokiej jakości
materiałów z dołączonym power bankiem o
pojemności 4000 mAh, z kablem USB. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.

electronics

Teczka na dokumenty z power bankiem
4000 mAh

4000 mAH

Document folder

145,66 zł

2in1 PLUG

20123
26,2 x 33,6 x 3,1 cm

S1, TT1 6 x 3 cm

K

Teczka na dokumenty format A4 z power
bankiem 5000 mAh

FOR IOS AND
ANDROID

Teczka na dokumenty (format A4) wykonana z
wysokiej jakości materiałów, z dołączonym power
bankiem o pojemności 5000 mAh. Posiada kabelek z
końcówkami do iPhone 5, 6; iPad Air oraz mikro USB.
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie.
A4 folder

194,49 zł

5000 mAH

FOR IOS AND
ANDROID

2in1 PLUG

83

FOR IOS AND
ANDROID

20752
16,3 x 3 x 22,5 cm

L3, TT1 3 x 2 cm

K

Notatnik z power bankiem 4000 mAh
Notatnik format A5 z wbudowanym power bankiem o
pojemności 4000 mAh, kablem, praktycznymi
kieszonkami oraz miejscem na telefon. Zamykanie
magnetyczne, na którym można umieścić logotyp
podświetlany lampką LED.

2in1 PLUG

DIN A5 notebook with integrated LED light
and powerbank

189,60 zł

4000 mAH

09

05

04

06

4000 mAH

FOR IOS AND
ANDROID

2in1 PLUG

20486
17,8 x 22,5 x 3,2 cm

T4, TT1 4 x 2 cm

K

Notatnik z power bankiem 4000 mAh
Elegancki notatnik (128 stron) z power bankiem o poj.
4000 mAh. Logotyp można umieścić na przedniej
kieszeni.
Notebook with powerbank

178,21 zł

84

electronics

WIRELESS
CHARGER

20736
ø 7 x 0,9 cm

T4, DC1 ø 4,5 cm

K

Ładowarka indukcyjna
Ładowarka indukcyjna umożliwiająca ładowanie
smartfona bez użycia kabla. Ładowarka umożliwia
ładowanie urządzeń marek Samsung i Apple (od
modelu iPhone 8). Logotyp można umieścić
bezpośrednio na produkcie.
Inductive charger

21,65 zł

30823
15,2 x 7,2 x 1,6 cm

DC1, T3 4 x 1 cm

K

Power bank 8000 mAh - bezprzewodowy
Bezprzewodowy power bank o pojemności 8000mAh wystarczy położyć telefon na power banku, aby go
naładować. W zestawie kable do ładowania urządzeń
z systemem Android i iOS. Logotyp można umieścić
bezpośrednio na produkcie.
Wireless powerbank - 8000 mAh

119,74 zł

FOR IOS AND
ANDROID

8000 mAH

WIRELESS
CHARGER
85

10.000 mAH
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20518
14 x 6,2 x 2,2 cm

DC1 3 x 3 cm

K

Power bank 10 000 mAh
Power bank to zewnętrzny akumulatorek o pojemności
10 000 mAh, wykonany z plastiku. Posiada wskaźnik
naładowania. W zestawie z kabelkiem z wtyczką mikro
USB i USB.
power bank 10.000 mAH

89,43 zł

4000 mAH

20345
10,2 x 4,5 x 2,7 cm

DC1 3 x 3 cm

P

Power bank 4000 mAh
Plastikowy power bank to zewnętrzny akumulatorek o
mocy 4000 mAh, który pozwoli doładować telefon lub
tablet. Do zestawu dołączony jest kabel z wtyczką
mikro USB. Posiada wskaźnik naładowania. Całość
zapakowana w tekturowy kartonik z papieru z
recyklingu.
Powerbank 4000 mAh with USB port in a
box

03
sible -

39,93 zł

al

os

4c
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print p
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fo t

20344
9,7 x 4,2 x 2,2 cm

DC1 2,5 x 3 cm

K

Power bank 4000 mAh
Plastikowy power bank to zewnętrzny akumulatorek o
mocy 4000 mAh, który pozwoli doładować telefon lub
tablet. Do zestawu dołączony jest kabel z wtyczką
mikro USB. Posiada wskaźnik naładowania. Całość
zapakowana w tekturowy kartonik z papieru z
recyklingu.

03

Powerbank 4000 mAh with USB port in a
box
sible -

print p
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39,93 zł
4000 mAH

sible os

Power bank 2200 mAh

oreali

4c

print p

Plastikowy power bank to zewnętrzny akumulatorek o
mocy 2200 mAh, który pozwoli doładować telefon lub
tablet. Do zestawu dołączony jest kabel z wtyczką
mikro USB. Całość zapakowana w tekturowy kartonik z
papieru z recyklingu.

c digit

P

Powerbank 2200 mAh with USB port in a
box

33,36 zł

2200 mAH

23559
12,4 x 7,8 x 1,3 cm

T4; L2 6 x 1 cm

K

Power bank 4000 mAh - solarny
Power bank (przenośny akumulatorek) służący do
ładowania tabletów, telefonów oraz MP3/4. Power
bank o pojemności 4000 mAh, wykonany z metalu.
Posiada funkcję Two Way Power (ładowanie solarne
lub przez kabel USB). W zestawie z kabelkiem z
wtyczką mikro USB i USB.
Solar powerbank

4000 mAH

79,23 zł

30824
15,2 x 7,5 x 1 cm

L3 4,5 x 2 cm

K

Power bank 8000 mAh - solarny
Solarny power bank o pojemności 8000mAh z kablem
USB do ładowania. Logotyp można umieścić
bezpośrednio na produkcie.
Solar powerbank - 8000 mAh

97,57 zł

8000 mAH

87

electronics

fo t

DC1 10,5 x 6 cm

sti

11,9 x 6,7 x 0,9 cm

al

20346

2200 mAH

SPEAKER

20591
13,7 x 3 x 3 cm

L3 4 x 2 cm

K

Power bank 2200 mAh z głośnikiem
Powerbank (przenośny akumulatorek) służący do
ładowania tabletów, telefonów oraz MP3/4 o
pojemności 2200 mAh z głośnikiem do smartfona.

USB

Powerbank and speakers in one

42,78 zł

2200 mAH

20329
9,2 x 3,9 x 2,3 cm

L2 5 x 1 cm

P

Power bank 2200 mAh - podstawka pod
telefon
Metalowa podstawka pod telefon z wbudowanym
power bankiem o pojemności 2200 mAh oraz złączem
USB.
Smartphone holder with powerbank
2200mAh

29,61 zł

40638
12,3 x 5,6 x 1,3 cm

T4 4 x 3 cm

K

Power bank 4000 mAh
Power bank o pojemności 4000 mAh z kablem
ładującym oraz przyssawkami, dzięki kórym power
bank można przyczepić do telefonu. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.
4000 mAh Powerbank with suction cups

80,56 zł

88

2in1 PLUG

4000 mAH

03
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43029
9,5 x 2,2 x 2,1

L2 5 x 1,2 cm

K

Power bank 2200 mAh
Metalowy power bank to zewnętrzny akumulatorek o
mocy 2200mAh, który pozwoli doładować telefon lub
tablet. Do zestawu dołączony jest kabel z wtyczką
mikro USB. Całość zapakowana w tekturowy kartonik z
papieru z recyklingu.
Metal power bank

22,34 zł

5000 mAH
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11,5 x 6,4 x 0,9 cm

print p
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20338
L2 4 x 2 cm

K

12 x 6,7 x 1 cm

Power bank 4000 mAh
Metalowy power bank to zewnętrzny akumulatorek o
mocy 4000 mAh, który pozwoli doładować telefon lub
tablet. Do zestawu dołączony jest kabel z wtyczką
mikro USB. Całość zapakowana w tekturowy kartonik z
papieru z recyklingu.
Powerbank 4000 mAh with USB port in a
box

81,29 zł

DC1 5 x 5 cm

K

Power bank 5000 mAh

4000 mAH

Plastikowy power bank to zewnętrzny akumulatorek o
mocy 5000 mAh, który pozwoli doładować telefon lub
tablet. Do zestawu dołączony jest kabel z wtyczką
mikro USB. Całość zapakowana w tekturowy kartonik z
papieru z recyklingu.
Powerbank 5000 mAh with USB port in a
box

64,78 zł

89

electronics

2200 mAH

20343
9,2 x 2,5 x 2,5 cm

T3, DC1 5 x 1,5 cm

K

Power bank 2200 mAh
Plastikowy power bank to zewnętrzny akumulatorek o
mocy 2200 mAh, który pozwoli doładować telefon lub
tablet. Do zestawu dołączony jest kabel z wtyczką
mikro USB. Całość zapakowana w tekturowy kartonik z
papieru z recyklingu.
Powerbank 2200 mAh with USB port in a
box
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19,89 zł

2200 mAH
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20680
11 x 5,6 x 4 cm

T4, DC1 5 x 2 cm

K

Power bank 2200 mAh
Power bank (przenośny akumulatorek) służący do
ładowania tabletów, telefonów oraz MP3/4 wykonany
z plastiku, pojemność 2200 mAh. Posiada port USB i
kabel do ładowania. Całość umieszczona w etui, na
którym można umieścić logotyp.

06

2200 mAh Powerbank with case

2200 mAH

28,40 zł

90

2in1 PLUG

electronics

43028
9,1 x 2,5 x 2,5 cm

DC1 5 x 1,2 cm

K

2200 mAH

Power bank 2200 mAh
Plastikowy power bank to zewnętrzny akumulatorek o
mocy 2200 mAh, który pozwoli doładować telefon lub
tablet. Do zestawu dołączony jest kabel z wtyczką
mikro USB. Całość zapakowana w tekturowy kartonik z
papieru z recyklingu.
Power bank

19,86 zł

2200 mAH
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20081
11,7 x 8,1 x 3,8 cm

T3, T4, DC1 4 x 2 cm

K

Zestaw power bank 2200 mAh, ładowarka i
wtyczka EU
Zestaw power bank 2200 mAh, ładowarka i wtyczka
EU
Travel set - Powerbank, EU Plug, USB
Charger

42,34 zł

91

ANTI SHOCK
AND SCRATCH
30834

30795
5,7 x 10 x 2 cm

T4 4 x 1 cm

K

9 x 14,8 x 0,2 cm

T4 4 x 1 cm

K

Chusteczki czyszczące

Płynne szkło na telefon

Chusteczki antybakteryjne z alkoholem 10 szt. oraz
ściereczka z mikrofibry do polerowania. Zestaw
idealny do czyszczenia telefonów, tabletów oraz
monitorów. Logotyp można umieścić na opakowaniu.

Płynne szkło ochronne na smartfony, smartwatche i
tablety. Idealnie przylegające płynne szkło zapewnia
dużo lepszą ochronę wyświetlacza niż tradycyjna folia
i jest całkowicie niewidoczne. Logotyp można umieścić
na opakowaniu.

Cleaning tissues

Screen protector

7,97 zł

40,61 zł

28534
107 x 4,8 x 2,7 cm

03
T4; L3 5 x 3 cm

K

Selfie stick
Selfie stick to teleskopowy wysięgnik do robienia zdjęć
z uchwytem na telefon. Dzięki funkcjonalnemu kablowi
urządzenie nie wymaga użycia baterii czy bluetooth.
Długość całkowita po rozłożeniu 95 cm, długość po
złożeniu 31 cm.

04

05

Selfie stick

16,19 zł

92

09

20356
S1 6 x 4 cm

P

electronics

14,3 x 9 x 6 cm
Okulary VR

Tekturowe okulary do wirtualnej rzeczywistości.
Wystarczy zainstalować aplikację na swoim
smartfonie, następnie umieścić go w przeznaczonym
miejscu i rozpocząć oglądanie filmów lub korzystanie z
innych funkcji aplikacji.
Virtual Reality glasses made of cardboard

6,43 zł

20392
17,5 x 15,5 x 9 cm

T4, DC1 4 x 2 cm

K

Okulary VR
Okulary do wirtualnej rzeczywistości. Wystarczy
zainstalować aplikację VR na swoim smartfonie,
następnie umieścić go w stabilnej przegródce i
rozpocząć oglądanie filmów lub korzystanie z innych
funkcji aplikacji. Logotyp można umieścić z przodu na
obudowie okularów.
VR-Glasses

32,47 zł

20357
19,2 x 19,5 x 9,7 cm

T4, DC1 5 x 2 cm

K

Okulary VR
Okulary do wirtualnej rzeczywistości wykonane z PVC.
Wystarczy zainstalować aplikację VR na swoim
smartfonie, następnie umieścić go w stabilnej
przegródce i rozpocząć oglądanie filmów lub
korzystanie z innych funkcji aplikacji. Okulary
posiadają regulację ostrości, oddalenia od siebie
soczewek oraz pasek mocujący urządzenie.
Virtual Reality glasses made of PVC

81,29 zł

93

BLUETOOTH

90487
3,8 x 3,8 x 0,5 cm

T3 2 x 2 cm

K

Lokalizator bluetooth
Lokalizator bluetooth, dzięki któremu łatwo
odnajdziemy np. zgubione klucze. Zasięg działania:
10 m. Logotyp można umieścić bezpośrednio na
produkcie.
Bluetooth localizer

32,47 zł

22864
5,6 x 8,5 x 0,2 cm

T4; L2 4 x 2 cm

P

Etui na wizytówki do smartfona
Etui na wizytówki i karty przeznaczone do
umieszczenia z tyłu smartfona (samoprzylepne).
smartphone bag

1,95 zł
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50755
9,5 x 0,5 x 4,5 cm

T4+V 3 x 2 cm

P

Etui na okulary do smartfona
Silikonowe etui samoprzylepne do smartfona z
zapasowymi okularami (+2.00). Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.
Silicone bag for smartphone

16,19 zł

94

electronics

20653
ø 8 x 3 cm

T4, DC1 5 x 2 cm

Zestaw obiektywów
Zestaw obiektywów (szerokokątny typu fisheye oraz
makro) w zestawie z klipsem i ściereczką, całość
zapakowana w praktyczne etui. Logotyp można
umieścić na etui.
Camera lens set

17,82 zł

28958
10,9 x ø 0,9 cm

T1, DC1 2,2 x 0,4 cm

Touch pen do obsługi ekranów dotykowych
Touch pen ułatwiający obsługę ekranów dotykowych
telefonów i tabletów. Można go podłączyć do
urządzenia za pomocą wejścia typu jack. Logotyp
można umieścić bezpośrenio na produkcie.
Touch pen

0,73 zł

LOGO LIGHTNING
20785
18,4 x 1,3 x 1,3 cm

T2 4,5 x 0,7 cm

P

Brelok z przejściówkami
Brelok z przejściówkami do ładowania urządzeń z
systemem Android i iOS oraz portem USB. Logotyp
można umieścić bezpośrednio na produkcie.
Keychain with USB charging cable

12,69 zł

WHILE CHARGING
20784
6,5 x 5,9 x 2,9 cm

T3, DC1 4,5 x 2 cm

P

Zestaw przejściówek
Zestaw przejściówek do ładowania urządzeń z
systemem Android i iOS, portami microUSB oraz USB.
Całość zapakowana w plastikowe pudełko, na którym
można umieścić logotyp.
Cable box

12,69 zł

95

20398
8,3 x 4,9 x 1,2 cm

L2 3 x 0,5 cm

P

Opaska z portami USB i mikro USB
Opaska na rękę z portami USB i mikro USB. Logotyp
można umieścić bezpośrednio na produkcie.
Silicone wristband for Data- or
Powertransfer.

6,43 zł

03

06

20718
7,4 x 5,5 x 1,2 cm

L2 3 x 0,6 cm

P

Opaska na rękę - Android, iOS
Opaska na rękę do transferu danych z telefonów,
tabletów i komputerów. Posiada dwie końcówki
pasujące do urządzeń z systemem Android i iOS.
Logotyp można umieścić na metalowej blaszce.

FOR IOS AND
ANDROID

2 in 1 USB bracelet plug

10,50 zł

2in1 PLUG

20659
ø 5 x 1,6 cm

T3 ø 3,5 cm

K

Rozgałęźnik USB
Rozgałęźnik USB z 4 portami, wykonany z białego
plastiku. Logotyp można umieścić bezpośrednio na
produkcie.
4 port - rounded USB-Hub

12,94 zł

96
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28863
5,5 x ø 2,4 cm

T2 2 x 1 cm

P

Ładowarka samochodowa z wejściem USB
Praktyczna ładowarka samochodowa z portem USB.
Wystarczy włożyć ją do gniazda zapalniczki w aucie,
a następnie podłączyć urządzenie, które chcemy
naładować, poprzez kabel USB. Doskonale nadaje się
do smartfonów, wyposażonych w porty USB. Logotyp
można umieścić na korpusie ładowarki.
USB charger

3,99 zł

23327
6 x ø 3,1 cm

T2 1,5 x 0,8 cm

P

Ładowarka samochodowa USB
Ładowarka z dwoma wejściami USB podłączana do
zapalniczki samochodowej.
Dual USB charger

7,96 zł

38746
ø 8,2 x 3,7 cm

T4 ø 3,5 cm

P

Zestaw - ładowarka samochodowa USB i
wtyczka
Zestaw podróżny składający się z praktycznej
ładowarki USB z możliwością podłączenia do
zapalniczki samochodowej oraz wtyczki EU.
Travelling set with EU plug and USB car
charger

13,51 zł

97

43369
ø 6 x 5,1 cm

L3 3 x 2 cm

K

Mini głośnik bluetooth
Mini głośnik bluetooth z radiem i portem USB do
ładowania. Głośnik można bezprzewodowo połączyć
z tabletem lub ze smartfonem. Zasięg do 10 m, czas
pracy do 5 godzin, moc 3wat.
Wireless bluetooth speaker

RADIO
INTEGRATED

07
03

BLUETOOTH

42,31 zł

06
03

30588
ø 8 x 6,3 cm

T4 2,5 x 1,2 cm

K

Głośnik Bluetooth
Głośnik Bluetooth z powierzchnią antypoślizgową,
która umożliwia umieszczenie głośnika niemal na
każdej powierzchni oraz położenie telefonu lub tabletu
na górnej części urządzenia. Bluetooth 3.0, wejście
Micro SD card, radio FM oraz regulator głośności.
Kabel do ładowania Micro USB w zestawie. Logo
zostanie umieszczone na głośniku.
Bluetooth speaker with bracket

98

SPEAKER

BLUETOOTH

64,31 zł

SLOTS

HANDS-FREE
SPEAKING SYSTEM

BLUETOOTH

electronics

RADIO
INTEGRATED

30821
10,8 x 3,8 x 8 cm

L3, DC1 3 x 1,5 cm

K

Głośnik Bluetooth
Bezprzewodowy głośnik Bluetooth z wbudowanym
radiem, kablem do ładowania i portem USB oraz
miniUSB. Posiada regulację głośności oraz wejście na
kartę pamięci. Logotyp można umieścić bezpośrednio
na produkcie.
Speaker

BLUETOOTH

59,65 zł

30489
ø 9,6 x 12,3 cm

T4+V 5 x 5 cm

K

Głośnik bluetooth
Głośnik bluetooth zmieniający kolory, z trzema
poziomami jasności. Posiada wejście USB do
ładowania i radio. Zasięg do 10 m, czas pracy do 2
godz. Logotyp można umieścić bezpośrednio na
produkcie.
Bluetooth loudspeaker with light.

81,29 zł

99

BLUETOOTH

30592
19,3 x 7,5 x 18 cm

T4 4 x 2 cm

K

Słuchawki bezprzewodowe
Słuchawki Bluetooth 4.0 ze składanymi nausznikami i
regulowaną opaską. Przyciski do regulacji umieszczone
na lewym nauszniku. Zasięg: około 10m. W zestawie z
ładowarką USB.
Headphones

97,56 zł

RADIO
INTEGRATED

30183
26 x ø 13,2 cm

T4, L3 5 x 3 cm

K

Głośnik Bluetooth z wbudowanym radiem i regulacją
głośności. Posiada wejścia USB, AUX, DC5V i TF.
Zasięg do 10 m.
Bluetooth loudspeaker

178,21 zł

100

BLUETOOTH

Głośnik Bluetooth

electronics

30822
ø 3 x 9,5 cm

T3 2,5 x 1,5 cm

K

Słuchawki bezprzewodowe
Słuchawki bezprzewodowe z Bluetooth i regulacją
głośności oraz kablem z portem USB do ładowania.
Całość umieszczona w plastikowym opakowaniu, na
którym można umieścić logotyp.
Bluetooth headset in transparent case

BLUETOOTH

34,87 zł

30422
6,8 x 6,8 x 1,8 cm

T2 4 x 4 cm

P

Słuchawki
Słuchawki umieszczone w plastikowym opakowaniu
prezentowym, na którym można umieścić logotyp.
Earphones in a box

3,99 zł

30471
T3 DC1 ø 3,5 cm

P

Słuchawki Bluetooth
Słuchawki z Bluetooth i regulacją głośności,
umieszczone w etui. Do słuchawek dołączony jest
kabelek do ładowania z wejściem USB.
Bluetooth earphones

BLUETOOTH

ø 8,8 x 3,9 cm

48,74 zł
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DC1, DC2 11 x 12,3 cm
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Kalkulator CrisMa
Niepowtarzalny kalkulator z kolekcji CrisMa z 12
cyfrowym wyświetlaczem, wykonany z plastiku w
kolorze srebrnym. Posiada nietypową nakładkę w
kolorze białym, która może zostać w całości
nadrukowana. Zasilanie solarne i na baterię.
Own-design desk calculator with insert
without holes, small

27,10 zł

102

al

33540
11,9 x 16,5 x 2 cm

4c

c digit

1x

oreali

sti

fo t
inclusive

electronics
sible os

print p

33551
16,4 x 16,4 x 1,5 cm
K

al

4c

c digit

1x

oreali

sti

fo t
inclusive

DC1, DC3 9,5 x 14, cm

Kalkulator CrisMa
Niepowtarzalny kalkulator z kolekcji CrisMa z 12
cyfrowym wyświetlaczem, wykonany z plastiku w
kolorze srebrnym. Posiada nietypową nakładkę w
kolorze białym, która może zostać w całości
nadrukowana. Zasilanie solarne i na baterię.
Own-design desk calculator with insert
without holes

27,10 zł

inclusive

33610

1x

10,6 x 18,2 x 1,5 cm

T3 5,5 x 2 cm

K

inclusive

33408
10,5 x 17,3 x 1 cm

1x

T1 5 x 1,2 cm

K

Kalkulator

Kalkulator CrisMa

Kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem,
transparentnymi, plastikowymi przyciskami w
błyszczącej obudowie. Logotyp można umieścić na
powierzchni pod klawiaturą.

Plastikowy kalkulator marki CrisMa z 12-cyfrowym
wyświetlaczem. Logotyp można umieścić bezpośrednio
na produkcie.
Own design calculator

12-digit dual-power calculator

43,37 zł

24,33 zł
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28726
5,7 x 1,8 x 1,1 cm
T2USB; T1USB; L2USB;
L1USB; DO2USB; DO1USB 2,7 x 1,2 cm
Pendrive z metalu i plastiku
Obrotowy pendrive typu twister wykonany z plastiku i
metalu. Możliwość wyboru dowolnej kombinacji
kolorystycznej, pojemności, smyczki i opakowania.
Znakowanie domingiem jedno- lub dwustronne tylko na
blaszkach w kolorze srebrnym. Dostępne pojemności:
1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB,128GB.
Typ 2.0, prędkość zapisu 4-5 mb/s, prędkość odczytu
10 mb/s. Wymiary: 5,7 x 1,9 x 1,1 cm. Wielkość
znakowania: 2,4 x 1,2 cm. Min. ilość zamówienia ze
znakowaniem: 20 szt.
USB stick model 3

print, doming
+ laser
possible
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29

44

4GB

8GB

16GB 32GB 64GB

time

exclusive
1xUM3

43451
ø 34,5 x 4,2 cm

L3 7 x 4,5 cm

K

Zegar ścienny CrisMa
Klasyczny, metalowy zegar ścienny CrisMa z
termometrem i higrometrem. Tarczę można łatwo wyjąć
z obudowy i umieścić na niej logotyp.
Metal wall clock

81,29 zł

exclusive
1xUM3

40744
ø 30 x 2,7 cm

L3 3 x 2 cm

K

Zegar ścienny
Zegar ścienny wykonany z aluminium z dekoracyjną
mapą świata umieszczoną na tarczy. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.
Aluminium wall clock

54,20 zł

exclusive
1xUM3

41223
ø 25,3 x 4,3 cm

S1 3 x 1 cm

K

Zegar ścienny
Nowoczesny zegar ścienny z termometrem i
higrometrem wykonany z plastiku. Logotyp można
umieścić na obudowie pod cyfrą 12. Produkt nie
zawiera baterii.
Wall clock with hygro and thermometer

40,61 zł
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43449
ø 35 x 4,8 cm

S1, ET(N2) 32 x 15 cm

K

Zegar ścienny CrisMa
Stylowy zegar ścienny CrisMa z termometrem i
higrometrem, wykonany z plastiku. Połowa tarczy może
być łatwo wyjęta z obudowy i w całości zadrukowana.
Wall clock, half display printable

62,33 zł

exclusive
1xUM3

41240
ø 35 x 4,5 cm

T4 8 x 4 cm

K

Zegar ścienny CrisMa
Analogowy zegar ścienny CrisMa z dużym, cyfrowym
wyświetlaczem, pokazującym datę, dzień tygodnia
oraz temperaturę. Logotyp można umieścić na
specjalnym panelu reklamowym, pod ochronną szybką
zegara.
CrisMa Analogue wall clock

88,70 zł

107

03

06
exclusive
1xUM3

43450
ø 35 x 5 cm

T4, ET(N1) 7 x 4,5 cm

K

Zegar ścienny CrisMa
Klasyczny, plastikowy zegar ścienny CrisMa z
termometrem i higrometrem. Tarczę można łatwo wyjąć
z obudowy i umieścić na niej logotyp.
Wall clock, white display

59,65 zł

03

06

47872
ø 33 x 4,5 cm

T4; DC1 8 x 4 cm

exclusive
1xUM3

K

Zegar ścienny
Plastikowy zegar ścienny. Logotyp można umieścić na
specjalnym panelu.
Wall clock with silver frame and click system

54,20 zł

03

06
exclusive
1xUM3

47871
29,1 x 4 x 22,6 cm

T4; DC1 8 x 4 cm

K

Zegar ścienny
Owalny zegar ścienny z termometrem i higrometrem.
Logotyp można umieścić na specjalnym panelu.
Wall clock with hygrometer, thermometer
and click system

43,37 zł
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exclusive
1xUM3

41238
ø 34,8 x 4,5 cm

T4; DC1 8 x 4 cm

K

Zegar ścienny CrisMa
Stylowy i elegancki zegar CrisMa z termometrem i
higrometrem. Logotyp można umieścić na specjalnym
panelu.
CrisMa wall clock

54,20 zł

109

exclusive
1xUM3

43275
ø 35,3 x 3,6 cm

T4; DC1 8 x 4 cm

K

exclusive
1xUM3

41213
27,3 x 3,5 x 32 cm

T4; DC2 7,5 x 6 cm

K

Zegar ścienny

Zegar ścienny

Zegar ścienny wykonany z metalu. Zegar
automatycznie ustawia godzinę - wystarczy włożyć
baterie oraz nacisnąć przycisk reset.

Stylowy zegar ścienny Trio wykonany z plastiku, został
dodatkowo wyposażony w termometr i higrometr.
Produkt nie zawiera baterii.

Round media clock made of metal

Wall clock "Trio"

148,20 zł
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32,47 zł

time

F215
ø 4,2 x 1,1 cm

ET(N1) 4 x 4 cm

K

Zegarek CENTURIO Ferraghini
Zegarek CENTURIO z mechanizmem kwarcowym.
Posiada dużą kopertę z hipoalergicznej stali
nierdzewnej (42mm.), z szafirowym szkiełkiem, stoper,
prędkościomierz, wskaźnik daty oraz gwarancję
wodoszczelności do 100m. (10ATM). Pasek wykonano
z wygodnego kauczuku, zakończonego zapięciem ze
stali nierdzewnej.

swiss made

Ferraghini watch Centurio

1554,69 zł

swiss made

F216
ø 4,2 x 1,1 cm

ET(N1) 4 x 4 cm

K

Zegarek TORELLO Ferraghini
Zegarek TORELLO z mechanizmem kwarcowym.
Posiada dużą (42mm.), wykonaną z hipoalergicznej
stali nierdzewnej kopertę oraz wiele funkcji:
wodoszczelność do 100m. (10ATM), tachometr, stoper
oraz wskaźnik daty. Jego tarczę chroni odporne na
zarysowania szkiełko szafirowe. Bransoleta, wykonana
ze stali nierdzewnej posiada wygodne zamknięcie na
zatrzask.
Ferraghini watch Torello

1554,69 zł
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CALL REMINDER

SLEEP MONITORING

CALORIE COUNTER

PEDOMETER

ANTI-LOST ALARM

EMOTE CAMERA
40763
3,9 x 4 x 7,5 cm

T4 2 x 1 cm

K

Smart watch
Smart watch wykonany z silikonu, kompatybilny z
systemem Android 4.4 oraz iOS 7.1, funkcjonuje z
aplikacją "Getfit 2.0". Funkcje: krokomierz,
monitorowanie snu, informacja o połączeniu,
sterowanie kamerą, przypomnienie o piciu wody.
Smart fitness band

88,70 zł

40590
25 x 2 x 1,2 cm

L3 1 x 1 cm

K

Smart bracelet
Smart bracelet kompatybilna z systemami iOS i
Android, wodoszczelna. Posiada funkcje: krokomierz,
licznik spalania kalorii, rejestrator snu, informowanie o
połączeniu, budzik, wyzwalacz aparatu. Obsługiwany
przez aplikację do telefonu - DayDay Band.
Fitness bracelet

79,31 zł
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93425
11,4 x 3,3 x 1 cm

L2 3,2 x 1 cm

K

Brelok metalowy z rączką CrisMa Smile
Hand
Brelok metalowy CrisMa Smile Hand z rączką
wykonaną z gumy typu TPE oraz blaszką do
grawerowania.
Keyring smile hands

9,86 zł

12

24

14

10

93481
8,5 x 6 x 0,4 cm

L2 3,2 x 1 cm

P

Brelok metalowy CrisMa
Brelok metalowy CrisMa z kolorowym, lakierowanym
przodem. Logotyp można umieścić na metalowej
blaszce.
Keyring manikin

4,31 zł

09
08
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tools & safety

90367
9,7 x 2,3 x 0,5 cm

L2 1,5 x 1 cm

K

Otwieracz do butelek z żetonem
Metalowy otwieracz do butelek z żetonem do wózka i
brelokiem. Logotyp można umieścić bezpośrednio na
produkcie.
Keychain with shopping coin and bottle
opener

9,68 zł

92260
8,2 x 3,2 x 0,8 cm

L2 3 x 1,5 cm

K

Brelok do kluczy
Brelok do kluczy z błyszczącego i chromowanego
metalu z otwieraczem do butelek, którego duża
powierzchnia doskonale nadaje się do umieszczenia
logotypu. Produkt zapakowany w ozdobne pudełko.
Metal keyring with bottle opener

4,98 zł

90477
ø 2,5 x 8,3 cm

L2 1 x 1 cm

P

Brelok z żetonem
Metalowy brelok karabińczykiem i żetonem do wózka.
Logotyp można umieścić na jednej stronie żetonu.
Keyring with shopping coin

1,99 zł

97882
7,6 x 3,5 x 0,6 cm

L2 1 x 1,5 cm

K

Brelok do kluczy
Metalowy brelok do kluczy, z żetonem do wózka.
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie.
Metal keyring with shopping chip

7,93 zł
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97885
8,8 x 2,1 x 1 cm

L2 1,7 x 1,4 cm

K

Brelok metalowy
Brelok do kluczy wykonany z tworzywa sztucznego.
Logotyp można umieścić na metalowym elemencie.
keyring with a black PU strap

7,93 zł

92270
8,6 x 3,5 x 0,6 cm

L2; DO 3 x 1,5 cm

K

Brelok metalowy
Metalowy brelok do kluczy z prostokątną zawieszką.
Logotyp można umieścić na matowej powierzchni.
Metal keyring

6,43 zł

97654
10,3 x 3,5 x 0,6 cm

L2 2,2 x 1 cm

K

Brelok metalowy
Metalowy brelok do kluczy z zawieszką w kształcie
domku, umieszczoną na łańcuszku. Produkt
zapakowany w pudełko ozdobne. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.
Metal keyring in house shape

5,61 zł

97881
9 x 3,5 x 0,3 cm

L2 3 x 1,5 cm

K

Brelok metalowy
Brelok metalowy w kształcie ciężarówki. Logotyp
można umieścić bezpośrednio na produkcie.
Metal keyring "HGV"

5,61 zł
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92212
8 x 3,5 x 0,4 cm

DO; L2 1,5 x 2,7 cm

K

Brelok metalowy
Brelok do kluczy z chromowanego metalu, o
nowoczesnym, prostokątnym kształcie. Państwa logo
wygrawerujemy na matowej zawieszce.
Metal keyring

4,87 zł

92211
7,6 x 3,8 x 0,3 cm

L2; DO ø 2 cm

K

Brelok metalowy
Okrągły brelok z chromowanego metalu. Logotyp
można umieścić na matowej zawieszce.
Metal keyring

5,89 zł

92108
8,5 x 3,5 x 0,6 cm

L2; DO 2,7 x 0,9 cm

K

Brelok metalowy
Metalowy brelok o smukłej linii. Prostokątna, matowa
zawieszka jest specjalnie przygotowana do
umieszczenia na niej Państwa logo.
Metal keyring

4,80 zł

92273
7,7 x 3,5 x 1 cm

L2 3,5 x 1,5 cm

K

Brelok metalowy
Metalowy brelok do kluczy z prostokątną matową
zawieszką, na której można
umieścić logotyp.
Metal keyring, rectangular

5,37 zł

117

inclusive
5x

80832
13,5 x ø 1,5 cm

L2 4 x 0,7 cm

K

Latarka z otwieraczem do butelek
Aluminiowa latarka z żarówką LED COB z
otwieraczem do butelek, klipsem i magnetyczną
podstawką. Logotyp można umieścić bezpośrednio na
produkcie.
COB light with bottle opener

14,88 zł

inclusive
4x

80387
17,2 x ø 2,1 cm

L3 4 x 0,5 cm

K

Latarka teleskopowa
Latarka z 3 diodami LED i teleskopową rączką ( dł. 60
cm). Latarka posiada magnes, dzięki któremu można
przyciągnąć drobne, metalowe przedmioty z trudno
dostępnych miejsc. Logotyp można umieścić na
metalowym prostokącie, umieszczonym na rączce.
Magnetic flexible telescope torch

25,96 zł

07

04
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05

inclusive

92311
9,6 x 2,4 x 0,8 cm

3x

T2 4 x 1 cm

K

exclusive
3xUM3

90703
ø 9 x 19,5 cm

T4 2 x 2 cm

K

Brelok do kluczy

Lampka kempingowa

Płaski, prostokątny brelok do kluczy z wbudowaną
latarką LED o białym świetle. Logotyp można umieścić
na obudowie.

Plastikowa lampka kempingowa LED z regulacją
jasności. Lampkę można postawić lub zawiesić dzięki
specjalnemu uchwytowi. Logotyp można umieścić
bezpośrednio na produkcie. Produkt sprzedawany bez
baterii (3x AA).

keyring with white LED

2,20 zł
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Camping light

22,70 zł

tools & safety
inclusive
3xUM4

88422
12,3 x ø 3,5 cm

L3 3 x 1,0 cm

K

Latarka
Metalowa latarka z 14 żarówkami LED. Logotyp
można umieścić na obudowie.
Torch with 14 LEDs in a box

24,33 zł

03

04

05

inclusive
3xUM4

88757
8,6 x ø 2,5 cm

L2 2,5 x 1 cm

K

Latarka z bateriami
Latarka z 9 diodami LED dającymi bardzo jasne
światło. Latarka wykonana jest z aluminium i
zapakowana wraz z trzema bateriami w kartonik.
Torch with 3 batteries in a box

12,12 zł
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88001
8,2 x 4,4 x 10,9 cm

TT1; TC 5,5 x 3,5 cm

K

Zestaw narzędzi rowerowych
17-częściowy zestaw narzędzi rowerowych, w skład
którego wchodzi wielofunkcyjne narzędzie oraz
dodatkowe akcesoria, przy pomocy których można
naprawić przebitą oponę.
Bicycle repair kit, 17 pieces

37,92 zł

inclusive
4x

97799
15 x 7,9 x 2,5 cm

L2 3 x 0,8 cm

K

Latarka
Metalowa latarka z 3 diodami LED w zestawie z
metalowym śrubokrętem.
Screwdriver set with LED

18,96 zł

83062
17,1 x 13 x 3,8

L3 3 x 0,5 cm

K

Latarka i przyrząd wielofunkcyjny
Zestaw składający się z metalowej latarki z 14 diodami
LED oraz wielofunkcyjnego narzędzia z obcęgami,
pilnikiem, śrubokrętami, nożem i otwieraczem.
Set of torch and multiple pincers

81,29 zł

120
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st

L2 3 x 1 cm

steel

15,1 x 5,6 x 2,3 cm

ss

ainle

90817
K

Multinarzędzie
Praktyczne multinarzędzie wykonane z metalu, posiada
lampkę LED, młotek awaryjny, śrubokręt, klucz,
otwieracz i nóż. Narzędzie zapakowane w pokrowiec.
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie.
Multi-tool knife

79,85 zł

st

L2 5 x 1 cm

steel

16,3 x 8,7 x 2,5 cm

ss

ainle

90820
K

Multinarzędzie
Multinarzędzie z drewnianą rękojeścią i młotkiem,
posiada nóż, piłkę, klucz i otwieracz. Narzędzie
zapakowane w pokrowiec. Logotyp można umieścić
bezpośrednio na produkcie.
Multi-tool hammer

72,84 zł

st

steel

81419
7,8 x 2,7 x 16,5 cm

ss

ainle

L3, TT1 1,5 x 0,5 cm

E

Przyrząd wielofunkcyjny
Wielofunkcyjny przyrząd ze stali nierdzewnej z
drewnianymi uchwytami. Narzędzie wyposażono w
nożyk, kombinerki, piłkę, nożyczki i śrubokręt.
Multifunction tool, stainless steel

59,65 zł
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90734
8,6 x 5,5 x 0,2 cm

88002
15,5 x 10 x 5 cm

L2 3 x 1,5 cm

P

Karta survivalowa
T4, L3, ET(P) 4 x 2 cm

K

Zestaw narzędzi
25-częściowy zestaw narzędzi ze stali umieszczony w
plastikowym pudełku.

Karta survivalowa wykonana z aluminium. Zawiera:
linijkę, otwieracz do butelek, śrubokręt, kompas, klucze
i obieraczkę. Logotyp można umieścić bezpośrednio na
produkcie.
Survival luggage tag

25-piece tool case

16,19 zł
37,92 zł

87823
20 x 13,5 x 3 cm

L3 4 x 2 cm

P

Zestaw narzędzi
25-częściowy zestaw narzędzi w praktycznym,
aluminiowym etui.
Tool box aluminium

49,48 zł
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80621
42,5 x 4,5 x 30,5 cm

S1 11 x 8 cm

K

Kalendarz adwentowy
Kalendarz adwentowy zawierający narzędzia na
każdy dzień Adwentu: (dwie pary szczypców,
śrubokręty w różnych rozmiarach, adapter do
śrubokrętów, pęseta). Logotyp można umieścić w
dolnym rogu kalendarza.
Advent calendar

73,16 zł

123

98794
size 10

TT1, TC1 7 x 4 cm

Rękawice robocze
Rękawice robocze wykonane ze skóry naturalnej,
chronią przed brudem, zimnem i urazami. Niezbędne
dla wszystkich specjalistów.
Working gloves

25,14 zł

89005
15,1 x 2,2 x 4,5 cm

T3 3 x 1 cm

K

Nóż do kartonu
Profesjonalny nóż tapicerski z 4 ostrzami i
mechanizmem do ich łamania. Logotyp można umieścić
na obudowie.
CrisMa cutter with 4 blades

16,19 zł

50681
10 x 3,3 x 0,6 cm

L2 4 x 2 cm

K

Nóż kieszonkowy
Składany nóż kieszonkowy z blokadą, wykonany ze
stali nierdzewnej. Logotyp można umieścić na rękojeści.
Pocket knife with safety lock

7,24 zł

59104
9,4 x 2,5 x 1,8 cm

T3, L2 3,5 x 1,2 cm

K

Scyzoryk
Praktyczny scyzoryk w plastikowej obudowie z 16
funkcjami. Logotyp można umieścić na srebrnej
obudowie.
Pocket knife

13,75 zł
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2m

88809
8 x 3,2 x 6,2 cm

T3 3,5 x 3,5 cm

K

Taśma miernicza
Stalowa miarka o długości 200 cm posiadająca
funkcję stopu, mechanizm zwijający, poziomicę oraz
notes z długopisem. Logotyp można umieścić na
przezroczystej klapce.
2 meter steel measuring tape

5,37 zł

3m

81734
7,5 x 3,3 x 5,9 cm

T3, L2, DC1 2,5 x 1,5 cm

K
Taśma miernicza
Stalowa taśma miernicza o długości 300 cm z funkcją
stopu. Miarka posiada duże cyfry. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.
3 meter steel measuring tape

12,94 zł

5m

81735
8,5 x 3,7 x 6,6 cm

T3, L2, DC1 2,5 x 1,8 cm

K
Taśma miernicza
Stalowa taśma miernicza o długości 500 cm z funkcją
stopu. Miarka posiada duże cyfry. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.
5 meter steel measuring tape

18,96 zł
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inclusive

56093
4 x 1,9 x 3,4 cm

2x

T2 2 x 1 cm

P

Światełko odblaskowe
Światełko odblaskowe w kształcie serca z dołączoną
baterią. Idealne na prezent. Produkt zawiera baterie.
Flashlight clip in heart shape

3,17 zł

inclusive
2x

90739
12,2 x 5,5 x 1 cm

T2 2 x 1 cm

P

Światełko odblaskowe
Okrągłe światełko odblaskowe z karabińczykiem do
zapięcia np. przy plecaku. Posiada 3 tryby świecenia mrugające oraz światło ciągłe. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.
Reflective pendant

5,61 zł

inclusive
1x

93412
18,5 x 4,2 x 1,9 cm

T3+V 5 x 1,2 cm

P

Opaska na ramię LED
Opaska na ramię z diodami LED, którą można łatwo
założyć dzięki gumce. Po naciśnięciu czarnego
przycisku diody zaczną świecić na czerwono - można
ustawić światło ciągłe lub migające. Logotyp można
umieścić na plastikowym elemencie.
Safety LED wrist band

13,51 zł

inclusive
1x

90184
9,5 x 6,9 x 3,4 cm

T4 1,5 x 1 cm

P

Odblaskowe światełka do butów
Lekkie, plastikowe światełka odblaskowe, które można
umieścić na butach. Po wciśnięciu żółtego przycisku
zaświeci się czerwone, migające światełko.
Jogging light for shoes

12,12 zł

126
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REFLECTING
92890
ø 7 cm

T3+V 1,5 x 1,5 cm

Odblaskowa naklejka
Odblaskowa naklejka samoprzylepna wykonana z
PVC, którą można przykleić lub przyszyć na wybranej
powierzchni.
Smiler sticker

1,14 zł

92889
ø 4,9 x 8,5 cm

T3 1 x 0,5 cm

Zawieszka odblaskowa
Wesoła zawieszka odblaskowa wykonana z PVC z
łańcuszkiem umożliwiającym przymocowanie jej do
plecaka lub części garderoby. Zawieszka posiada
uśmiechniętą buźkę z jednej strony.
smile pendant with bead chain

1,17 zł

90468
adjustable

S1 4 x 1,5 cm

P

Odblaskowa opaska na ramię
Odblaskowa opaska na ramię z regulacją wielkości.
Logotyp można umieścić pomiędzy dwoma
odblaskowymi paskami.
Reflective arm band

3,66 zł
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CLASS 2, ISO 20471
EN 1150:1999

ADULTS

KIDS

92858
XXL

92888

S2, TT3 10 x 8 cm

P

S

S2, TT3 10 x 6 cm

P

Kamizelka odblaskowa

Kamizelka odblaskowa dla dzieci

Kamizelka odblaskowa z certyfikatem ISO 20471.
Rozmiar uniwersalny.

Kamizelka odblaskowa dla dzieci z dodatkowymi
paskami odbijającymi światło. Klasa 2, certyfikat EN
1150:1999.

Safety jacket ISO 20471

Childrens' safety jacket EN 1150:1999

11,87 zł
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11,87 zł
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53397
adjustable

TT1, HF, TC1 9 x 5 cm

Czapka z daszkiem
Czapka z daszkiem, 6-cio panelowa, uszyta z
poliestru. Czapka posiada elementy odblaskowe i
zapięcie na rzep.
Cap for adults

ADULTS

14,57 zł

53398
adjustable

TT1, HF, TC1 9 x 5 cm

Czapka z daszkiem dla dzieci
Czapka z daszkiem dla dzieci, 6-cio panelowa, uszyta
z poliestru. Czapka posiada elementy odblaskowe i
zapięcie na rzep.

KIDS

Cap for kids

14,57 zł

60818
21,2 x 15 x 15,5 cm

S1, TT1 12 x 3 cm

K

Torba rowerowa
Zapinana na suwak torba rowerowa z odblaskowym
paskiem z przodu i przezroczystą kieszenią na górze.
Torbę można przymocować do kierownicy za pomocą
trzech rzepów. Logotyp można umieścić bezpośrednio
na produkcie.
Bicycle bag

23,85 zł
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66

10

05

04

99012
22,2 x 10,8 x 2,9 cm

T3, DC2 5 x 3 cm

P

Skrobaczka do szyb
Praktyczna skrobaczka do szyb o nowoczesnym
wyglądzie, wykonana z transparentnego, szronionego
plastiku.
Ice scraper transparently frosted

3,17 zł

99011
11,9 x 15,6 x 0,7 cm

T4; DC2 10 x 7 cm

P

Parkometr
Plastikowy parkometr ze skrobaczką do szyb.
Parking disc with ice scraper

4,48 zł

90268
38 x 16 x 2,4 cm

T4, TT1 4 x 2 cm

P

Skrobaczka do szyb
Plastikowa skrobaczka do szyb samochodowych z
rękawicą zabezpieczającą przed zimnem. Rękawica
na zewnątrz została wykonana z wytrzymałego
poliestru (600D), a w środku z ciepłego polaru.
Ice scraper glove

9,68 zł
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63125
34 x 25 x 10 cm

L2, DC2 6 x 3 cm

P

Dmuchana poduszka podróżna
Welurowa, dmuchana poduszka podróżna o
ergonomicznym kształcie, dzięki której można
wypocząć podczas długiej podróży.
Inflatable soft travel pillow

6,43 zł

90734
8,6 x 5,5 x 0,2 cm

L2 3 x 1,5 cm

P

Karta survivalowa
Karta survivalowa wykonana z aluminium. Zawiera:
linijkę, otwieracz do butelek, śrubokręt, kompas, klucze
i obieraczkę. Logotyp można umieścić bezpośrednio na
produkcie.
Survival luggage tag

16,19 zł

60396
11,8 x 8,8 x 2,2 cm

L2 5 x 3 cm

K

Zestaw: kłódka TSA i identyfikator
Zestaw podróżny składający się z kłódki TSA oraz
identyfikatora bagażu z paskiem. Logotyp można
umieścić na metalowym pudełku.
Travel set with TSA-lock

24,33 zł

132
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52011

70052

27 x 21,5 x 8,5 cm

TT2, TC1 10 x 5 cm

P

26,3 x 18 x 8 cm

TT2 15 x 8 cm

P

Kosmetyczka

Kosmetyczka

Kosmetyczka wykonana z mocnego nylonu, z licznymi
przegródkami, w których zmieszczą się wszystkie
niezbędne kosmetyki. Dodatkowo wyposażona w
metalowy haczyk do zawieszania np. pod prysznicem.

Kosmetyczka podróżna wykonana z poliestru, z
przegródkami na niezbędne kosmetyki i haczykiem do
zawieszania. Zamykana na zamek. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.

Luxury bathroom set

Toilet bag with a hook

40,61 zł

19,45 zł
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ON BOARD
SIZE

60064
30 x 17 x 48 cm

TT2 10 x 3 cm

P

Plecak na laptop
Plecak utwardzony z przodu, z przegrodą na laptop
lub tablet.
Backpack with hardcover front

135,57 zł

60065
37 x 21 x 53,5 cm

ET(N1) 2,2 x 5 cm

P

Walizka

ON BOARD
SIZE
134

Praktyczna walizka wykonana z przodu z ABS, w
środku z poliestru 210D, z teleskopowym uchwytem i
czterema obrotowymi kółkami. Posiada trzy przegrody.
Trolley with hardcover front

379,21 zł

inclusive

63533

1x

T4 2 x 2 cm

bags & travel

3,8 x 10 x 16,5 cm

K

Waga do bagażu
Waga cyfrowa do ważenia bagażu. Obciążenie
maksymalne do 40 kg.
Luggage scale

21,65 zł

CHECK IN
SIZE
ON BOARD
SIZE

68627
48 x 27,5 x 64 cm

67573
ET(N1) 5 x 5 cm

K

32 x 24 x 56 cm

ET(N1) 5 x 5 cm

P

Walizka trolley CrisMa

Walizka Crisma

Walizka marki CrisMa, na czterech obrotowych
kółkach, umożliwiających swobodne prowadzenie
bagażu. Wyposażona w teleskopową rączkę, dwa
suwaki pozwalające powiększyć walizkę, dodatkową
boczną rączkę oraz zamek szyfrowy TSA.

Walizka marki CrisMa, na czterech obrotowych
kółkach, umożliwiających swobodne prowadzenie
bagażu. Wyposażona w teleskopową rączkę, dwa
suwaki pozwalające powiększyć walizkę, dodatkową
boczną rączkę oraz zamek szyfrowy TSA. Spełnia
wymiary lotniczego bagażu podręcznego.

Trolley

Handy hard shell trolley

487,98 zł

396,35 zł

135

63212
15 x 15 x 4,7 cm

L3 4 x 1 cm

K

Zestaw do pielęgnacji obuwia
Zestaw do pielęgnacji obuwia, w skład którego
wchodzą dwie szczotki, metalowa łyżka do butów
zintegrowana ze szczotką do ubrań, dwie pasty
(czarna i bezbarwna) oraz gąbka do aplikacji pasty.
Logotyp można umieścić na metalowej płytce.
Shoe polishing and cleaning set

41,56 zł

63231
ø 7,2 x 16,7 cm

T4 5 x 2 cm

K

Zestaw do pielęgnacji obuwia
Zestaw do pielęgnacji obuwia w brązowym etui z
ekologicznej skóry. Bezbarwna pasta, mała gąbka do
czyszczenia, szczotka do obuwia, szmatka do
polerowania oraz łyżka do butów.
Shoe polishing case

30,84 zł
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40838
6,2 x 4,4 x 5,4 cm

TT1, DC1, T3 4 x 3 cm

K

Przejściówka podróżna
Przejściówka podróżna z adapterami do portów US,
UK, AUS, EU i dwoma portami USB. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.
Rubberized travel adapter

79,85 zł

40394
6,2 x 5,9 x 4,6 cm

DC1 4 x 2,5 cm

K

Adapter zasilania
Uniwersalny adapter zasilania, który spełnia standardy
zasilania większości krajów na świecie (US, UK, AUS,
EU). Logotyp można umieścić na opakowaniu.
Travel adapter

18,96 zł

40009
7,5 x 6,5 x 7,7 cm

T4; DC1 5 x 3 cm

K

Wtyczka podróżna
Praktyczna wtyczka podróżna z kilkoma różnymi
wejściami, które można używać na terenie Unii
Europejskiej, w Wielkiej Brytanii, Stanach
Zjednoczonych i Australii. Logotyp można umieścić
bezpośrednio na produkcie.
Travel adapter

81,29 zł
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LAPTOP

60704
35,5 x 10,5 x 29 cm

TT2 10 x 10 cm

P

Torba na laptopa
Czarna torba biznesowa na laptopa wykonana z
poliestru. Posiada dwie kieszenie zapinane na zamek
oraz regulowany pasek na ramię. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.
Business bag

32,47 zł

29081
35,5 x 32 x 10,5 cm

TT2, TC1 17 x 12 cm

P

Teczka A4 z segregatorem
Luksusowa teczka A4 z segregatorem, wyposażona w
praktyczne przegródki oraz poręczny uchwyt.
Połączenie funkcjonalności i doskonałego stylu.
Logotyp można umieścić w prawym dolnym rogu.
CrisMa ring binder

64,29 zł

25080
42 x 11 x 31 cm

TT2, TC1 15 x 10 cm

P

Teczka na laptopa
Teczka na laptopa z możliwością poszerzenia grzbietu.
Torba została wykonana z mocnego poliestru. Posiada
wiele przegródek oraz pasek na ramię.
Laptop bag, polyester

48,74 zł

LAPTOP
138
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63801
110 x 60 x 8 cm

63962
L3, TT3 4,5 x 0,8 cm

P

100 x 57,5 cm

ET(N1) 6 x 3 cm

Pokrowiec na ubrania

Pokrowiec na ubrania

Duży pokrowiec na ubrania wykonany z mocnego
poliestru, wyposażony w uchwyt, pasek na ramię oraz
dodatkową kieszeń.

Praktyczny pokrowiec na ubrania, zamykany na zamek
- niezbędny w każdej podróży.
Suit cover made of PEVA

Polyester suit carrier

6,43 zł

107,34 zł

60048
40,7 x 31 x 1,4 cm

TT1 15 x 10 cm

P

Pokrowiec na ubrania
Praktyczny pokrowiec na ubrania zapinany na rzepy,
niezbędny w każdej podróży. Dzięki niemu można
przechowywać starannie złożone ubrania.
Shirt case

35,24 zł
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WITH COOLER
COMPARTMENT

60063
45 x 36 x 95 cm

L3, TT3, ET(N1) 18 x 12 cm

P
Wózek na zakupy
Składany wózek na zakupy uszyty z poliestru, z
kieszenią termiczną. Rama wykonana z aluminium,
posiada specjalny haczyk, dzięki któremu można go
zawiesić na wózku sklepowym.
Foldable shopping trolley

198,34 zł

05

44

77

05

44

77

60061

60060
45,5 x 28,5 x 24,5 cm

TT3 20 x 10 cm

P

47,5 x 29 x 23,5 cm

TT3 20 x 10 cm

P

Koszyk na zakupy

Koszyk na zakupy

Poręczny koszyk na zakupy wykonany z poliestru ze
składaną aluminiową rączką. Ze względu na bardzo
wytrzymały materiał, można w nim nosić nawet 15 kg.
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie.

Poręczny koszyk na zakupy wykonany z poliestru,
warstwa wewnętrzna z materiału termoizolacyjnego
utrzymującego temperaturę. Możliwość złożenia
aluminiowego uchwytu lub całego koszyka. Ze
względu na bardzo wytrzymały materiał, można w nim
nosić nawet 15 kg.

Luxury shopping basket

88,70 zł

140

Luxury shopping basket with cooler function

98,45 zł
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60163
31 x 10 x 43,5 cm

TT2, TC1 15 x 8 cm

P

Plecak z filcu
Plecak wykonany z filcu, z kolorowymi elementami.
Posiada komorę wewnętrzną oraz szelki i uchwyt do
trzymania plecaka w dłoni.
Backpack made of felt material with a colour
accent

48,74 zł

28354
39 x 4 x 33 cm

TT2, TC1 15 x 8 cm

Torba na ramię
Filcowa torba z paskiem na ramię. Zapinana na rzep.
Felt college bag with Velcro fastener

54,20 zł

60383
43,5 x 9 x 41,5 cm

TT2 15 x 10 cm

Torba na zakupy
Duża torba na zakupy wykonana z filcu z dwoma
czarnymi, solidnymi uchwytami. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.
Multifunction Feltbag

27,10 zł
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LAPTOP

60730
31 x 15 x 44,5 cm

TT2 10 x 10 cm

Plecak
Plecak w kolorze szarym, wykonany z poliestru 600D,
z kieszeniami zapinanymi na zamek. W wewnętrznej
komorze plecaka można przenosić laptop. Logotyp
można umieścić bezpośrednio na produkcie.
Grey backpack

75,92 zł

LAPTOP

60731
39 x 9 x 29 cm

TT2 12 x 5 cm

Torba na laptopa
Torba na laptopa w kolorze szarym, wykonana z
poliestru 600D, z kieszeniami zapinanymi na zamek i
regulowanym paskiem na ramię. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.
Grey laptop bag

70,47 zł
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LAPTOP

60839
32 x 21 x 43 cm

S2, TT2 10 x 5 cm

Plecak
Plecak z wodoodporną klapką zapinaną na klamry.
Posiada dwie główne przegrody, w tym jedną na
laptop, oraz kieszeń z przodu. Regulowane, miękko
wyściełane szelki. Logotyp można umieścić
bezpośrednio na produkcie.
Luxury backpack

97,57 zł

LAPTOP

60706
31 x 14 x 41 cm

TT2 10 x 10 cm

P

Plecak
Czarny plecak wykonany z poliestru z dwoma
kieszeniami zapinanymi na zamek oraz regulowanymi
szelkami. Logotyp można umieścić bezpośrednio na
produkcie.
Backpack

54,20 zł

143
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60652
29 x 11,5 x 42 cm

TT2 8 x 8 cm

P

Plecak
Plecak wykonany z poliestru 600D, posiada dwie
kieszenie zapinane na zamek, wyjście na słuchawki
oraz regulowane szelki. Logotyp można umieścić
bezpośrednio na produkcie.
Polyester backpack

18,96 zł

03

04

05

68933
31 x 14 x 40 cm

TT2; TC1; HF 15 x 10 cm

Plecak
Plecak wykonany z poliestru z bocznymi przegrodami,
komorą wewnętrzną oraz wyściełanymi szelkami,
zapewniającymi komfort podczas noszenia.
Backpack with side compartments

21,65 zł
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bags & travel
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64191
26 x 16 x 50 cm

TT2; TC1 10 x 10 cm

Plecak
Plecak na jedno ramię, z dużą komorą główną, małą
kieszenią zewnętrzną oraz praktyczną saszetką na
telefon komórkowy.
Nylon backpack

24,33 zł

04

05

60756
21 x 12 x 39 cm

TT2 10 x 10 cm

P

Plecak rowerowy
Plecak rowerowy wykonany z poliestru 600D i tkaniny
ripstop 4200 PU z elementami odblaskowymi. Posiada
kieszeń zapinaną na zamek i regulowane szelki.
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie.
Bicycle backpack

37,92 zł
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62061
61 x 28 x 32 cm

TT3, TC1 15 x 10 cm

Torba sportowa
Obszerna torba sportowa z dużą kieszenią zamykaną
na zamek błyskawiczny, wykonana z poliestru.
Polyester sports or travel bag

37,92 zł

62182
57 x 26 x 39 cm

TT3, TC1 20 x 15 cm

P

Torba sportowa
Sportowa torba podróżna z 3 dodatkowymi
kieszeniami i paskiem na ramię. Torba została
wykonana z poliestru.
Polyester travel and sports bag

81,29 zł

04

05

62078
57 x 33 x 33 cm

TT3, TC1 15 x 8 cm

Torba sportowa
Sportowa torba podróżna z mocnego poliestru 600D,
z dodatkowymi przegródkami, dostępna w modnych
zestawieniach kolorystycznych.
Polyester sports or travel bag

08
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54,20 zł

bags & travel
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64170
29 x 16 x 38 cm

TT3, TC1 15 x 8 cm

Plecak
Duży, praktyczny plecak wykonany z mocnego
poliestru, wyposażony w miękkie, wygodne paski na
ramiona oraz dodatkową kieszeń z przodu.
Polyester backpack

08

18,96 zł

60707
48 x 21 x 34 cm

TT2 10 x 10 cm

P

Torba sportowa
Czarna torba sportowa wykonana z poliestru. Posiada
dwie kieszenie zapinane na zamek oraz regulowany
pasek na ramię. Logotyp można umieścić bezpośrednio
na produkcie.
Sportsbag

54,20 zł

04

05

77

60388
58 x 28 x 32 cm

TT3, TC1 12 x 7 cm

P

Torba sportowa
Uniwersalna torba sportowa wykonana z wysokiej
jakości materiału - poliester 1680D. Posiada przednią
kieszeń i komorę główną zapinane na zamek oraz
specjalną przegrodę na buty lub mokre ubrania.
Logotyp można umieścić z przodu torby.
High-Quality Sportsbag

121,98 zł

147

LAPTOP

50769
29 x 21 x 48 cm

TT2 8 x 5 cm

P

Plecak
Plecak wykonany z poliestru 600D z zamszowymi
elementami ozdobnymi, regulowanymi szelkami i
kieszeniami zamykanymi na zamek. Logotyp można
umieścić bezpośrenio na produkcie.
Backpack

43,37 zł

50767
37,5 x 13 x 28 cm

TT2 15 x 10 cm

P

Torba konferencyjna
Wysokiej jakości torba konferencyjna, wykonana z
poliestru 600D z zamszowymi elementami ozdobnymi,
dwoma uchwytami i regulowanym paskiem na ramię.
Posiada kieszenie zapinane na zamek. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.
Document folder

29,20 zł

148

bags & travel

50768
22 x 16 x 26,5 cm

TT2 5 x 5 cm

P

Torba termiczna

2 COOLER
COMPARTMENTS

Torba termiczna wykonana z poliestru 600D z
zamszowymi elementami, dwoma uchwytami oraz
przegrodami zamykanymi na zamek. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.
Cooler bag

35,24 zł

149

60864
50 x 17,5 x 34 cm

S1, TT2 15 x 15 cm

Torba plażowa z juty

03

04

05

Torba plażowa z juty z wytrzymałymi uszami
wykonanymi z grubego sznura. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.

44

Beach bag with drawstring

36,54 zł

04

11

60865
41,5 x 14 x 38 cm

TT3 20 x 10 cm

Torba na zakupy z juty
Praktyczna torba na zakupy wykonana z juty z
wytrzymałymi uszami z grubego sznura. Logotyp
można umieścić bezpośrednio na produkcie.
Jute bag with drawstring

23,87 zł
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60649
31,7 x 1 x 42,5 cm

S1, TT2 20 x 20 cm

Worek sportowy - termiczny
Worek sportowy wykonany z poliestru 210D z
termoizolacyjną wyściółką. Logotyp można umieścić
bezpośrednio na produkcie.
Polyester gym bag

6,27 zł

04

05

60047
35 x 0,4 x 44,5 cm

44
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multi-purpose …

bags & travel

10

- picnic bag
- laptop bag
- promo bag
- fair bag
- cosmetic bag
- gym bag
- backpack
- shoe bag
- beach bag
- clothing bag
- hand bag
- seatpillow
…
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04

10

11

29

29

68515
TT2; S1 19 x 19 cm

32,5 x 0,3 x 43 cm

TT2, TC1, S1 19 x 19 cm

Worek sportowy

Worek sportowy

Worek sportowy wykonany z tkaniny typu non-woven z
paskiem odblaskowym. Logotyp można umieścić
bezpośrednio na produkcie.

Worek sportowy uszyty z poliestru 190T, doskonale
sprawdzi się w szkole i na treningu. Dostępny w wielu
atrakcyjnych kolorach.

Non-woven gym bag including reflectable
stripe

Gym bag made of polyester

5,61 zł

3,82 zł

151

67551
36 x 70 x 31,3 cm

S2, TT2, TC1 20 x 8 cm

P

Torba na zakupy
Praktyczna i niezbędna w samochodzie torba na
zakupy.
Trunk bag

69,45 zł
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60724
37,5 x 0,3 x 48 cm

68792
S2, TT2 23 x 20 cm

30 x 9,5 x 40 cm

S1, TT2, TC1 10 x 6 cm

Torba na zakupy

Torba na zakupy non-woven

Składana torba na zakupy, wykonana z poliestru 190T
z dwoma uchwytami. Logotyp można umieścić
bezpośrednio na produkcie.

Praktyczna, składana torba na zakupy z materiału typu
non-woven. Dostępna w kilku kolorach.
Foldable non-woven shopping bag

Foldable shopping bag

5,61 zł

152

3,74 zł

bags & travel
04
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62815
36,8 x 0,2 x 41 cm

S1, TT2, TC1 23 x 22 cm

Torba na zakupy
Praktyczna torba na zakupy z długimi uszami,
wykonana z wytrzymałego materiału non-woven.
Gramatura: 70 g/m2.
Non-woven bag with long handles

2,69 zł
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05

06
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60094
37 x 10,8 x 30,2 cm

TT2, S1 25 x 10 cm

Torba na zakupy
Praktyczna torba na zakupy wykonana z tkaniny typu
non-woven z dwoma uchwytami. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.
Non-woven shopping bag

3,66 zł

10

29

60074
42 x 15,5 x 35 cm

S1 20 x 15 cm

P

Torba na plażę
Duża, praktyczna torba na plaże z transparentnymi
uchwytami, zapinana na zamek. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.
Beach bag with transparent handles

18,96 zł

153

100% COTTON

63464
28 x 0,2 x 32 cm

62547
ST 15 x 20 cm

36 x 0,3 x 41 cm

ST, TC1 26 x 26 cm

Mała torba bawełniana z krótkimi uszami

Torba bawełniana z krótkimi uszami

Mała torba bawełniana w naturalnym kolorze z
krótkimi uszami (12 cm), gramatura 110g/m2.

Bawełniana torba z krótkimi uszami (około 33 cm) w
naturalnym kolorze (125g/m2). Wytrzymała i
praktyczna, doskonale sprawdzi się na zakupach.

Cotton bag with short handles

Short-handled shopping bag

2,69 zł

3,74 zł

03

04

03

05

06
06

60416
42 x 0,2 x 38 cm

60415
TT2 26 x 26 cm

42 x 0,2 x 38 cm

TT2 23 x 23 cm

Torba bawełniana z długimi uszami

Torba bawełniana z krótkimi uszami

Kolorowa torba bawełniana (110 g/m2) z dwoma
długimi uchwytami.

Kolorowa torba bawełniana (110 g/m2) z dwoma
krótkimi uchwytami.

Coloured Cotton bag

Coloured Cotton bag

5,97 zł

154

5,13 zł

63466
40 x 0,3 x 52 cm

bags & travel

100% COTTON

60859
ST 26 x 26 cm

37,5 x 0,3 x 42 cm

ST, TT1 19 x 19 cm

Worek bawełniany

Torba bawełniana składana

Worek sportowy bawełniany w naturalnym kolorze ze
sznurkami do zapinania. Gramatura 120g/m2.

Składana torba bawełniana z długimi uszami, w
naturalnym kolorze, gramatura 120g/m2. Logotyp
można umieścić bezpośrednio na produkcie.

Cotton gym bag

Foldable shopping bag in cotton

5,97 zł

62164
36 x 0,2 x 41 cm

6,88 zł

63465
ST, TC1 26 x 26 cm

38 x 0,2 x 41 cm

ST 26 x 26 cm

Torba bawełniana z długimi uszami

Torba bawełniana z długim uchem

Bawełniana torba z długimi uszami w naturalnym
kolorze (125 g/m2, długość ucha to ok. 77 cm).
Wytrzymała i praktyczna, doskonale sprawdzi się na
zakupach.

Torba bawełniana w naturalnym kolorze z jednym,
długim uchem. Gramatura 150 g/m2.

Long-handled shopping bag

Cotton bag with long handle

4,25 zł

4,25 zł
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24

10

67538
33 x 11,5 x 27 cm

TT3 20 x 10 cm

Torba na zakupy z juty
Torba na zakupy wykonana z juty z uchwytami
bambusowymi. Dostępna w różnych kolorach.
Jute bag with bamboo grip

18,96 zł

67536
44,7 x 12,5 x 35,5 cm

TT3 20 x 10 cm

Torba na zakupy z juty
Solidna torba z juty, z uchwytami wykonanymi z
mocnego sznurka, zamykana na guzik. Na torbie
będzie dobrze wyglądało duże logo.
Jute bag

18,96 zł

60420
36 x 0,8 x 37 cm

TT3 12 x 12 cm

Torba z juty
Wytrzymała torba na zakupy, wykonana z juty, z
dodatkową, bawełnianą kieszenią z przodu, na której
można umieścić logotyp.
Hessian bag

7,95 zł

156
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53944
21 x 4 x 3 cm

T3, L3, DC1 5 x 2 cm

Kredki
Zestaw 8 drewnianych kredek z linijką, zamknięty w
praktycznym, trwałym pudełku. Linijka stanowi
jednocześnie wysuwane wieczko drewnianego
pudełka. Logotyp można umieścić na pudełku.
Wooden Pencil box

6,43 zł

11128
6 x 3,2 x 0,9 cm

T1 3 x 1 cm

Kredki
Kredki drewniane w czterech kolorach, umieszczone w
małym kartoniku. Logotyp można umieścić na
opakowaniu.
4 colouring pencils set

0,65 zł

11824
19,4 x ø 3,5 cm

56091
T3, ET(N1) 5 x 1,5 cm

18,7 x ø 2,5 cm

T3, ET(N1) 5 x 1 cm

Kredki

Kredki

Zestaw 12 kredek zamkniętych w tekturowej tubie, w
której plastikowym wieczku umieściliśmy temperówkę.
Doskonały upominek dla najmłodszych. Logotyp można
umieścić na tekturowej tubie.

Zestaw 7 kredek umieszczonych w tekturowej tubie.
Logotyp można umieścić bezpośrednio na tubie.

12 coloured pencils in a tube

158

6,43 zł

Paperboard quiver with 7 pencils

3,99 zł

50493
20,5 x 20,7 x 1,5 cm
P

T4, TT1, ET(N1) 5 x 5 cm

writing

Kolorowanka
Kolorowanka (30 stron) z kredkami (6 kolorów),
temperówką i gumką do mazania. Logotyp można
umieścić na okładce.
Colouring book

10,82 zł

01

10393
19,1 x ø 0,7 cm

T1 L2 4 x 0,3 cm

03

Drewniany ołówek z gumką do mazania,
zatemperowany. Logotyp można umieścić
bezpośrednio na produkcie.

04

Ołówek z gumką

05

Pencil with rubber

07

0,41 zł

09

10397
14,3 x ø 1 cm

T1 4,0 x 0,6 cm

P

Długopis tekturowy

04

Długopis wykonany z tektury pochodzącej z recyklingu.
Posiada wkład piszący na niebiesko. Logotyp można
umieścić pod klipem.

05

Paperpen

09

0,73 zł

10866
13,9 x ø 0,7 cm

T1 4 x 0,6 cm

01

Długopis tekturowy
Ekologiczny długopis tekturowy z wkładem piszącym
na niebiesko. Logotyp można umieścić bezpośrednio
na produkcie.

03

Carboard pen

1,46 zł

04
05
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10438
9,7 x 1,4 x 1,9 cm

DC0 4 x 0,6 cm

P

Kredka świecowa
Kredka świecowa z sześcioma wymiennymi
końcówkami w różnych kolorach. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.
Wax Crayon Set

1,99 zł

58619
14,2 x 2,5 x 14 cm

T4, ET(N1) 5 x 2 cm

Kreda
Kreda w sześciu kolorach zapakowana w pudełko.
Crayons in box

2,93 zł

ERASER
11

10620
19,3 x ø 0,7 cm

T1 4 x 0,5 cm

P

Ołówek z gumką
Drewniany ołówek z gumką do mazania o zabawnym
kształcie.
Pencils with different heads

0,98 zł
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13415
17,8 x ø 1 cm

T1 4,5 x 0,5 cm

P

Długopis plastikowy CrisMa Smile Hand
Długopis plastikowy z kolekcji CrisMa Smile Hand z
zabawnymi łapkami. Posiada wkład piszący na
niebiesko oraz gumkę do obsługi ekranów dotykowych.
Smile hand ball pen

3,99 zł
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17760

5 IN 1

15,5 x ø 1,6 cm

T2 2,5 x 0,8 cm

Długopis 4-kolorowy
Wielofunkcyjny gadżet łączący w sobie długopis z 4
kolorowymi wkładami (czarny, niebieski, zielony,
czerwony) oraz zakreślacz. Wyposażony został
dodatkowo w gumkę ułatwiającą trzymanie. Logotyp
proponujemy umieścić na korpusie.
4-colour ball pen with highlighter

4,80 zł

13535
14 x ø 1 cm

T2 4,5 x 0,6 cm

P

Zakreślacz
Dwustronny zakreślacz w dwóch neonowych kolorach różowym i żółtym.
Highlighter

2,20 zł

161

03

04

05

06

08

09

10

11679
14,5 x ø 1,3 cm

T1; DC0 4 x 0,6 cm

Długopis plastikowy
Klasyczny długopis z metalowym klipem i dużym,
niebieskim wkładem. Wykonany z nieprzezroczystego
plastiku, dostępny w kilku atrakcyjnych kolorach.
Multicolour plastic ball pen with metal clip

0,82 zł

03 04 05 08 09 10 11 12 44

11683
14,5 x ø 1,3 cm

T1 4 x 0,6 cm

P

Długopis plastikowy
Długopis plastikowy z białym korpusem i kolorową
gumką ułatwiającą trzymanie. Wyposażony w
metalowy klips i duży wkład piszący na niebiesko.
Logotyp można umieścić pod klipsem.
Plastic ball pen

0,82 zł
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11698
14,5 x ø 1,3 cm

T1, DC0 4 x 0,6 cm

Długopis plastikowy
Klasyczny długopis plastikowy z czarnymi,
nowoczesnymi elementami ozdobnymi. Posiada wkład
piszący na niebiesko. Logotyp proponujemy umieścić
na korpusie.
Ball pen with black applications

162

0,82 zł
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11682
14,5 x ø 1,3 cm

T1; DC0 4 x 0,6 cm

P

Długopis plastikowy
Plastikowy długopis transparentny z dużym, niebieskim
wkładem. Produkt wyposażony w srebrny, metalowy
klip oraz gumkę ułatwiającą trzymanie. Logotyp
nadrukujemy na korpusie długopisu z prawej strony
klipu.
Transparent ball pen with rubber grip

0,82 zł
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11681
14,5 x ø 1,3 cm

T1; DC0 4 x 0,6 cm

P

Długopis plastikowy
Plastikowy długopis z satynowym połyskiem,
wyposażony w metalowy klip, gumkę ułatwiającą
pisanie oraz duży, niebieski wkład. Nadruk reklamowy
umieścimy na korpusie, z prawej strony klipu.
Ball pen with satin finish

0,82 zł

03 04 05 06 09 10 11 14 77

13339
13,6 x ø 1 cm

L1 4 x 0,6 cm

P

Długopis metalowy
Klasyczny długopis metalowy z chromowanymi
elementami i smukłym klipem. Długopis wyposażony w
duży niebieski wkład. Logotyp można umieścić pod
klipem.
Metal ball pen

1,79 zł

163
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10799
14,6 x ø 1 cm

T1, DC0 4 x 0,7 cm

P

Długopis plastikowy

05

Długopis plastikowy z mechanizmem obrotowym oraz
dużym wkładem piszącym na niebiesko. Logotyp
można umieścić bezpośrednio na produkcie.

09

Plastic ball pen

1,19 zł

03

13537

04

Długopis plastikowy

14,6 x ø 1,1 cm

05
08

T1, T2, DC0 4,5 x 0,6 cm

P

Plastikowy długopis z wkładem piszącym na niebiesko.
Długopis posiada białą obudowę i kolorową aplikację
pod klipem.
Plastic ball pen

09

1,28 zł

10

03
04
05

13538
14,6 x ø 1,1 cm

T1, DC0 4,5 x 0,6 cm

P

06

Długopis plastikowy

08

Plastikowy długopis z wkładem piszącym na niebiesko i
srebrną aplikacją pod klipem.
Plastic ball pen

10

1,28 zł

24
29

13405
13,4 x ø 0,8 cm

03
04
06

T1+V 4,5 x 0,5 cm

Smukły długopis plastikowy z mechanizmem
obrotowym i wkładem piszącym na niebiesko. Nadruk
proponujemy umieścić na korpusie.
Ball pen Slime Line made of plastic

0,99 zł

164

P

Długopis plastikowy

LED off
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LED on

05
09
10
inclusive
3x

10765
15,4 x ø 1,2 cm

L1 3 x 0,6 cm

P

Długopis z podświetlanym logo
Długopis metalowy z gumką do obsługi ekranów
dotykowych i dużym wkładem piszącym na niebiesko.
Dodatkowym atutem jest możliwość wykonania
podświetlanego grawera na korpusie.
Ball pen with white LED light

LED off

3,74 zł

LED on
04
05
09
10

inclusive

10764
15,5 x ø 1,2 cm

3x

L1 3 x 0,6 cm

P

Długopis z podświetlanym logo
Długopis plastikowy z gumką do obsługi ekranów
dotykowych i dużym wkładem piszącym na niebiesko.
Dodatkowym atutem jest możliwość wykonania
podświetlanego grawera na korpusie.
Ball pen with colored LED light

3,74 zł
01
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17717
14,2 x ø 1,1 cm

T1; DC0 4 x 0,7 cm

P

Długopis plastikowy
Plastikowy długopis o designerskim wyglądzie. Duży,
niebieski wkład oraz metalowy klip czynią go bardzo
praktycznym. Logotyp proponujemy umieścić na
korpusie.
Plastic ball pen with sparkling dot grip zone

1,79 zł
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inclusive
3x

18954
12,5 x ø 0,8 cm

T4, L2, L3 3,5 x 0,5 cm

K

Wskaźnik laserowy
Metalowy wskaźnik laserowy z lampką LED, specjalną
gumką ułatwiającą korzystanie ze smartfonów oraz
wkładem piszącym na niebiesko. Całość w
estetycznym, fornirowanym etui.
Laser pointer with LED, touch function and
ball pen

15,38 zł

inclusive
3x

15318
13,6 x ø 0,9 cm

T4, L2, DC2 4 x 0,6 cm

K

Wskaźnik laserowy
Wskaźnik laserowy, lampka LED i długopis w jednym.
Wszystko zamknięte w estetycznym, drewnianym
pudełku. Długopis posiada niebieski wkład. Logotyp
można umieścić na pudełku lub długopisie. Produkt
zawiera baterie.
Laser pointer and LED Pen

14,57 zł

inclusive
3x

12798
15,4 x ø 1 cm

L2 3,5 x 0,6 cm

K

Wskaźnik laserowy
Wskaźnik laserowy z długopisem piszącym na
niebiesko lub czerwono (przekręcając można wybrać
kolor wkładu) oraz lampką LED. Wskaźnik
zapakowany jest w eleganckie, metalowe etui. Logo
możemy umieścić zarówno na etui, jak i korpusie
długopisu (nadruk kolorowy tylko na etui). Produkt
zawiera baterie.
4-in-1 Laser pointer

16,19 zł
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writing
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10488
14,4 x ø 0,8 cm

L1 3,5 x 0,4 cm

P

Długopis metalowy
Oryginalny długopis metalowy zakończony koroną i
kryształkiem Swarovskiego. Logotyp można umieścić
pod klipem.
Metal ball pen KING

6,43 zł

10783
14 x ø 1 cm

L1 4 x 0,7 cm

P

Długopis metalowy
Długopis z aluminium z mechanizmem obrotowym i
wkładem piszącym na niebiesko. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.
Aluminium ball pen with twist mechanism

5,37 zł
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10790
14,6 x ø 1 cm

L1 4 x 0,6 cm

P

Długopis metalowy
Długopis z aluminium z oryginalnym klipsem i wkładem
piszącym na niebiesko. Logotyp można umieścić
bezpośrednio na produkcie.
Aluminium ball pen

4,15 zł

18446
ø 6 x 12,6 cm

L3 3 x 0,8 cm

K

Długopis metalowy
Elegancki, chromowany długopis na metalowej,
magnetycznej podstawce. Zachwyca formą i jakością
wykonania. Logotyp można umieścić na korpusie
długopisu lub podstawce.
Floating pen with matching chrome base.

23,98 zł

10758
13,6 x ø 1 cm

L2 4,5 x 0,6 cm

P

Długopis drewniany
Długopis drewniany z aluminiowymi elementami i
dużym wkładem piszącym na niebiesko. Logotyp
można umieścić pod klipsem.
Bamboo ball pen

4,80 zł

14015
17 x 5,5 x 2,4 cm

T4; L3; DC2 5 x 3 cm

K

Zestaw piśmienny
Elegancki zestaw składający się z długopisu z
niebieskim wkładem oraz pióra z dołączonym
niebieskim nabojem. Funkcjonalne pudełko z drewna
różanego po zamknięciu może służyć jako podstawka.
Logotyp można umieścić zarówno na pudełku, jak i
artykułach piśmiennych.
Rosewood pen set in case

37,43 zł

168

writing

11808
14,6 x ø 1 cm

L2 1,7 x 0,3 cm

K

Długopis metalowy
Jedyny w swoim rodzaju, luksusowy długopis
wykonany z wysokiej jakości metalu. Zachwyca swą
unikalną formą oraz jakością wykonania. Logotyp
proponujemy umieścić na klipie.
CrisMa Metal Design pen

40,61 zł

17481
14 x ø 1,2 cm

L2 3,5 x 0,7 cm

K

Długopis metalowy w etui
Ekskluzywny długopis metalowy z metalowym wkładem
(niebieskim), umieszczony w eleganckim etui.
Doskonały produkt dla osób ceniących jakość. Logotyp
proponujemy umieścić na korpusie.
Metal ball pen in a plastic box.

21,89 zł

13544
16,5 x 4,7 x 2,5 cm

L2 4 x 0,7 cm

P

Zestaw piśmienny
Zestaw piśmienny składający się z długopisu piszącego
na niebiesko oraz ołówka automatycznego. Artykuły
piśmienne umieszczone w oryginalnym etui zapinanym
na zatrzask.
Metal pen set

37,92 zł
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20030

13034
14,6 x ø 1,1 cm

L2 5 x 3 cm

K

14,8 x ø 1,2 cm

L2 5 x 3 cm

K

Długopis metalowy Mark Twain

Długopis Mark Twain

Wysokiej jakości długopis z kolekcji Mark Twain z
mechanizmem obrotowym zapakowany w ozdobne,
lakierowane etui.

Długopis marki Mark Twain wykonany z metalu w
kolorze różowego złota, z niebieskim wkładem.
Długopis umieszczony w eleganckim, lakierowanym
etui wyściełanym szarym materiałem.

Ball pen Mark Twain

Mark Twain ball pen

98,81 zł

170

79,97 zł

writing

17841
14,7 x ø 1,3 cm

L2 4 x 0,6 cm

K

Długopis Columbia Mark Twain
Długopis z kolekcji Mark Twain Columbia to doskonały
efekt połączenia klasycznej formy z nowoczesnym
designem. Karbonowe wykończenie przyciąga wzrok,
natomiast dbałość o jakość wykonania sprawia, że
długopis doskonale leży w dłoni. W zestawie z
eleganckim etui.
Mark Twain ball pen "Columbia" in carbon
design

48,74 zł

13383
13,8 x ø 1,2 cm

L2 3,5 x 0,6 cm

K

Długopis metalowy Mark Twain
Wysokiej jakości długopis Mark Twain z mechanizmem
obrotowym zapakowany w ozdobne, akrylowe etui.
Mark Twain ball pen acrylic box

46,06 zł

13392
19,5 x 7,8 x 3,7 cm

L2 3,5 x 0,6 cm

K

Zestaw piśmienny Mark Twain
Zestaw piśmienny z kolekcji Mark Twain, składający się
z długopisu z mechanizmem obrotowym i pióra
wiecznego umieszczonych w eleganckim etui.
Mark Twain writing set

59,76 zł

171

F210
14,5 x ø 1,2 cm

L2 3 x 0,6 cm

K

Długopis metalowy Ferraghini
Luksusowy długopis z kolekcji Ferraghini, wyposażony
w niebieski wkład. Wykończony delikatnym,
przeplatanym materiałem, błyszczącym, czarnym
lakierem oraz chromowanymi elementami. W zestawie
z dopasowanym, skórzanym etui z magnetycznym
zamknięciem, którego wnętrze zostało wyściełane
delikatnym zamszem.
Ferraghini ball pen with twist mechanism
with cloth cover in artificial leather case

81,29 zł

F124
16 x 6 x 2,3 cm

T4, L2 2 x 0,3 cm

K

Zestaw piśmienny Ferraghini
Luksusowy zestaw piśmienny marki Ferraghini z
najwyższej jakości metalu, składający się z czarnego
pióra kulkowego oraz niebieskiego długopisu. Całość
umieszczona w eleganckim etui.
Ferraghini metal writing set

88,88 zł

F193
19,3 x 7,4 x 3,2 cm

L2 3 x 0,7 cm

K

Zestaw piśmienny Ferraghini
Klasyczny zestaw piśmienny marki Ferraghini, w
którego skład wchodzą długopis i pióro kulkowe w
eleganckim, czarnym etui.
Ferraghini writing set with a ball pen and a
rollerball pen

63,23 zł
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and more
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50671
14,5 x 15,5 x 4,7 cm

T3+V, T4+V 4 x 0,8 cm

P
Okulary przeciwsłoneczne

09

Stylowe okulary przeciwsłoneczne z dwukolorowymi
oprawkami oraz lustrzanymi soczewkami (UV400, 3
kategoria ochrony). Logotyp można umieścić na
zauszniku.

10

Bicoloured sunglasses with mirrored lenses

6,96 zł
11

12

04

05

06

50479

53429

14,5 x 14,5 x 5 cm

T3+V, T4+V 3,5 x 1 cm

P

14,3 x 15 x 4,8 cm

L3 3,5 x 1 cm

P

Okulary przeciwsłoneczne

Okulary przeciwsłoneczne

Modne okulary przeciwsłoneczne z kolorowymi
zausznikami z filtrem UV400 ( filtr 3 kategorii). Logotyp
można umieścić na zauszniku.

Okulary przeciwsłoneczne z gumowanymi oprawkami.
Posiadają filtr UV400.
Rubbered sunglasses

Sunglasses Nerdlook

3,99 zł

174

9,68 zł

and more

03

04

05

06

08

10

11

58758
14,3 x 14,3 x 4,8 cm

T3+V, T4+V 3,5 x 1 cm

P
Okulary przeciwsłoneczne

12

Okulary przeciwsłoneczne w oprawkach z wysokiej
jakości plastiku. Posiadają certyfikat potwierdzający
ochronę przed promieniami słonecznymi 400 UV.
sunglasses "nerd look"

5,61 zł
29
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58386
16 x ø 10 cm

ET (N1) 4 x 1,8 cm

Skarbonka globus
Pomysłowa skarbonka w kształcie globusa wykonana z
plastiku.
Savings box in globe shape

24,33 zł

04
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66

56235
12,6 x 10 x 10,1 cm

T4 4 x 2,5 cm

K

Skarbonka
Zabawna świnka - skarbonka wykonana z
transparentnego plastiku, dostępna w kilku wariantach
kolorystycznych.
Transparent piggy bank

8,86 zł

176

and more
With RFID
Blocking

90725
9,5 x 6,2 x 0,9 cm

L2 4 x 3 cm

K

Etui na karty z ochroną RFID
Aluminiowe etui na sześć kart kredytowych z ochroną
kart zbliżeniowych RFID. Logotyp można umieścić
bezpośrednio na produkcie.
Wallet with RFID protection

With RFID
Blocking

12,69 zł

90669
9,7 x 6,5 x 2 cm

L3 4 x 2 cm

fehlt

Portfel z ochroną RFID
Skórzany portfel z kieszeniami na karty i banknoty oraz
ochroną kart zbliżeniowych - RFID. Logotyp można
umieścić bezpośrednio na produkcie.
Leather wallet with RFID protection

40,61 zł

177

10 cm height

20 cm

15 cm

10 cm
50450

50451
TT1 2 x 1 cm

16,5 cm height

50452
TT1 4 x 2 cm

20,5 cm height

TT1 4 x 2 cm

Pluszowy miś - dziecko

Pluszowy miś - mama

Pluszowy miś - tata

Mały pluszowy miś - dziecko, który z pewnością
spodoba się dzieciom. Logotyp można umieścić na
szaliku misia.

Średniej wielkości pluszowy miś - mama, który z
pewnością spodoba się dzieciom. Logotyp można
umieścić na szaliku misia.

Duży pluszowy miś - tata, który z pewnością spodoba
się dzieciom. Logotyp można umieścić na szaliku misia.

Teddy bear (small)

Teddy bear (medium)

15,87 zł

04

05

06

09

Teddy bear (large)

28,40 zł

24,33 zł

50788
ø 18 x 36 cm

80837
6 x 4,7 x 3,7 cm

L2, T2 3 x 0,8 cm

P

Otwieracz do butelek
Plastikowy otwieracz do butelek w kształcie skrzynki z
butelkami piwa. Logotyp można umieścić bezpośrednio
na produkcie.
Bottle opener in the shape of a beer crate

6,35 zł

178

ET(N1) 5 x 3 cm

K

Gruszka treningowa
Gruszka treningowa/antystresowa ze stojakiem z
przyssawką, która umożliwia zamocowanie gruszki na
gładkich powierzchniach. W komplecie z pompką.
Punching ball

69,26 zł

KONFIGURATOR USB
Skorzystaj z konﬁguratora USB i w kilku prostych krokach przygotuj swój pendrive.
Wybierz kombinację kolorystyczną, technikę znakowania oraz pojemność i akcesoria, złóż zamówienie i gotowe!

1. WYBIERZ

MODEL

2. DOPASUJ KOLOR

OBUDOWY I BLASZKI

3. OKREŚL POJEMNOŚĆ
4. DODAJ OPAKOWANIE

5. DOPASUJ KOLOR SMYCZY

6. WYBIERZ RODZAJ ZNAKOWANA
grawer

druk UV

tampodruk

doming

17ం

KONFIGURATOR USB
28726
5,7 x 1,9 x 1,1 cm
T2USB 2,4 x 1,2 cm

L1USB, L2USB, DO1USB, DO2USB, T1USB,

doming

Pendrive z metalu i plastiku
Obrotowy pendrive typu twister wykonany z plastiku i metalu. Możliwość
wyboru dowolnej kombinacji kolorystycznej, pojemności, smyczki i opakowania. Znakowanie domingiem jedno- lub dwustronne tylko na blaszkach
w kolorze srebrnym. Dostępne pojemności: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB,
32GB, 64GB, 128GB. Typ 2.0, prędkość zapisu 4-5 mb/s, prędkość odczytu 10 mb/s. Wymiary: 5,7 x 1,9 x 1,1 cm.
Min. ilość zamówienia ze znakowaniem: 20 szt.
Metal and plastic USB stick.

laser
Dostępne kolory blaszek i obudowy
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09

tampo
KONFIGURATOR USB
10021
5,7 x 1,9 x 1,1 cm
DO2USB 2,4 x 1,2 cm

L1USB, L2USB, T1USB, T2USB, DO1USB,

Pendrive z metalu i drewna
Obrotowy pendrive typu twister wykonany z drewna i metalu. Możliwość wyboru dowolnej kombinacji kolorystycznej, pojemności, smyczki i opakowania.
Znakowanie domingiem jedno- lub dwustronne tylko na blaszkach w kolorze
srebrnym. Dostępne pojemności: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB,
128GB. Typ 2.0, prędkość zapisu 4-5 mb/s, prędkość odczytu 10 mb/s. Wymiary: 5,7 x 1,9 x 1,1 cm.
Min. ilość zamówienia ze znakowaniem: 20 szt.
Metal and wooden USB stick.

Dostępne kolory blaszek
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08

Dostępne kolory obudowy

KONFIGURATOR USB
10034
6,2 x 1,2 x 0,4 cm

L1USB, L2USB 3,2 x 0,9 cm

Pendrive metalowy
Pendrive wykonany z metalu z sylikonową zawieszką, do której można
przypiąć smycz. Możliwość wyboru pojemności, smyczki i opakowania.
Dostępne pojemności: 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB. Typ
2.0, prędkość zapisu 4 mb/s, prędkość odczytu 8-10 mb/s. Wymiary: 6,2
x 1,2 x 0,4 cm. Wielkość znakowania: 3,2 x 0,9 cm.
Min. ilość zamówienia ze znakowaniem: 20 szt.
Metal USB stick.
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KONFIGURATOR USB
8,4 x 5,2 x 0,2 cm

USB

28742
DC1USB, DC2USB 8,5 x 5,4 cm

Pendrive karta z plastiku
Plastikowy pendrive w kształcie karty kredytowej. Dostępne pojemności: 2GB,
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB. Typ 2.0, prędkość zapisu 4 mb/s,
prędkość odczytu 8-10 mb/s. Wymiary: 8,4 x 5,2 x 0,2 cm. Wielkość znakowania: 8,4 x 5,2 cm. Min. ilość zamówienia ze znakowaniem: 20 szt.
Plastic card-shaped USB stick.

KONFIGURATOR USB
10035
8,7 x 5,7 x 0,2 cm

DC1USB, DC2USB 8,4 x 5,4 cm

Pendrive karta-układanka z plastiku
Plastikowy pendrive w kształcie karty kredytowej z układanką. Dostępne pojemności: 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB.
Typ 2.0, prędkość zapisu 4 mb/s, prędkość odczytu 8-10 mb/s. Wymiary: 8,7 x 5,7 x 0,2 cm. Wielkość znakowania: 8,4 x 5,4 cm. Min.
ilość zamówienia ze znakowaniem: 20 szt.
Plastic card-shaped USB stick.

KONFIGURATOR USB
03

28942
8,6 x 5,5 x 0,3 cm
L1USB, L2USB 8,4 x 5,4 cm
Pendrive karta z metalu
Pendrive metalowy w kształcie karty kredytowej. Dostępne pojemności 2GB, 4GB, 8GB,
16GB, 32GB, 64GB, 128GB. Typ 2.0, prędkość zapisu 4 mb/s, prędkość odczytu 8-10
mb/s. Wymiary: 8,6 x 5,5 x 0,3 cm. Wielkość znakowania: 8,5 x 5,4 cm.
Min. ilość zamówienia ze znakowaniem: 20 szt.
Metal card-shaped USB stick.

07

1ఁ௺

KONFIGURATOR USB

10023
7,2 x 1,9 x 1,1 cm
L1USB, L2USB, T1USB, T2USB,
DO1USB, DO2USB 2,4 x 1,2 cm
Pendrive z metalu i plastiku OTG
Obrotowy pendrive typu twister wykonany z plastiku i metalu
z funkcją OTG (możliwość połączenia USB z innym urządzeniem np. smartfonem). Możliwość wyboru dowolnej kombinacji
kolorystycznej, pojemności, smyczki i opakowania. Znakowanie
domingiem jedno- lub dwustronne tylko na blaszkach w kolorze
srebrnym. Dostępne pojemności: 8GB i 16GB, 32GB, 64GB,
128GB. Typ 2.0, prędkość zapisu 4-5 mb/s, prędkość odczytu
10 mb/s. Wymiary: 7,2 x 1,9 x 1,1 cm. Min. ilość zamówienia
ze znakowaniem: 20 szt.
Metal and plastic OTG USB stick.

Dostępne kolory blaszek
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Dostępne kolory obudowy
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KONFIGURATOR USB
10024
7,1 x 1,7 x 0,7 cm
L1USB, L2USB, T1USB, T2USB 3,5 x 1,2 cm
Pendrive z metalu i plastiku OTG
Pendrive wykonany z metalu i plastiku z funkcją OTG (możliwość połączenia
USB z innym urządzeniem np. smartfonem). Możliwość wyboru koloru, dowolnej
pojemności i opakowania. Dostępne pojemności: 8GB i 16GB, 32GB, 64GB,
128GB. Typ 2.0, prędkość zapisu 4-5 mb/s, prędkość odczytu 10 mb/s. Wymiary: 7,1 x 1,7 x 0,7 cm.
Min. ilość zamówienia ze znakowaniem: 20 szt.
Metal and plastic OTG USB stick.
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USB

KONFIGURATOR USB

10029
4,0 x 1,2 x 0,6 cm

L1USB, DC1USB, T1USB 2,5 x 1cm

Pendrive z metalu i plastiku
Pendrive wykonany z metalu i plastiku z ozdobnym kryształkiem.
Możliwość wyboru koloru, pojemności, smyczki i opakowania.
Dostępne pojemności: 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB,
128GB. Typ 2.0, prędkość zapisu 4 mb/s, prędkość odczytu
8-10 mb/s. Wymiary: 4,0 x 1,2 x 0,6 cm. Min. ilość zamówienia
ze znakowaniem: 20 szt.
Metal and plastic USB stick.
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KONFIGURATOR USB
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10010
5,5 x 1,7 x 0,7 cm
L1USB, L2USB, DO1USB, DO2USB, T1USB, T2USB

laser

Pendrive z metalu i plastiku
Niewielki pendrive wykonany z metalu i plastiku. Możliwość
wyboru koloru, dowolnej pojemności, smyczki i opakowania.
Dostępne pojemności: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB,
64GB, 128GB. Typ 2.0, 3.0 prędkość zapisu 4-5 mb/s, prędkość odczytu 10 mb/s. Wymiary: 5,5 x 1,7 x 0,7 cm. Min. ilość
zamówienia ze znakowaniem: 20 szt.
Metal and plastic USB stick.
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KONFIGURATOR USB

10026
5,7 x 2,4 x 0,3 cm
L1USB, L2USB 3,5 x 1 cm
Pendrive metalowy
Pendrive w kształcie klucza, wykonany z metalu. Możliwość
wyboru koloru, dowolnej pojemności, smyczki i opakowania.
Dostępne pojemności: 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB,
128GB. Typ 2.0, prędkość zapisu 4 mb/s, prędkość odczytu
8-10 mb/s. Wymiary: 5,7 x 2,4 x 0,3 cm. Min. ilość zamówienia ze znakowaniem: 20 szt.
Metal USB stick.
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KONFIGURATOR USB
10025
6,1 x 1,6 x 0,8 cm
L1USB, L2USB 3,5 x 1,1 cm
Pendrive metalowy
Pendrive wykonany z metalu. Możliwość wyboru koloru, pojemności, smyczki i opakowania. Dostępne pojemności: 1GB, 2GB, 4GB,
8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB. Typ 2.0, prędkość zapisu 4-5
mb/s, prędkość odczytu 10 mb/s. Wymiary: 6,1 x 1,6 x 0,8 cm.
Min. ilość zamówienia ze znakowaniem: 20 szt.
Metal USB stick.
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KONFIGURATOR USB
10027
3,3 x 1,2 x 0,6 cm

L1USB, L2USB 2,6 x 1,1 cm

Pendrive metalowy
Mały, obrotowy pendrive wykonany z metalu. Możliwość wyboru koloru, pojemności,
smyczki i opakowania. Dostępne pojemności: 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB,
128GB. Typ 2.0, prędkość zapisu 4 mb/s, prędkość odczytu 8-10 mb/s. Wymiary: 3,3 x
1,2 x 0,6 cm. Min. ilość zamówienia ze znakowaniem: 20 szt.
Metal USB stick.
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KONFIGURATOR USB

10020
4,2 x 1,5 x 0,5 cm
L1USB, L2USB, T1USB, T2USB 3,8 x 0,8 cm
Pendrive z metalu i plastiku
Niewielki, wysuwany pendrive wykonany z metalu i plastiku.
Możliwość wyboru koloru, dowolnej pojemności, smyczki i opakowania. 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB. Min.
ilość zamówienia ze znakowaniem: 20 szt.
Metal and plastic USB stick.
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KONFIGURATOR USB
10028
3,9 x 1,2 x 0,4 cm
L1USB, L2USB 2,6 x 1 cm
Pendrive metalowy
Mały pendrive wykonany z metalu. Możliwość wyboru koloru, pojemności, smyczki i opakowania. Dostępne pojemności: 2GB, 4GB, 8GB,
16GB, 32GB, 64GB, 128GB. Typ 2.0, prędkość zapisu 4 mb/s,
prędkość odczytu 8-10 mb/s. Wymiary: 3,9 x 1,2 x 0,4 cm. Min.
ilość zamówienia ze znakowaniem: 20 szt.
Metal USB stick.

07
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KONFIGURATOR USB
10031

MINI

3,1 x 1,2 x 0,2 cm
DC1USB, T1USB 2,5 x 1 cm
Pendrive z plastiku
Mały pendrive wykonany z plastiku. Możliwość wyboru koloru, pojemności, smyczki i opakowania. Dostępne
pojemności: 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB,
128GB. Typ 2.0, prędkość zapisu 4 mb/s, prędkość
odczytu 8-10 mb/s. Wymiary: 3,1 x 1,2 x 0,2 cm. Min.
ilość zamówienia ze znakowaniem: 20 szt.
Plastic USB stick.

03 06

KONFIGURATOR USB

10022
6,0 x 1,8 x 1,0 cm
L1USB, L2USB, DC1USB, DC2USB 4 x 1,6 cm
Pendrive z drewna
Prostokątny pendrive wykonany z drewna. Możliwość wyboru koloru, pojemności i opakowania. Dostępne pojemności:
1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB,128GB. Typ
2.0, prędkość zapisu 4-5 mb/s, prędkość odczytu 10 mb/s.
Wymiary: 6,0 x 1,8 x 1,0 cm. Min. ilość zamówienia ze
znakowaniem: 20 szt.
Wooden USB stick.
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Pozostałe modele USB dostępne
w KONFIGURATORZE
KONFIGURATOR USB
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KONFIGURATOR USB
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9000 mAh
big capacity

03

11

06

14

all in one

28943

dual function cable!

iPhone plug

14 x 7,3 x 0,8 cm

DC1 4 x 4 cm

Power bank 9000 mAh ALL IN ONE
Power bank (przenośny akumulatorek) służący do ładowania tabletów, telefonów oraz MP3/4. Posiada technologię Quick Charge, dzięki której urządzenie szybko pobiera moc oraz szybko ładuje inne urządzenia. Produkt
wykonany z plastiku imitującego skórę, posiada wskaźnik naładowania. Pojemność 9000 mAh. Z wbudowanym kabelkiem z portami USB i mikro USB
oraz przejściówką do IPhone’a (1 kabel umożliwiający ładowanie telefonu
lub power banka). Dodatkowo posiada wejście USB umożliwiające ładowanie power banku za pomocą tradycyjnej
ładowarki.
Power bank 9000 mAh ALL IN ONE

quick charge!
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28944
06

4000 mAh
1ం௹

More power banks on pages 82-91

14 x 7,7 x 0,5 cm

DC1 4 x 4 cm

Power bank 4000 mAh ALL IN ONE
Power bank (przenośny akumulatorek) służący do ładowania tabletów, telefonów oraz MP3/4. Posiada technologię Quick Charge, dzięki której urządzenie szybko pobiera moc oraz szybko ładuje inne urządzenia. Produkt
wykonany z plastiku imitującego skórę, posiada wskaźnik naładowania. Pojemność 4000 mAh. Z wbudowanym kabelkiem z portami USB i mikro USB
oraz przejściówką do IPhone’a (1 kabel umożliwiający ładowanie telefonu
lub power banka).
Power bank 4000 mAh ALL IN ONE

power banks

4000 mAh
28938
12,8 x 6,5 x 0,8 cm

06

DC1 4 x 4 cm

Power bank 4000 mAh
Power bank (przenośny akumulatorek) służący do ładowania tabletów, telefonów oraz MP3/4. Produkt wykonany z
plastiku, wyposażony we wskaźnik naładowania. Pojemność 4000 mAh. W zestawie z kabelkiem z wtyczką mikro
USB oraz przejściówką do iPhone’a.
Power bank 4000 mAh.
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6600 mAh
lighting logo

28845
7,5 x 7,5 x 2,2 cm

L3, 3 x 3 cm

Power bank 6600 mAh
Power bank (zewnętrzny akumulatorek) służący do ładowania
tabletów, telefonów oraz MP3/4. Pojemność akumulatorka
6600 mAh, posiada wskaźnik naładowania. Produkt wykonany
z metalu z plastikową lustrzaną powierzchnią nadającą się do
grawerowania. Logotyp zostanie podświetlony po włączeniu
urządzenia (przytrzymaj przycisk power przez 5 sekund aby
podświetlić logo na stałe). W zestawie z kabelkiem z wtyczką
mikro USB i USB.
Power bank 6600 mAh.

28939
20 x 10 x 5 cm

DC1 4 x 4 cm

Zestaw – power bank 5000 mAh,
ładowarka i wtyczka
Praktyczny zestaw składający się z power banku o pojemności 5000 mAh wykonanego z plastiku i metalu (metalowe plecy) z ładowarką samochodową oraz wtyczką EU.
W zestawie z kabelkiem z portem USB i micro USB. Całość umieszczona w estetycznym etui w kolorze czarnym
lub białym.
Travel set - power bank 5000 mAh,
EU plug, USB charger
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5000 mAh

More power banks on pages 82-91

1ం௺

10 000 mAh
big capacity
28844
15,2 x 7,5 x 1 cm

L3, 4 x 4 cm

Power bank 10 000 mAh
Power bank (zewnętrzny akumulatorek) służący do ładowania
tabletów, telefonów oraz MP3/4.Pojemność akumulatorka
10000 mAh. Produkt wykonany z metalu. W zestawie z kabelkiem z wtyczką mikro USB i USB.
Power bank 10 000 mAh.
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5000 mAh

metal case

28843
11,5 x 6,5 x 0,8 cm

DC1, 3 x 3 cm

03

06

Power bank 5000 mAh
Power bank (przenośny akumulatorek) służący do ładowania tabletów, telefonów oraz MP3/4. Produkt wykonany z plastiku i metalu
(posiada metalowe plecy), wyposażony we wskaźnik naładowania.
Pojemność 5000 mAh. W zestawie z kabelkiem z wtyczką mikro USB
i USB.
Power bank 5000 mAh.
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More power banks on pages 82-91
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28859
15,2 x 7,5 x 1 cm

L3, 4 x 4 cm

Ładowarka indukcyjna
Ładowarka indukcyjna K9 pozwalająca na bezprzewodowe
ładowanie smartfonów pracujących w standardzie Qi. Wystarczy położyć telefon na ładowarce, a ładowanie baterii
rozpocznie się samoczynnie. Moc transmisji: 10W. Logotyp
można umieścić bezpośrednio na produkcie.
Inductive charger.

CUSTOM-MADE
MAKE YOUR USB-STICK UNIQUE

MAKE YOUR
POWER BANK UNIQUE

Jedyne czego potrzebujesz by stworzyć swój wymarzony pendrive
lub power bank to pomysł… I my!
Powiedz czego oczekujesz, a my zajmiemy się resztą.
Korzystaj z wielu różnych materiałów np. miękkie PVC, plastik ABS, drewno, silikon.
Wybieraj dowolne opakowania: papierowe, aluminiowe, plastikowe.
Minimalna ilość zamówienia: 100 szt.
Czas realizacji od zaakceptowania wzoru: 3-4 tygodnie.
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POLA26
18 x 5 x 5 cm

L3, 1,5 x 0,7 cm

Głośnik Bluetooth Polaroid
Silikonowy głośnik Bluetooth. Posiada zawieszkę, dzięki której
można go doczepić do plecaka, torby bądź roweru. Zasięg do
10m. W zestawie z kablem USB oraz USB/Aux-in. Głośnik pakowany w oryginalne pudełko Polaroid z zawieszką w kolorze
produktu.
Polaroid Bluetooth speaker

07

POLALED2600
7,6 x 7,6 x 2,6 cm

T4, 1,5 x 4,5 cm

Głośnik Polaroid
Głośnik Bluetooth Polaroid ze światełkiem LED. Posiada przyciski
do zmiany utworów oraz regulacji głośności. Pakowany w oryginalne pudełko Polaroid.
Polaroid light speaker

POLALED40
ø 9,1x12 cm

T4, 3,5 x 3,5 cm

Głośnik Bluetooth Polaroid
Głośnik Bluetooth Polaroid ze światłem LED zmieniającym kolor.
Pakowany w oryginalne pudełko Polaroid.
Polaroid Bluetooth speaker

06
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polaroid

29

POLA2000
ø 8,5 x 4,5 cm

ET(N1) 8 x 2 cm

Wodoodporny głośnik Bluetooth Polaroid
Wodoodporny głośnik Bluetooth z przyssawką. Zasięg
do 10m. Wejście AUX Jack. W zestawie z kablem USB
oraz kablem audio. Pakowany w oryginalne pudełko
Polaroid ze sznureczkiem w kolorze produktu.
Waterproof Polaroid Bluetooth speaker
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03

28950
Głośnik Bluetooth Polaroid
Głośnik Bluetooth Polaroid z wejściem AUX-IN i kartę TF (microSD). Kabel 2w1 (ładowarka i kabel audio) w zestawie. Moc
5wat. Pakowane w oryginalne pudełko Polaroid.
Polaroid Bluetooth speaker

24

28945
22 x 8,3 cm

T4 T1 2 x 2 cm

Głośnik Bluetooth Polaroid
Głośnik Bluetooth z wodą, która pulsuje w rytmie muzyki i jest
podświetlona kolorowymi światełkami. W zestawie z kablem
audio jack oraz kablem USB. Głośnik pakowany w oryginalne pudełko Polaroid.
Polaroid Bluetooth speaker
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28888
ET(N1) 5 x 3 cm
Słuchawki przewodowe DEVIA Kintone
Douszne słuchawki przewodowe, złącze 3,5 mm (mini-jack).
Wire in-ear earphones DEVIA Kintone.

28884
L2 2 x 1 cm
Słuchawki douszne Bluetooth DEVIA Cozy Sport
Bezprzewodowe słuchawki douszne, z wbudowanym mikrofonem; czas działania: do 75 h, czas ładowania: 2 h, czas rozmowy: do 4 h, zasięg: 10 m. Pakowane w kartonik.
Bluetooth earphones DEVIA Cozy Sport.
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28887
03

T4 2,5 x 1 cm
Ładowarka indukcyjna DEVIA Non-pole
Bezprzewodowa ładowarka z plastiku, wyposażona w Qi
Standard, który obsługuje technologię szybkiego ładowania z wyjściem 10W. Możliwość ładowania również z etui
na telefonie. Input: 5 V (2 A) / 9 V (1,6 A), output: 5 V (1
A) / 9 V (1,2 A). Pakowana w pudełko kartonowe.
Wireless inductive charger DEVIA Non-pole.

06

19

11

24

Xoopar

28885
ET(N1) 5 x 3 cm
Ładowarka samochodowa DEVIA Thor Dual
USB Emergency Hammer 2.4A
Ładowarka samochodowa z młotkiem bezpieczeństwa,
wykonana z metalu. Posiada dwa wejścia USB, output:
2,40 A. Pakowana w kartonik.
Car charger DEVIA Thor Dual USB Emergency
Hammer 2.4A.
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03

10000 mAh
28886
DC1, T3 10 x 5 cm
Power Bank DEVIA KingKong QC 3.0 10000 mAh
Power bank o pojemności 10000 mAh, w obudowie aluminiowej, z baterią litowo-polimerową i wskaźnikiem ładowania.
Input: 5 V, output: 5 V, kabel USB w zestawie. Pakowany w
blister.
Power Bank DEVIA KingKong QC 3.0 10000 mAh.
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10000 mAh
28889
DC1, T3 7 x 2 cm
Power Bank DEVIA Bomer 10000 mAh
Power bank o pojemności 10000 mAh, z baterią litowo-polimerową i dwoma wejściami USB: microUSB i Lightning. Input: 5 V, output: 5 V, kabel USB w zestawie.
Pakowany w blister.
Power Bank DEVIA Bomer 10000 mAh.
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145 g/m2
62179
38 x 42 cm

TC 35 cm2, ST, TT2 21 x 29 cm

Torba bawełniana
Torba bawełniana z długimi uszami (ok. 70 cm).
Posiada krzyżykowe przeszycia przy uchwytach dla
wzmocnienia oraz szwy boczne zapobiegające kurczeniu. Gramatura 145 g/m2.
Cotton bag.

008

140 g/m2

62174
38 x 42 cm

TC 35 cm2, ST, TT2 21 x 29 cm

Torba bawełniana
Torba bawełniana z długimi uszami (ok. 70 cm).
Posiada krzyżykowe przeszycia przy uchwytach dla
wzmocnienia oraz szwy boczne zapobiegające kurczeniu. Gramatura 140 g/m2.
Cotton bag.
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cotton bags

180 g/m2
62175
38 x 42 cm

TC 35 cm2, ST, TT2 21 x 29 cm

Torba bawełniana z długimi uszami
Torba bawełniana w kolorze naturalnym z długimi uszami
(ok.70cm). Posiada krzyżykowe przeszycia przy uchwytach oraz szwy boczne. Gramatura: 180g/m2.
Cotton bag with long handles.

240 g/m2

008
008

340 g/m2

62177
42 x 38 x 10 cm

TC 35 cm2, ST, TT2 21 x 29 cm

Torba bawełniana z szerokim dnem
Torba bawełniana w kolorze naturalnym z długimi uszami
(ok.70cm) oraz szerokim dnem (10cm). Posiada krzyżykowe przeszycia przy uchwytach oraz szwy boczne. Gamatura: 240g/m2.
Cotton bag with wide bottom.

008

62178
42 x 38 x 10 cm

TC 35 cm2, ST, TT2 21 x 29 cm

Torba bawełniana z podwójnymi uszami
Torba bawełniana w kolorze naturalnym z podwójnymi
uszami (długie ok. 80cm, krótkie ok. 50cm) oraz szerokim
dnem (10cm). Posiada krzyżykowe przeszycia przy uchwytach oraz szwy boczne. Gramatura 340g/m2.
Cotton bag.
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016

63628
12 x 35 x 11 cm

TT2 8 x 20 cm

Torebka na prezent
Torebka na prezent wykonana z juty. Format torebki idealnie
nadaje się do zapakowania butelki wina.
Gift bag.

016

63728
42 x 33 x 19 cm

TT2 20 x 15 cm

Torba z juty
Duża torba wykonana z juty o pojemności 21 litrów, idealna
na zakupy.
Jute bag.

60157
38 x 42 cm

ST, TC1, TT2

25/250

140 g/m2

Torba bawełniana
Torba bawełniana 100% z długimi uszami (ok. 70 cm). Posiada krzyżykowe przeszycia przy uchwytach dla wzmocnienia oraz kopertowe szwy boczne zapobiegające kurczeniu.
Gramatura 140 g/m².
Cotton bag.

ST, TC1, TT2
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25/250

Torba bawełniana
Torba bawełniana z krótkimi uszami (ok. 35 cm). Posiada
krzyżykowe przeszycia przy uchwytach dla wzmocnienia
oraz kopertowe szwy boczne zapobiegające kurczeniu.
Gramatura 140 g/m².
Cotton bag.

௹௹

008

140 g/m2
14

61057
38 x 42 cm

000

textiles

61228
26 x 22 x 14 cm

TT3 18 x 14 cm

Torba z juty mini
Torba z juty 100%, laminowana z kolorowymi, bawełnianymi uchwytami (długość ok. 35 cm). Pojemność 6 litrów.
Jute bag Mini.

68729
40 x 30 x 10 cm
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TT2 32 x 18 cm

Torba na ramię
Torba z regulowanym paskiem na ramię, uszyta z poliestru
100% (600D). Wewnętrzna kieszeń z siatki. Pojemność 12
litrów.
Shoulder bag.

64938
34 x 44 cm

S1, TT2 26 x 15 cm

Worek odblaskowy
Worek uszyty z poliestru 100% (210D) z odblaskowym paskiem z przodu. Mocne, nylonowe uchwyty, wodoodporny.
Pojemność 13 litrów.
Sport reﬂective backpack.

69828
37 x 46 cm

S1, TT2 30 x 32 cm

Worek bawełniany
Worek bawełniany 100%, zamykany na sznurek. Pojemność
12 litrów. Gramatura 140 g/m2.
Sport backpack.

௹௺

61229
38 x 14 x 8 cm

TT1 10 x 5 cm

Torba na pasek (nerka)
Torba na pasek z regulacją, wykonana z poliestru. Dwie
kieszenie zapinane na zamek.
Belt bag.
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63229
14 x 19 x 2 cm

TT1,HF 8 x 8 cm
101

Saszetka podróżna
Pojemna saszetka podróżna na pasku z regulacją.
Posiada dwie komory: w większej można schować telefon
i pieniądze, w mniejszej znajdują się przegródki na karty
kredytowe.
Travel wallet.

567
564

61230
37 x 15 x 10 cm

TT1 5 x 3 cm

Torba na pasek (nerka)
Torba na pasek, regulowana, uszyta z poliestru 100 %
(600D), wewnątrz z PVC. Cztery kieszenie zapinane na
zamek, karabińczyk. Pojemność 2 litry.
Belt Bag.

64830
37 x 19 x 7 cm

TT1 8 x 11 cm

Torba na pasek
Torba na pasek, regulowana, uszyta z poliestru 100 %
(420D/600D micro ripstop). Uchwyt na butelkę, wyjście
na słuchawki, dostosowana do iPodów™/MP3, elementy
odblaskowe. Gramatura 150 g/m2.
Belt Bag.
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textiles

69638
67 x 36 x 29 cm

TT3 20 x 18 cm

Torba sportowa
Torba sportowa uszyta z poliestru 100% (600D). Posiada
regulowany pasek na ramię, kieszenie zapinane na zamki,
dwie boczne kieszenie, w tym jedna odpowiednia na buty.
Pojemność 67 litrów.
Sport bag.

01730
62 x 32 x 30 cm
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TT3 32 x 12 cm
400

Torba sportowa
Torba sportowa uszyta z poliestru 100% (600D/420D).
Posiada odpinany, regulowany pasek na ramię z miękką
nakładką. Kieszenie zapinane na zamki, osobną kieszeń
na buty lub mokre ubrania, elastyczny uchwyt na butelkę.
Pojemność 55 litrów.
Sport bag.

63730
47 x 30 x 27 cm

TT3 33 x 15 cm

Torba sportowa
Torba sportowa uszyta z poliestru (600D/420D). Posiada
odpinany, regulowany pasek na ramię z miękką nakładką.
Kieszenie zapinane na zamki, jedna z nich z siatkowym
panelem wentylacyjnym. Pojemność 30 litrów.
Sport bag.

06929
32 x 48 x 17 cm

TT2 18 x 3 cm; 14 x 14 cm

Plecak miejski
Praktyczny miejski plecak, uszyty z poliestru 100% (600D
HD). Posiada wyściełane regulowane szelki, uchwyt do
przenoszenia, usztywniony tylny panel, zamknięcie na
sznurek. Kieszeń w klapie i kieszenie boczna zapinane na
zamek. Pojemność 27 litrów.
Urban style backpack.
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300 g/m2

08334
regulowany
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TT1 6 x 3 cm

Czapka z płaskim daszkiem
Czapka z płaskim daszkiem, 6-panelowa, uszyta z akrylu
100%, spód daszka 100% bawełna. Zapięcie na zatrzaski.
Gramatura 300 g/m2.
Snap Back Cap.

300 g/m2

30669
regulowany

TT1 2,5 x 8 cm

Daszek sportowy
Daszek sportowy uszyty ze 100% bawełny, przedni panel
bez szwu, regulowane zapięcie z tego samego materiału.
Sports Visor.

439

100 g/m2
38634
regulowany

TT1 6 x 3 cm

Czapka z daszkiem odblaskowa
Czapka z daszkiem z elementami odblaskowymi, uszyta
z poliestru 100%. Szybkoschnąca, bez podszewki, wiatroodporna, oddychająca. Regulowana na rzep. Gramatura
100 g/m2.
Sport reﬂective Cap.

33369
uniwersalny

TT2 10 x 5 cm

Komin na szyję
Wielofunkcyjny komin na szyję, uszyty z poliestru 100%,
bez szwów. Materiał oddychający.
Multifunctional neck warmer.
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textiles

05929
28 x 19 cm

TT2 9 x 8 cm

Saszetka
Prosta saszetka wykonana z poliestru z zapinaną na zamek
komorą o pojemności 1,5 litra. Saszetka może służyć jako
kosmetyczka lub etui na tablet.
Pouch.

63338
27 x 17 x 9 cm

TT1, HF 10 x 10 cm
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Kosmetyczka - torba toaletowa
Pojemna kosmetyczka wykonana z poliestru z uchwytem do
przenoszenia, zamykana na klamrę. Po rozłożeniu ukazuje
się haczyk do powieszenia torby i lusterko. Kosmetyczka posiada wewnętrze kieszonki z siatki i dużą kieszeń zapinaną
na zamek o pojemności 4 litrów.
Toiletry bag.

205 g/m2
94259
100 x 78 cm

TT2, S2, HF 15 x 10, 7 x 3 cm

Fartuch kelnerski krótki
Praktyczny fartuch kelnerski uszyty z połączenia bawełny
35% i poliestru 65% ze wzmocnionymi szwami, wiązany z
tyłu. Gramatura 205 g/m2.
Apron medium length.

205 g/m2
94459
78 x 110 cm

TT2, S2, HF 15 x 10, 7 x 3 cm

Fartuch kelnerski długi
Praktyczny fartuch kelnerski uszyty z połączenia bawełny
35% i poliestru 65% ze wzmocnionymi szwami. Gramatura
205 g/m2.
Apron long.
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70 ml espresso

HIGH
PORCELAIN

1807
ø 6 x 5,5; 11 x 11

C1 4 x 3 cm

Filiżanka do espresso Maxim Karolina
Elegancka ﬁliżanka do espresso o pojemności 70ml ze
spodkiem, wykonana z wysokiej jakości, białej porcelany
marki Karolina. Do kubka pasuje opakowanie AF806
(zamawiane oddzielnie).
Porcelain cup Maxim Karolina.

70 ml espresso

HIGH

2771

PORCELAIN

ø 6 x 5,5; 11,5 x 11,5 cm

C1 4 x 3 cm

Filiżanka do espresso Lubiana Victoria
Filiżanka do espresso o pojemności 70ml ze
spodkiem, wykonana z wysokiej jakości, białej
porcelany marki Lubiana. Do kubka pasuje opakowanie AF806 (zamawiane oddzielnie).
Porcelain cup Lubiana Victoria.

HIGH

200 ml

PORCELAIN

2712
ø 8 x 8,5; 15 x 15 cm

C1 4 x 3 cm

Filiżanka Victoria Lubiana
Elegancka ﬁliżanka o pojemności 200 ml ze spodkiem, wykonana z wysokiej jakości, białej porcelany marki Lubiana. Do
ﬁliżanki pasuje opakowanie AF806 (zamawiane oddzielnie)
Porcelain cup Victoria Lubiana.

HIGH

200 ml

PORCELAIN

2711
ø 9,5 x 6,5; 15 x 15 cm

C1 4 x 3 cm

Filiżanka Victoria Lubiana
Elegancka ﬁliżanka o pojemności 200 ml ze spodkiem,
wykonana z wysokiej jakości, białej porcelany marki Lubiana. Do ﬁliżanki pasuje opakowanie AF806 (zamawiane
oddzielnie).
Porcelain cup Victoria Lubiana.

HIGH

300 ml

PORCELAIN

2740
ø 8,5 x 10 cm

C1 4 x 3 cm

Kubek porcelanowy
Victoria Lubiana
Kubek o pojemności 300 ml wykonany z wysokiej jakości, białej porcelany marki Lubiana. Do
kubka pasuje opakowanie A806 (zamawiane
oddzielnie).
Porcelain mug Victoria Lubiana.
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porcelain mugs

300 ml
1806
ø 8,7 x 9,5 cm

C1 4 x 3 cm

HIGH

Kubek Maxim II Karolina
Kubek o pojemności 300 ml wykonany z wysokiej jakości,
białej porcelany marki Karolina. Do kubka pasuje opakowanie PRO506 i PRO5A06 (zamawiane oddzielnie).
Porcelain mug Maxim II Karolina.

PORCELAIN

250 ml
1803
ø 7,5 x 9,5 cm

HIGH

C1 4 x 3 cm

Kubek Nora Karolina
Klasyczny kubek o pojemności 250 ml wykonany z
wysokiej jakości, białej porcelany marki Karolina. Do
kubka pasuje opakowanie PRO506 i PRO5A06 (zamawiane oddzielnie).
Porcelain mug Nora Karolina.

PORCELAIN

HIGH

300 ml

PORCELAIN

1805
ø 8,7 x 9,5 cm

C1 4 x 3 cm

Kubek Planet Karolina
Nowoczesny kubek o pojemności 300 ml wykonany z wysokiej
jakości, białej porcelany marki Karolina. Do kubka pasuje opakowanie A806 (zamawiane oddzielnie).
Porcelain mug Planet Karolina.

HIGH

180 ml

PORCELAIN

1804
ø 8 x 6,3 cm, ø 14 cm

C1 4 x 3 cm

Filiżanka Nora Karolina
Elegancka ﬁliżanka o pojemności 180 ml ze
spodkiem, wykonana z wysokiej jakości, białej
porcelany marki Karolina. Do kubka pasuje opakowanie AF806 (zamawiane oddzielnie).
Porcelain cup Nora Karolina.

180 ml
1802
ø 8 x 7,5 cm, ø 14 cm

C1 4 x 3 cm

Filiżanka Maxim Karolina
Nowoczesna ﬁliżanka o pojemności 180 ml ze
spodkiem, wykonana z wysokiej jakości, białej porcelany marki Karolina. Do kubka pasuje opakowanie
AF806 (zamawiane oddzielnie).
Porcelain cup Maxim Karolina.

HIGH
PORCELAIN

20ఀ

HIGH

250 ml

PORCELAIN

1612
ø 8 x 9,8 cm

C1 4 x 3 cm

Kubek Filip I Lubiana
Klasyczny kubek o pojemności 250 ml wykonany z wysokiej jakości, białej porcelany marki Lubiana. Do kubka pasuje opakowanie
PRO506 i PRO5A06 (zamawiane oddzielnie).
Porcelain mug Filip I Lubiana.

HIGH

300 ml

PORCELAIN

1796
ø 8,2 x 10,8 cm

HIGH

300 ml

PORCELAIN

1678
ø 8,7 x 11,5 cm

C1 4 x 3 cm

Kubek Filip II Lubiana
Klasyczny kubek o pojemności 300 ml wykonany z wysokiej jakości, białej
porcelany marki Lubiana. Do kubka pasuje opakowanie PRO1006 (zamawiane
oddzielnie).
Porcelain mug Filip II Lubiana.

HIGH

400 ml

PORCELAIN

1345
ø 10 x 10 cm

C1 4 x 3 cm

Kubek Bill Lubiana
Duży kubek o pojemności 400 ml wykonany z wysokiej jakości, białej
porcelany marki Lubiana.
Porcelain mug Bill Lubiana.

20ఁ

C1 4 x 3 cm

Kubek Iwo Lubiana
Nowoczesny kubek o pojemności 300 ml wykonany z wysokiej
jakości, białej porcelany marki Lubiana. Do kubka pasuje opakowanie
PRO7A (zamawiane oddzielnie).
Porcelain mug Iwo Lubiana.

porcelain mugs

180 ml
1406
ø 8,5 x 6,5 cm, ø 14 cm

C1 4 x 3 cm

Filiżanka Sonia Lubiana
Elegancka ﬁliżanka o pojemności 180 ml ze
spodkiem, wykonana z wysokiej jakości, białej
porcelany marki Lubiana. Do kubka pasuje
opakowanie AF806 (zamawiane oddzielnie).
Porcelain cup Sonia Lubiana.

HIGH
PORCELAIN

HIGH
PORCELAIN

140 ml
1702
ø 8,5 x 7 cm, ø 14 cm

C1 4 x 3 cm

Filiżanka Paula Lubiana
Elegancka ﬁliżanka o pojemności 140 ml ze spodkiem,
wykonana z wysokiej jakości, białej porcelany marki
Lubiana. Do kubka pasuje opakowanie AF806 (zamawiane oddzielnie).
Porcelain cup Paula Lubiana.

HIGH

430 ml

PORCELAIN

1607
ø 11,3 x 9 cm

C1 4 x 3 cm

Kubek Jumbo Lubiana
Duży kubek o pojemności 430 ml wykonany z wysokiej jakości, białej porcelany marki Lubiana. Do kubka pasuje opakowanie AF806
(zamawiane oddzielnie).
Porcelain mug Jumbo Lubiana.

HIGH

340 ml

PORCELAIN

1811
ø 8,5 x 9,3 cm

C1 4 x 3 cm

Kubek Eryk Lubiana
Kubek o pojemności 340 ml wykonany z wysokiej
jakości, białej porcelany marki Lubiana. Do kubka
pasuje opakowanie PRO506 i PRO5A06 (zamawiane
oddzielnie).
Porcelain mug Eryk Lubiana.
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CO4044
regulowany

TT1, TC1 9 x 5 cm

Czapka z daszkiem Piping
Czapka wykonana z grubej bawełny czesanej. Wymodelowany 3 warstwowy daszek. 6 panelowa, bez usztywnień. Bawełniany potnik, rozmiar uniwersalny, z tyłu regulowane zapięcie.
Posiada otwory wentylacyjne obszyte nitką w kolorze czapki. Z tyłu kontrastowe obszycie.
Cap Piping.
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CO1734
regulowany

TT1, TC1 9 x 5 cm

Czapka z daszkiem Turned Sandwich
Czapka wykonana z grubej bawełny czesanej. Wymodelowany daszek typu
sandwich. 6 paneli, przednie panele usztywnione. Panel środkowy wycentrowany
względem daszka(bez szwu na czole czapki), co umożliwia wykonanie znakowania. Bawełniany potnik, rozmiar uniwersalny; tył regulowany metalową klamerką
typu LUX, otwory wentylacyjne obszyte nitką w kolorze czapki.
Cap Turned Sandwich.
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CO1733
regulowany

TT1, TC1 9 x 5 cm

Czapka z daszkiem Turned
Czapka z daszkiem 6-panelowa, wykonana z bawełny czesanej z metalową klamerką.
Rozmiar uniwersalny, regulowany.
Cap Turned.

03

CO4220
regulowany

TT1, TC1, HF 9 x 5 cm

Czapka z daszkiem Cool Comfort
Czapka typu baseball, 6 panelowa, rozmiar uniwersalny; regulacja na rzep,
daszek typu sandwich.
Cap Cool Comfort.
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coFEE caps

CO4060
regulowany

TT1, TC1 9 x 5 cm

Czapka z daszkiem Child
Czapka dla dzieci wykonana z bawełny, 6 panelowa. Modelowany daszek typu sandwich. Bawełniany potnik, tył regulowany rzepem, otwory wentylacyjne obszyte nitką
w kolorze czapki. Rozmiar dla dzieci 6-9 lat (54cm). Jeden rozmiar dla wszystkich.
Cap Child.
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CO4050
regulowany

TT1, TC1 9 x 5 cm

Czapka z daszkiem Basic
Czapka wykonana z płótna bawełnianego, rozmiar uniwersalny; regulacja na
rzep, otwory wentylacyjne obszyte nitką w kolorze czapki. Wymodelowany
daszek. 6 paneli, przednie panele usztywnione.
Cap Basic.
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CO4032
regulowany

TT1, TC1 9 x 5 cm

Czapka z daszkiem Plain Microﬁbre
Czapka wykonana z mikroﬁbry. Wymodelowany daszek. 6 paneli, przednie
panele nie usztywnione. Bawełniany potnik, rozmiar uniwersalny; tył regulowany
metalową klamerką typu LUX, otwory wentylacyjne wykonane z metalu.
Cap Plain Microﬁbre.
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CO2099
regulowany

TT1, TC1 9 x 5 cm

Czapka z daszkiem Classic
Czapka z daszkiem 6-panelowa, wykonana z bawełny czesanej z metalową klamerką.
Rozmiar uniwersalny, regulowany.
Cap Classic.
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CO3004
uniwersalny

HF 10 x 3,5 cm

Czapka zimowa Long Jersey
Czapka zimowa, wykonana w 95% z bawełny jersey i 5% elastanu, podwójny
materiał. Rozmiar uniwersalny.
Beanie Long Jersey.

29
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CO3045
uniwersalny

HF 10 x 3,5 cm

Czapka zimowa Cable Knit
Ciepła czapka zimowa z pomponem, unisex, wykonana z akrylu.
Czapka dostępna w kilku atrakcyjnych zestawieniach kolorystycznych.
Beanie Cable Knit.
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CO3033
uniwersalny

HF 9 x 5 cm

Czapka zimowa Robbon
Dwuwarstwowa czapka zimowa, unisex, wykonana z akrylu.
Czapka w kolorze czarnym z kolorową lamówką.
Beanie Robbon.
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CO3006
uniwersalny

HF 10 x 3,5 cm

Czapka zimowa Seamless
Czapka zimowa, wykonana w 95% z akrylu i 5% spandexu. Rozmiar uniwersalny.
Beanie Seamless.
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schwarzwolf

03

F230070
13,5 x 3,5 cm

L3 1,5 x 0,8 cm

Latarka ANTELAO
Latarka marki Schwarzwolf z paskiem na
nadgarstek. Pakowana w oryginalne pudełko Schwarzwolf. Jasność: 260 lumenów.
Baterie 3 x AAA w zestawie.
ANTELAO ﬂashlight

04
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F230010
11,5 x 3 x 3 cm

L3 4 x 0,8 cm

Latarka KAPILA
Aluminiowa latarka LED 1 W z czterema trybami świecenia - mocne światło, słabe światło, tryb migania oraz tryb SOS. Jasność: 70
lumenów. Baterie 3xAAA w zestawie.
KAPILA Light

F230050
11 x 3 cm

L3 2 x 1 cm

Latarka PUGA
Lekka latarka 1W LED z taśmą na rękę.
Regulacja ostrości. Jasność: 40 lumenów.
Baterie 1 xAA w zestawie.
PUGA Flashlight

F230080
16,7 x 4 cm

L3 2,5 x 1 cm

03

03

Latarka BIWA
Latarka metalowa Schwarzwolf z diodą
CREE XPE oraz intensywnie świecącą
diodą COB w rozsuwanej części. Na
końcówce latarki znajduje się magnes
oraz haczyk do zawieszania. Pakowana
w oryginalne pudełko Schwarzwolf. Bateria 4× AAA w zestawie. Jasność: CREE
XPE: 130 lumenów; COB: 180 lumenów.
BIWA ﬂashlight

21
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F240010
9 x 2 x 3 cm (zamknięte)
L3 3 x 0,5 cm
Narzędzie wielofunkcyjne CAVALI
Narzędzie wielofunkcyjne z 11 przyborami. Materiał:
aluminium i stal nierdzewna.
CAVALI Multifunctional tool

05

F240050

03

11 x 5 x 1,9 cm (zamknięty)
L3 4 x 0,5 cm

F240040
10 x 4,5 cm (zamknięty)
L3 4 x 0,5 cm

Multinarzędzie ARMADOR Black NEW
Eleganckie multinarzędzie 15 w 1, umieszczone w czarnym, neoprenowym pokrowcu. Całość zapakowania w
kartonik. Materiał: narzędzia ze stali nierdzewnej, aluminiowy uchwyt.
ARMADOR NEW Multitool

Multinarzędzie ARMADOR NEW
Eleganckie multinarzędzie 15 w 1,
umieszczone w czarnym, neoprenowym
pokrowcu. Całość zapakowania w kartonik.
Materiał: narzędzia ze stali nierdzewnej,
aluminiowy uchwyt.
ARMADOR NEW Multitool
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F240030
6,8 cm (zamknięty)

L2 4 x 0,5 cm

Multinarzędzie PONY NEW
Multinarzędzie Schwarzwolf 13w1, w
twardym nylonowym etui. Materiał: antypoślizgowa aluminiowa rękojeść, narzędzia
ze stali nierdzewnej.
PONY NEW Multitool
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schwarzwolf

F210010
7,5 x 3 x 13,5 cm (opakowanie)
L3 3,5 x 0,4 cm
Zestaw latarka i nóż NEST
Turystyczny zestaw z latarką LED i nożem
kieszonkowym w praktycznym neoprenowym etui. Zapakowany w pudełko prezentowe Schwarzwolf. Materiał: aluminium i stal
nierdzewna. Baterie w zestawie.
NEST SET Flashlight
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F190110
9 x 3 x 1,2 cm (zamknięty)
L3 3 x 1 cm
Nóż kieszonkowy GAIA
Mały nóż kieszonkowy z aluminiową rękojeścią i
sprzączką. Nowoczesny wygląd.
GAIA Pocket knife
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F19010
11,5 x 3,1 x 1,6 cm (zamknięty)
L3 2,5 x 0,5 cm
Nóż kieszonkowy MATRIX
Nóż kieszonkowy wykonany ze stali nierdzewnej z aluminiową rękojeścią i klipsem.
MATRIX Pocket knife

05

04

09

10

F190090
11,4 x 3,6 x 1,2 cm (zamknięty)
L3 2,5 x 0,4 cm

03

Nóż składany STYX
Składany nóż Schwarzwolf z plastikową rękojeścią, klipsem oraz blokadą bezpieczeństwa. Materiał: stal nierdzewna i plastik.
STYX Folding knife

21
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F240020
10 x 1,5 x 2 cm (złożone)
L2 2,2 x 0,5 cm
Narzędzie wielofunkcyjne PELAT
Narzędzie wielofunkcyjne marki Schwarzwolf z 9 przyborami. Wykonane ze stali
S/S 2CR13. Pakowane w pokrowiec i oryginalne pudełko Schwarzwolf.
PELAT Multifunctional tool

F240070
9,3 x 2,5 x 1,7 cm (zamknięty)
L3 2,5 x 0,7 cm

07

Scyzoryk HUNTER
Składany scyzoryk wielofunkcyjny 9w1.
Materiał: stal nierdzewna, drewno.
HUNTER Folding knife

F6000200
5,5 x 3,4 cm

07

L2 1,8 x 0,4 cm

Wielofunkcyjny brelok ANTISANA
Wielofunkcyjny brelok marki Schwarzwolf
zawierający różne narzędzia w jednym
elemencie. Pakowany w oryginalne pudełko
Schwarzwolf. Materiał: S/S 420 stal.
ANTISANA Multifunctional keychain

F6000100
7,4 x 2,4 cm

07
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L2 2,5 x 0,6 cm

Wielofunkcyjny brelok ATACAMA
Wielofunkcyjny brelok marki Schwarzwolf
zawierający różne narzędzia w jednym
elemencie. Pakowany w oryginalne pudełko
Schwarzwolf.
ATACAMA Multifunctional keychain

schwarzwolf
01

F190020
11cm (zamknięty)

L3 4 x 0,6 cm

Nóż do grzybów PILZ
Nóż do zbierania grzybów marki Schwarzwolf, wykonany ze stali nierdzewnej
i drewna, wyposażony w pędzelek do
czyszczenia grzybów.
PILZ Mushroom knife

01

F190010
13,3 x 3 x 1,4 cm (zamknięty)
L3 2 x 1 cm
Składany nóż RAY
Składany nóż Schwarzwolf z drewnianą
rękojeścią.
RAY Folding knife

F1900700
12,5 cm (zamknięty)

L3 2 x 1 cm

Nóż JAGUAR duży
Składany nóż Schwarzwolf z drewnianą
rękojeścią i blokadą bezpieczeństwa.
Materiał: stal nierdzewna i drewno.
JAGUAR big Knife

01

F1900701
11 cm (zamknięty)

L3 2 x 1 cm

Nóż JAGUAR średni
Składany nóż Schwarzwolf z drewnianą
rękojeścią i blokadą bezpieczeństwa. Materiał: stal nierdzewna i drewno.
JAGUAR middle Knife

F190120
21,7 cm (zamknięty 12,1 cm)
L3 3 x 0,6 cm

01

Nóż do masła GARMISCH
Składany nóż do masła Schwarzwolf. Przydatny podczas podróży. Materiał: stal nierdzewna, drewniana rękojeść.
GARMISCH Butter knife

21ఀ

F190060
10,3 x 3 x 1,7 cm (zamknięty)
L3 3 x 0,7 cm

01

Nóż kieszonkowy JUNGLE
Nóż kieszonkowy z drewnianą rękojeścią i
sprzączką. Materiał: metal, drewno.
JUNGLE Pocket knife

H720030
14 cm (zamknięty)

01

L3 3 x 0,5 cm

Nóż kelnerski MAHL
Niezbędny nóż kelnerski Schwarzwolf.
Materiał: stal nierdzewna, drewno.
MAHL Waiter knife

03

F190030
11,2 x 3 x 1,8 cm (zamknięty)
L3 3 x 0,7 cm
Nóż YERGER
Kieszonkowy nóż ze sprzączką z włókna
węglowego i metalu.
YERGER Pocket knife
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F210010
10 x 14,5 x 4,5 cm (opakowanie)
L3 3 x 0,5 cm
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Wielofunkcyjny zestaw narzędzi
z latarką ALBERO
Wielofunkcyjny zestaw narzędzi: 11 przyrządów i latarka LED 1 W z czteroma trybami
świecenia. Materiał: aluminium i stal nierdzewna. Baterie w zestawie.
ALBERO Multifunctional tool

schwarzwolf

F230040
5,7 x 3,5 × 4,1 cm

03

T4 2 x 2 cm

Reﬂektor z sensorem ALIZE
Lekka, kontrolowana ruchem lampa CREE
LED z dwoma trybami działania. Technologia sensoryczna pozwala włączyć lampę
ruchem ręki bądź przez dogodnie umiejscowiony przycisk. Jasność: 140 lumenów,
baterie 3x AAA w zestawie.
ALIZE head lamp

F230060
6,5 x 4 x 4,5 cm

T3 2 x 1 cm

03

Latarka TRONADOR
Latarka na głowę marki Schwarzwolf z diodą COB.
Posiada trzy tryby świecenia: słabe światło, mocne
światło, miganie. W zestawie z gumką na głowę z
logo Schwarzwolf. Pakowane w oryginalne pudełko
Schwarzwolf. Jasność: 120 lumenów. Baterie
3xAAA w zestawie.
TRONADOR Head lamp
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T400010
23 x 32 cm

48 x 24,8 cm

Chusta wielofunkcyjna BUFANDA
Wielofunkcyjna zimowa bandana, ciepła i oddychająca.
Polecana dla sportów zimowych. Materiał: 60% poliamid,
40% poliester.
BUFANDA Bandana

03

T400020

TT2 8 x 8 cm

TT2 8 x 8 cm

Wielofunkcyjna chusta BANDANA
Wielofunkcyjna bandana Schwarzwolf, 100% mikroﬁbra poliestrowa.
BANDANA Multifunction bandana
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T40001
26 x 20,5 cm

HF 5 x 5 cm

Bandana MISMI
Wielofunkcyjna bandana Schwarzwolf. Idealna
na zimową pogodę. Posiada gumkę, dzięki której
można dopasować ją do szyi lub nosić jako czapkę. Wykonana z czarnego, elastycznego polaru
(92% poliester, 8% spandex) oraz szarego (100%
poliester).
MISMI bandana
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F480030
8 x 13 x 5 cm

L3 3 x 0,5 cm

Zestaw turystyczny z lornetką CROSSET
Zestaw turystyczny Schwarzwolf. Zawiera: składany nóż ze stali nierdzewnej ze sprzączką,
wielofunkcyjną chustę 10 x 25cm lornetkę oraz
neoprenowy pokrowiec.
CROSSET Outdoor set

07

F230050
6 x 3 x 2 cm

T2 2,5 x 1 cm

Latarka z brelokiem POSO
Mała latarka marki Schwarzwolf z diodą COB oraz funkcją migania. Latarkę można mocować za pomocą breloczka lub plastikowego klipsa. Pakowane w oryginalne pudełko Schwarzwolf.
Jasność: 80 lumenów. Baterie 2 × 3 V CR2032 w zestawie.
POSO Small light

B110010
3 x 1 cm

T3 ø 7,5 x 5,8 cm

Latarka z power bankiem KARAKUM
Latarka kempingowa z power bankiem marki Schwarzwolf. Latarka
posiada magnes i pięć trybów świecenia - słabe światło, średnie,
mocne, przerywane i migające. W zestawie z haczykiem do zawieszania. Power bank o pojemności 4000 mAh, 3,7 V z kablem. Pakowane w oryginalne pudełko Schwarzwolf. Jasność: 200 lumenów.
KARAKUM Camping light with power bank 4000 mAh

05

4000mAh

05

F230070
ø 8,5 x 13,5 cm; ø 8,5 x 5 cm (złożona)
T4 5 x 0,8 cm
Latarka kempingowa LUCA
Latarka kempingowa z trzema trybami świecenia. Mocne światło,
słabe światło i tryb migania. Instrukcja w zestawie. Jasność: 60
lumenów. Baterie 3xAA w zestawie.
LUCA Latern

2௹

schwarzwolf
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F420030
24,5 cm (złożone)

L3 3 x 0,5 cm

Zestaw widelców do grilla LIPNO
Praktyczny zestaw dwóch teleskopowych widelców do grilla Schwarzwolf. Zapakowane w nylonowy pokrowiec ze ściągaczem. Materiał: stal
nierdzewna, rękojeść PVC.
LIPNO BBQ forks

F4800300A
15 cm (złożone), 21 cm (rozłożone)
L3 4 x 1 cm
Sztućce turystyczne LATEMAR
Wielofunkcyjne sztućce marki Schwarzwolf 3w1. Zawierają: składany nóż, łyżkę zakończoną ząbkami, która służy również jako widelec. Wykonane ze stali S/S
2CR14. Pakowane w woreczek i oryginalne pudełko
Schwarzwolf.
LATEMAR multifunctional spoon
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180 ml

F500020
18 x 16,5 x 5 cm

L3 4 x 4 cm

Zestaw z piersiówką JENA
Zestaw z piersiówką Schwarzwolf. Zawiera: piersiówkę
pokrytą czarną skórą, 4 kieliszki, czarne etui, lejek. Materiał: stal nierdzewna. Objętość 180ml.
JENA Hip ﬂask

03

F530010
5 x 10 x 13 cm

TT2 5 x 2 cm

Zestaw survivalowy NIKARAGUA
Zestaw survivalowy zawiera: folię termoizolacyjną, małą wodoodporną latarkę ze sznurkiem (w
zestawie z baterią 3V CR123A), którą można
mocować na gumce zakładanej na głowę, gwizdek z kompasem, lusterkiem, zapałkami oraz
wodoodporną komorą. To wszystko zapakowane
w praktyczne neoprenowe etui oraz oryginalne
pudełko Schwarzwolf.
NIKARUGA Survival Kit

2௺
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F770040
10 x 8,5 cm

HS 6 x 3 cm

Portfel na dokumenty NAMAK
Portfel na dokumenty marki Schwarzwolf.
Posiada sześć kieszonek w rozmiarze 9,5 cm.
Na przedniej części wytłoczone duże logo
Schwarzwolf.
NAMAK Card holder

1400mAh
F300010
14,5 x 3 x 3 cm

L3 2 x 0,7 cm

03

Power bank 1400 mAh BENGO
Wielofunkcyjny power bank o pojemności 1400
mAh, wejście DC: 12V~24V/10A, wyjście DC:
5V/1A. Urządzenie zawiera lampkę LED 1 W
z trybem migania i trybem mocnego światła,
ładowarkę samochodową, diodę LED i magnes.
Kabel USB w zestawie. Materiał: aluminium/ABS.
Jasność: 140 lumenów.
BENGO POWER BANK 1400 mAh

03
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F760010
13,5 x 9 x 1,5 cm

TT1 5 x 3 cm

Portfel z neoprenu COIN
Praktyczny lekki, cienki i miękki portfel z neoprenu.
Do przechowywania banknotów, kart bankowych
i monet. Zapinana kieszeń na monety posiada
gumowany zamek błyskawiczny Schwarzwolf.
Materiał: neopren, 600D poliester.
COIN Wallet
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F150010
12 x 7 x 18,5 cm

T4+V 1 x 0,5 cm

Okulary przeciwsłoneczne 4ALL
Uniwersalne okulary przeciwsłoneczne Schwarzwolf z wymiennymi soczewkami. Soczewki : przyciemniane, przezroczyste, REVO
blue (sporty wodne), REVO green (do jazdy samochodem), REVO
red (do jazdy na nartach). Czarne plastikowe oprawki, soczewki
poliwęglanowe UV 400. Zapakowane w czarny woreczek z mikroﬁbry i twarde etui.
4ALL Sunglasses

03

F150030
14 x 7 cm

T4 3 x 0,5 cm

Okulary przeciwskłonecze DARK 5 w 1
Okulary przeciwsłoneczne Schwarzwolf w czarnym pokrowcu
z mikroﬁbry oraz twardym etui, ciemnoszare soczewki UV 400,
czarne plastikowe oprawki. Gumowe części w pięciu różnych kolorach w zestawie.
DARK 5IN1 Sunglasses
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F530040
100 x 30 cm

HF 5 x 5 cm

Ręcznik LANAO
Ręcznik sportowy Schwarzowolf wykonany z szybkoschnącego
materiału: poliester 55%, poliamid 45%. Pakowany w etui z siateczki.
LANAO Towel

07

F530020
60 x 120 cm

HF 5 x 5 cm

07

Ręcznik turystyczny CITAS
Ręcznik turystyczny. Lekki i wysoce absorbujący wilgoć, idealny dla
sportowców i podróżników. Szybkoschnący, antybakteryjny. Zapakowany w poliestrowy woreczek. Waga: 300g/m2. Materiał: 80%
poliester, 20% poliamid.
CITAS Towel

F530020
40 x 80 cm

HF 5 x 5 cm

Ręcznik LOBOS
Szybkoschnący, lekki, mocno absorbujący ręcznik z mikroﬁbry
Schwarzwolf, umieszczony w nylonowym woreczku
LOBOS Towel
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F520010
7,5 x 12,5 cm

L3 3,5 x 0,4 cm

Zestaw narzędzi rowerowych BARDET
Praktyczny zestaw narzędzi dla rowerzystów w neoprenowej sakiewce. Zestaw zawiera multinarzędzie do naprawy rowerów oraz dwie dźwignie do opon.
BARDET Bikers set

F450030
40 x 30 x 2 cm

S2 8 x 8 cm

Karimata do siedzenia REST
Dmuchana karimata do siedzenia pakowana w nylonowy pokrowiec.
Materiał: czerwony materiał: 210T poliester, czarny materiał: 75D poliester, materiał wewnętrzny: pianka.
REST Pillow
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F350020
33 x 45 cm

TT2 15 x 15 cm

Worek sportowy NUNAVUT
Praktyczny worek sportowy marki Schwarzwolf
wykonany z poliestru ripstop 420D. Worek posiada kieszeń zapinaną na zamek z boku. Pojemność: 8l, waga: 105g.
NUNAVUT Drawstring bag

F550010
50 x 36 x 78 cm

03
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TT3 15 x 10 cm

Krzesło kempingowe BODEN
Krzesło kempingowe, które można łatwo złożyć i spakować do pokrowca. Produkt ma wytrzymałą stalową
ramę, do 110 kg i wygodne siedzisko. Krzesło jest
zapakowane w praktyczny pokrowiec z paskiem na
ramię. Po złożeniu zajmuje mało miejsca i jest lekkie,
dlatego można je zabrać ze sobą na piknik lub wędkowanie. Materiał: 600D PVC, stalowa konstrukcja.
BODEN Camping chair

schwarzwolf

180 ml
237 ml
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03

F5000100S
12,6 x 9,5 x 2,5 cm

L3 4 x 4 cm

Piersiówka GERA
Piersiówka Schwarzwolf. Materiał: stal nierdzewna pokryta czarną skórą. Objętość: 180 ml.
GERA Hip ﬂask

F5000100A
13 x 9,5 x 2,2 cm

L3 5 x 5 cm

Piersiówka OLYMPOS
Klasyczna piersiówka o pojemności 237 ml. Wykonana
ze stali nierdzewnej i pakowana w pudełko prezentowe
Schwarzwolf.

OLYMPOS Hip ﬂask

F490010
ø 8,5 x 30,5 cm

L3 4 x 4 cm

Termos SILVANUS
Termos z gumową powłoką w etui z neoprenu.
Logo Schwarzwolf wygrawerowane na spodzie
termosu. Pojemność: 750ml. Materiał: stal nierdzewna.
SILVANUS Vacuum ﬂask

500 ml
F490020
ø 8 x 25 cm

750 ml
03

L3 4 x 4 cm

Termos VULKAN
Termos ze stali nierdzewnej z gumowaną powłoką.
Termos umieszczony w neoprenowym etui z paskiem
do noszenia. Grawerowane logo Schwarzwolf na
spodzie. Pojemność: 500ml. Materiał: stal nierdzewna.
VULKAN Vacuum ﬂask

03
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F340010
56 x 30 cm

TT3 10 x 5 cm

Torba potróżna VORTEX
Torba podróżna Schwarzwolf z oddzielną kieszenią na buty. Torba może być również używana
jako plecak. Materiał: Dupont Cordura z powłoką
PU, 600D poliester z powłoką PU, wysokiej jakości zamek YKK, UTX-Duraﬂex klipsy i klamry, nylonowa taśma tapicerska. Pojemność: 50l.
VORTEX Travel bag
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F350070
49 x 29 x 18 cm

TT3 10 x 7 cm

Plecak ORIZABA
Praktyczny plecak odpowiedni podczas podróżowania jak i codziennego użytkowania. Watowany system pleców, szelki z uchwytami,
praktyczna kieszeń z zabezpieczeniem na laptop, dwie kieszenie
na butelki, taśmy kompresyjne, kieszeń wewnętrzna z przedziałką na
drobiazgi oraz karabińczyk, kieszeń na buty. Materiał: 300D nylon,
dobby nylon, 210D poliester. Pojemność: 27 l.
ORIZABA Backpack

F350080
33 x 20 x 50 cm

03
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TT3 10 x 10 cm

Plecak turystyczny MATTERHORN
Wysokiej jakości, lekki plecak marki Schwarzwolf. Posiada watowane
szelki oraz plecy, pas zapinany w talii, taśmy kompresyjne na bokach
plecaka, siateczkowe kieszenie na butelki z obu stron, dwie kieszenie
awaryjne, kieszeń z przodu z klamrą, środkową kieszeń na zamek
z przedziałką na drobiazgi, zapinaną główną kieszeń z przestronną główną komorą z oddzielną kieszonką wewnątrz. W zestawie
również pomarańczowy gwizdek. Materiał: poliester 420D, PVC
poliester 210D ripstop z pubacking, 210D poliestrowa podszewka.
Pojemność 31 l.
MATTERHORN Backpack

schwarzwolf
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F530060
71 – 102 x 4,5 x 1 cm

S2 7 x 1 cm

Wodoodporny pas z kieszonką RAVIK
Elastyczny, odporny na wilgoć pasek, z rozciągliwą kieszonką z wodoodpornym zamkiem. Zawiera odblaskowe elementy oraz wyjście na słuchawki.
RAVIK Belt

F370020
55 x 35 x 15 cm

S2 10 x 10 cm

Osłona na plecak PIOVERE
Dobrze widoczna, wodoodporna, żółta osłona na plecak z pięciocentymetrowym odblaskowym paskiem. Rozmiar uniwersalny dla plecaków do 35l. Materiał 210D poliester z powłoką PU.
PIOVERE Backpack

04
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F350020
46 x 22 cm

TT3 6 x 3 cm

05

Plecak rowerowy ROVER
Lekki plecak rowerowy Schwarzwolf. Czarna osłona z logo Schwarzwolf w pokrowcu na dole plecaka. Na plecach uchwyt na pojemnik na wodę
(produkt nie zawiera pojemnika) oraz elastyczne
paski do utrzymywania kasku. Materiał 600D ripstop z powłoką PU. Pojemność 10l.
ROVER Bicycle backpack

08
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F350090
34 x 10 x 42 cm

TT2 10 x 8 cm

Plecak PIRIN
Lekki plecak marki Schwarzwolf z usztywnianą częścią
pleców. Posiada dużą kieszeń z zamkiem, wewnętrzną
kieszeń zapinaną na rzep oraz dwie mniejsze kieszenie
z przodu. Materiał: poliester 1680D. Pojemność: 15l,
waga: 470g.
PIRIN Backpack

22ఀ
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F350030
60 x 32 x 25 cm

TT3 15 x 8 cm

Plecak MONZUN
Lekki plecak trekkingowy 35l. Regulowane ustawienia pleców, komfortowe i wentylowane oraz
watowane ramiona i pasek w talii. Osłona przeciwdeszczowa (złożona wewnątrz nakrywy).
Główna komora podzielona na dwie przegrody
z zamkiem, kieszeń z przodu, dwa boczne pasy
kompresyjne i dwie boczne kieszenie z siatki na
butelki. Materiał 600D ribstop z powłoką PU. Pojemność: 35 l.
MONZUN Trekking backpack

F340030
ø 24,5 x 4 cm (złożona); ø 24,5 x 46 cm
TT2 10 x 4 cm
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Składana torba sportowa BRENTA
Składana torba sportowa 2w1. Można ją łatwo spakować do małego bagażu bądź użyć jako praktycznego
plecaka. Główna przegroda ma zamek błyskawiczny,
boczne kieszenie, kieszenie siatkowe na bokach odpowiednie do przenoszenia butelek oraz górną kieszeń,
w którą można spakować cały plecak. Posiada również
regulowane szelki, które podczas składania można schować w specjalnej kieszeni. Materiał: nylon ripstop z tyłem
PU, podszewka 210D.
BRENTA Sport bag

schwarzwolf
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T230020
S-XXXL

Bluza męska ELBRUS
Ciepła męska polarowa bluza Schwarzwolf z
czerwonymi elementami oraz dodatkową kieszenią
na klatce piersiowej. Wykonana z 100% poliestru
290 g/m².
ELBRUS MEN Sweatshirt

T240020
S-XXL

HF 6 x 4 cm

HF 6 x 4 cm

Bluza damska ELBRUS
Ciepła damska polarowa bluza Schwarzwolf z czerwonymi elementami oraz dodatkową kieszenią na
klatce piersiowej. Wykonana z 100% poliestru 290
g/m².
ELBRUS WOMEN Sweatshirt
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T30001
S-XXL

HF 6 x 4 cm

Kurtka damska MODOC
Modna damska kurtka z odblaskowymi i kolorowymi elementami ozdobnymi. Posiada kaptur, zamek błyskawiczny
oraz praktyczne kieszenie. Utrzymuje ciepło i jest wiatroszczelna. Rękawy i dolne obszycie jest wykończone elastycznym mankietem. Materiał: 100% poliester.
MODOC WOMEN Jacket
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T29001
S-XXXL

HF 6 x 4 cm

04

Kurtka męska MODOC
Modna męska kurtka z odblaskowymi i kolorowymi elementami ozdobnymi. Posiada kaptur, zamek
błyskawiczny oraz praktyczne kieszenie. Utrzymuje ciepło i jest wiatroszczelna. Rękawy i dolne obszycie jest wykończone elastycznym mankietem.
Materiał: 100% poliester.
MODOC MEN Jacket
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T311026

008

42 x 37,5 x 20 cm

105 g/m2

S2 20 x 20 cm

Torba na zakupy
Duża torba na zakupy z rozszerzonym dnem. Torba jest bardzo pojemna i wytrzymała.
Shopping bag.

95 g/m2
008

T311097
52,5 x 38 x 10 cm

T311098

ST 26 x 27 cm

10 x 15 cm

Torba bawełniana
Praktyczna torba wykonana z wytrzymałej bawełny (105
g/m2) z dwoma krótkimi uszami. Dzięki specjalnemu krojowi można torbę złożyć i zapiąć, żeby zajmowała mniej
miejsca.
Cotton bag

TT1 5 x 5 cm

Sakiewka bawełniana
Niewielka sakiewka uszyta z bawełny (95 g/m2), którą można zamknąć ściągając ją sznurkiem.
Cotton pouch
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180 g/m2
T311089
36 x 39 x 9 cm

ST, TT2 25 x 25 cm

Torba bawełniana
Klasyczna torba bawełniana w naturalnym kolorze z
dwoma długimi, kolorowymi uchwytami. Wykonana z
grubego, wytrzymałego materiału o gramaturze: 180
g/m². Długość ucha: ok. 57 cm.
Cotton bag.

2௹

and more...
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T380386
50 x 25 cm

TT2 10 x 10 cm

Wielofunkcyjny komin na szyję
Komin na szyję i chustka na czoło w jednym. Ta
opaska świetnie sprawdzi się nie tylko podczas
chłodniejszych dni, ale również podczas joggingu.
Multifunctional neck warmer.
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T370466
100 x 70 cm

TT2, HF 10 x 13 cm

Koc-poduszka podróżna
Kocyk i poduszka z polaru w jednym! Kocyk ma wymiary 100 x 70
cm, krawędzie obszyte są nicią w kolorze koca. Został zapakowany
w „poszewkę” zamykaną na zamek błyskawiczny, dzięki czemu koc
staje się poduszką. Dodatkową zaletą produktu jest pasek, który
umożliwia zawieszenie poduszki np. na zagłówku w samochodzie.
Travel blanket with pouch.
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T350065
S2 10 x 5 cm
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Parasol automatyczny
Oryginalny parasol automatyczny
w kolorze srebrnym z kolorowym
wnętrzem.
Automatic umbrella

2௺

T380410
ø 57 cm
Kapelusz słomkowy
Klasyczny kapelusz słomkowy to świetna alternatywa dla czapki
z daszkiem. Kapelusz sprzedawany jest bez wstążki, którą można
dokupić osobno (nr artykułu: 380414).
White straw hat for men.

T380414
67 x 2,7 cm
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TT1 7 x 2 cm

Wstążka do kapelusza non-woven
Kolorowa wstążka wykonana z włókniny. Idealna do kapeluszy
380410.
Band for hats.

44
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T190406
23 x 5 x 1,9 cm

T3 7 x 1 cm

Wachlarz
Plastikowy wachlarz, który świetnie sprawdzi się podczas upalnych dni. Logotyp można umieścić na plastikowym stelażu.
Plastic hand fan.

T160278
5,7 x 8,7 cm

T4, DC1 4,5 x 4,5 cm

Talia kart
Talia kart zapakowana w białe, kartonowe pudełko,
na którym można umieścić logotyp.
Deck of playing cards.
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T210154
11 x 3 cm

T3, ET(N1) 5 x 1,5 cm

Bańki mydlane
Bańki mydlane z łamigłówką na zakrętce.
Soap bubbles .
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T140819
42 x 2 cm

TT1 1 x 7 cm

Wstążka do medalu sportowego
Dwukolorowa wstążka pasująca do medalu
T370495. Wstążka i medal zamawiane oddzielnie.
Tape for medal

06

03

04

05

01

09

08

98

T370495
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ø 5,5 cm

L2, DO ø 5 cm

Medal sportowy
Medal sportowy wykonany z metalu. Medal świetnie nadaje się do grawerowania
i domingu. Do medalu pasuje wstążka
T140819 (zamawiana oddzielnie)
Sports medal

T140813

05

25 x ø 2,5 cm

DO 2 cm

Smycz krótka
Krótka, regulowana smycz z plastikowym kółkiem nadającym się do domingu. Posiada karabińczyk do kluczy.
Short lanyard
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T140798
45 x ø 2,5 cm

DO 2 cm

Smycz długa
Długa, regulowana smycz z plastikowym kółkiem
nadającym się do domingu. Posiada karabińczyk
do kluczy.
Long lanyard
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T290121
19 cm
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L2, T1 5 x 0,5 cm

Ołówek z gumką
Elegancki czarny ołówek ze srebrną lakierowaną
powłoką. Logotyp można wykonać za pomocą
grawera. Na końcu ołówka znajduje się gumka.
Pencil with eraser.
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T290120
17,5 cm

T1 5 x 0,5 cm

Ołówek z kolorową końcówką
Uroczy ołówek w kolorze naturalnego drewna
z kolorową końcówką.
Pencils with coloured tip.
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T131436

T290096
18 cm

ø 0,9 x 13,8 cm

T2 6 x 0,5 cm

Tekturowy długopis
Ekologiczny długopis z szarym korpusem i kolorowym, plastikowym akcentem. Długopis posiada wkład
piszący na niebiesko.
Recycled cardboard ball pen.

Ołówek stolarski
Duży stolarski ołówek wykonany z drewna, niezatemperowany.
Carpetner’s pencil.

T290076
20 x 0,7 cm

T2 6 x 0,5 cm

Ołówek dla dzieci
Drewniany ołówek dla dzieci, zakończony pacynką
w różnych kształtach i kolorach.
Children’s penсil .
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T1 5 x 0,6 cm
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T131485
13,5 cm

L1 3,5 x 0,7 cm

Długopis metalowy z podświetlanym logo
Nowoczasny długopis metalowy z gumką do obsługi
ekranów dotykowych. Dodatkowym atutem jest możliwość
wykonania podświetlanego grawera na korpusie. Długopis
posiada wkład piszący na czarno.
Metal pen with touch function

05

07

03

T131487
L2 5 x 0,7 cm
Długopis metalowy gumowany
Nowoczesny długopis metalowy z gumowaną powierzchnią korpusu. Logotyp można umieścić obok
klipsa. Długopis posiada wkład piszący na niebiesko.
Metal rubberized ball pen
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05

T131484
L1 5 x 0,7 cm
Długopis metalowy z kolorowym grawerem
Niepowtarzalny długopis metalowy - na aluminiowym korpusie można wykonać grawer w kolorze dolnej części obudowy. Długopis posiada wkład piszący na czarno.
Metal pen with colourful engraver
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T131343
14,5 cm

T1 3 x 0,6 cm

29

Długopis z zakreślaczem
Plastikowy długopis z zakreślaczem w intensywnych
kolorach.
Plastic pen with highlighter.
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10
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T131411
10,5 x 7,5 x 3,5 cm

DC1, T3 5 x 2,5 cm

Zestaw zakreślaczy
Komplet trzech zakreślaczy w stojaku. Zakreślacze
mają ciekły tusz, którego poziom można kontrolować poprzez przeźroczyste okienko pośrodku produktu. Kolory są oznaczone na zatyczkach. Aby
zakreślacz zaczął działać, należy go kilkukrotnie
delikatnie przycisnąć do kartki.
3 highlighters in holder.

03

T330375

T330376

L2 3 x 0,6 cm

L2 4 x 0,6 cm

Zestaw piśmienny
Interesujący zestaw piśmienny wykonany z włókna węglowego. W skład zestawu wchodzą długopis oraz pióro kulkowe piszące na czarno. Całość umieszczona w czarnym
etui.
Writing set

23

77

Zestaw piśmienny
Elegancki zestaw piśmienny, wykonany z metalu. W skład
zestawu wchodzą długopis oraz pióro kulkowe piszące na
czarno. Całość umieszczona w czarno-białym etui zamykanym magnetycznie.
Writing set

and more...

03

T330372
5,7 x 19,7 cm (13,8 x 1,1 cm)
L2, T4 4 x 0,6 cm
Zestaw piśmienny
Metalowy długopis i pióro kulkowe wykończone
chromowanymi elementami, które nadają produktom klasycznego charakteru oraz lekkości. Zarówno długopis, jak i pióro posiadają wkłady piszące
na czarno. Całość zapakowano w eleganckie białe pudełko wykonane z papieru.
Metal ball pen and rollerball in gift box.

07

06

T131398
13 cm

L2 3,5 x 0,6 cm

Pióro kulkowe
Metalowe pióro kulkowe piszące na czarno,
umieszczone w eleganckim pudełku prezentowym
Rollerball in an elegant box.

77

T330373
17,6 x 5,7 x 2 cm

L2 4 x 0,7 cm

03

Zestaw piśmienny
Nowoczesny zestaw piśmienny składający się z długopisu piszącego na czarno i ołówka automatycznego.
Całość została umieszczona w czarnym etui.
Writing set

23ఀ

A5

04

T250552
13,5 x 21,2 x 1,7 cm
L3, HS, DC2, S1 9 x 9 cm

03

Notes A5 z metalowymi
krawędziami i kieszenią
Notes A5 w twardej oprawie. Głównym atutem
tego notesu są metalowe krawędzie, dzięki czemu notes jest bardzo solidny i wytrzymały. Posiada 192 strony w linię oraz gumkę w kolorze
okładki. Wewnątrz tylnej okładki znajduje się
papierowa kieszeń na wizytówki.
Notebook A5 in hard cover.
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06

A5

24

05

06
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T250561
14 x 20,5 cm

T4, DC2 6 x 6 cm

Notes
Notes z kolorową gumką, materiałową zakładką oraz specjalną gumką na długopis. 96 kartek, papier 80g/m2 w
kolorze kremowym. Notes sprzedawany bez długopisu.
Notebook

A5
05

T250562

06

14,5 x 20 cm

Notes
Nowoczesny notes wykonany z materiału typu PU z interesującym miejscem na długopis i materiałową zakładką. 80
kartek, papier 70g/m2 w kolorze kremowym. Notes sprzedawany bez długopisu.
Notebook

24

29
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S1 7 x 10 cm

and more...
01

T250537
22,3 x 31,3 x 0,3 cm

S1 18 x 20 cm

Podkładka biurowa z klipsem
Podkładka biurowa z klipsem do podtrzymywania
kartek, wykonana z materiału MDF.
Conference clipboard.

T250550

05

7 x 10,6 cm

A7

03

T4, DC1 5 x 5 cm

Notes A7 z ołówkiem
Notesik A7 z ołówkiem. Notes posiada twardą
oprawę oraz składa się ze 160 czystych stron.
Przed otwarciem notesu zabezpiecza go gumka
w kolorze okładki.
Notebook A7
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T250553
14,5 x 21 cm

A5

S1, DC2 10 x 10 cm

Notes A5 z zakładką i kieszenią
Notes A5 w twardej, czarnej oprawie. Posiada
200 czystych stron, a oprócz tego gumkę, materiałową zakładkę oraz specjalną gumkę na
długopis. Wewnątrz tylnej okładki znajduje się
papierowa kieszeń na wizytówki.
Notebook A5.
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T260281
14 x 23,5 x 5 cm

L2, T4 1 x 1,5 cm

Zestaw do wina
Zestaw do wina ze stali nierdzewnej. Zestaw zawiera korkociąg, nóż do folii, ociekacz i otwieracz do butelek.
Wine set.

T260286
L3 2,5 x 4 cm
Zestaw do wina
Oryginalny zestaw akcesoriów do otwierania i nalewania wina umieszczony w etui w kształcie butelki.
Wine set bootle shape

T110126
6,5 x 2,5 cm

T4 4 x 1,5 cm

Słuchawki
Słuchawki 3,5 mm ze składanymi nausznikami i kabelkiem
z wejściem AUX.
Headphones.

03

06

T200213
13,5 x 7 x 2 cm

TT1 4 x 6 cm

Narzędzie wielofunkcyjne
Narzędzie wielofunkcyjne wykonane ze stali nierdzewnej.
Posiada młotek, kombinerki z funkcją cięcia, końcówkę do
wyciągania gwoździ, śrubokręt krzyżakowy, nóż, piłkę, pilnik oraz otwieracz do konserw. Przyrząd zapakowany jest
w czarne materiałowe etui ze szlufką, dzięki której narzędzie można zawiesić na pasku.
8 function metal multi tool in pouch.
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keyrings & pins

B9020

66

4,8 x 3,1 x 0,7 cm
ET(N3) 2,4 x 3,5 cm

100

Brelok akrylowy prostokątny.
min. zamówienie: 100 szt.
Acrylic key ring.

B9022
5,9 x 3,5 x 0,7 cm
ET(N3) 2,4 x 3,5 cm

100

Brelok akrylowy
min. zamówienie: 100 szt.
Acrylic key ring.
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B9021
4,5 x 4,0 x 0,7 cm
ET(N3) 3,1 x 3,1 cm

100

Brelok akrylowy kwadratowy.
min. zamówienie: 100 szt.
Acrylic key ring.

03

04

05

08

09

B9029
3,7 x 8 cm
T2, DC1 2,8 x 2,8 cm

100

Brelok plastikowy, biały z kolorowym
elementem i miejscem na nadruk.
min. zamówienie: 100 szt.
Plastic key ring.

Dostępna
opcja żetonu:

B9023
5,5 x 3,4 x 0,6 cm
ET(N3) 2,8 x 3,8 cm

B9026

100

Brelok akrylowy prostokątny.
min. zamówienie: 100 szt.
Acrylic key ring.

4,8 x 4,2 x 1,0 cm
DC1 T2 1,5 x 1,5 cm
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100

Brelok plastikowy z żetonem
min. zamówienie: 100 szt.
Plastic key ring.

2௺

P1313
1,3 x 1,3 cm
ET(N3) 1,1 x 1,1 cm

R1313

P44
ø 4,9 cm

ET(N3) ø 4,7 cm

100

1,3 x 1,3 cm
ET(N3) 1,1 x 1,1 cm

3ODNLHWNDDNU\ORZD]DJUDINÇ
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H1216
1,2 x 1,6 cm
ET(N3) 1 x 1,4 cm

B9027
5,8 x 3,0 x 0,7 cm
ET(N3) 2,3 x 4,5 cm

100

Brelok akrylowy owalny.
min. zamówienie: 100 szt.
Acrylic key ring.

K20
ø 2 cm

ET(N3) ø 1,8 cm

G1216
1,2 x 1,6 cm
ET(N3) 1 x 1,4 cm

K15
ø 1,5 cm

ET(N3) ø 1,3 cm

T1217
1,2 x 1,7 cm
ET(N3) 1 x 1,5 cm

P1924
1,9 x 2,4 cm
ET(N3) 1,7 x 2,2 cm

P1325
1,3 x 2,5 cm
ET(N3) 1,1 x 2,3 cm

K10

B9028
4,6 x 4,0x 0,7 cm
ET(N3) ø 3,2 cm

ø 1 cm

ET(N3) ø 0,8 cm

100

P1218

Brelok akrylowy okrągły.
min. zamówienie: 100 szt.
Acrylic key ring.

1,2 x 1,8 cm
ET(N3) 1 x 1,6 cm

P1722
1,7 x 2,2 cm
ET(N3) 1,5 x 2 cm

P1020
1 x 2 cm
ET(N3) 0,8 x 1,8 cm

O1418
1,4 x 1,8 cm
ET(N3) 1,2 x 1,6 cm

B9024
6,6 x 3,0 x 0,9 cm
ET(N3) 2,0 x 4,9 cm

P0916
0,9 x 1,6 cm
ET(N3) 0,7 x 1,4 cm

P0822
0,8 x 2,2 cm
ET(N3) 0,6 x 2 cm

100

Brelok akrylowy prostokątny.
min. zamówienie: 100 szt.
Acrylic key ring.

P0617
0,6 x 1,7 cm
ET(N3) 0,4 x 1,5 cm

Sposób zapinania pinsów

24

50719
14,2 x 12,2 x 17,5 cm

S1 5 x 3 cm

K

Domek dla ptaków
Domek (karmnik) dla ptaków wykonany z solidnej
tektury, do samodzielnego złożenia. Logotyp można
umieścić na opakowaniu.
Bird house

14,57 zł

50742
5,7 x 5,7 x 17 cm

ET(N1) 4 x 2 cm

K

Gra typu Jenga
Gra zręcznościowa wykonana z drewna. Polega na
wyciąganiu kloców z wieży w taki sposób, aby wieża
się nie zawaliła.
Stacking game

12,12 zł

Art. 9999300 UM 3
Super Heavy Duty Battery PLN 0,80

Art. 9999400 UM 4
Super Heavy Duty Battery PLN 0,80

Zastrzegamy sobie niewielkie odstępstwa dotyczące wielkości i kolorów artykułów.
Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT
We reserve the right to minor deviations in size and color of articles.

Tusz z naszych wkładów pochodzi z Niemiec
i jest poddawany Kontroli Substancji Toksycznych (TSCA).
Ink of our CrisMa ballpen reﬁlls are
from Germany and Toxic Substances
Controll Act (TSCA) certiﬁed by

Koło.pl
PRODUCENT - IMPORTER UPOMINKÓW REKLAMOWYCH
TORBY REKLAMOWE
- bawełniane
- non-woven
- papierowe

SMYCZE REKLAMOWE
AKCESORIA ELEKTRONICZNE
- pamięci USB, mp-3, mp-4
- power banki
- kalkulatory, stacje pogodowe
- zegarki, ramki cyfrowe

PLECAKI, TORBY
- turystyczne
- na laptopa
- szkolne
- biznesowe
- fitness
- plażowe

ODBLASKI
CERAMIKA REKLAMOWA
SŁODYCZE REKLAMOWE

ODZIEŻ REKLAMOWA
- koszulki t-shirt, polo
- bluzy, kamizelki polar
- bluzy, softshell
- kurtki, deszczówki
- czapki, szaliki
TEKSTYLIA REKLAMOWE
- ręczniki, szlafroki
- fartuchy kosmetyczne i lekarskie
- fartuchy, rękawice kuchenne
- kosmetyczki

PARASOLE
PRACOWNIA ZNAKOWAŃ
- druk DTG
- druk UV
- grawer
- haft
- tłoczenie
- plastizol
- tampodruk
- sublimacja
- sitodruk
- naklejki

ODZIEŻ ROBOCZA
ARTYKUŁY PIŚMIENNE
- długopisy
- ołówki, pióra, rollery
- zestawy piśmienne
- Parker, Waterman
GALANTERIA SKÓRZANA
- teczki, aktówki
- wizytowniki, etui
- okładki, notatniki, kalendarze
- portfele
- paski, breloki

www.simkoło.pl
sim@simkolo.pl
ul. Asnyka 35, 62-600 Koło
tel. (63) 26 16 949
26 28 258
26 28 259
26 28 253
26 28 252

kom. 509 995 676
786 136 572
530 486 695
509 302 805
786 269 392
786 262 930
fax (63) 27 25 771

SZYJEMY NA MIARĘ TWOICH POTRZEB
PRODUKUJEMY - IMPORTUJEMY - PROJEKTUJEMY - ZNAKUJEMY

