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Artykuł z funkcją budzenia
Alarm clock function

Gruby wkład
Large refill

Magnetyczny 
Magnetic

Zawiera kabel
Cable included

Zmieniające się kolory
Colour-changing

Funkcja rotacji
Rotation function

Artykuł z baterią
Batteries included

Artykuł bez baterii
Batteries not included, 
must be ordered separately

Podwójne zasilanie
Dual Power (solar + battery)

Artykuł z baterią
Button cell batteries included

Artykuł z wyświetlaczem czasów 
kontynentalnych 
World time function

Artykuł z laserem
Laser beam

Artykuł z lampką LED
LED light

Artykuł z warstwą izolacyjną
Insulated

Tkaniny farbowane bez AZO
AZO-free dyed fabrics

Artykuł z filtrem UV
UV protection

Skóra naturalna
Real leather

Artykuł z klipem do paska
Belt clip / holder

Długość miary
Length

Skóra mielona
Finest bonded leather

Definicje oznaczeń/Sign Definitions

Energia słoneczna 
Solar power

Dotykowy 
Sensor

Długopis w zestawie
Ballpoint pen included

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

Pasuje do trolleya
Suitable for trolleys

Automatyczne sterowanie 
falami radiowymi
Radio controlled

Przeznaczony do kontaktu 
z żywnością
Food-safe

Wiatroodporny 
Storm safe

Odblaskowy 
Reflective

Dla dzieci 
For kids

Stal nierdzewna 
Stainless steel

Nie zawiera ftalanów 
Phthalate-free

Nie przecieka 
Leakproof

Automatyczny 
Automatic

Miękki w dotyku 
Soft grip

Dotykowy 
Touch function

Z funkcją Bluetooth 
Bluetooth function

Z micro-USB 
Micro USB connector

Próżniowy 
Vacuum

Wodoodporny 
Waterproof

Z wbudowanym radiem 
Radio integrated

Z wbudowanym power bankiem 
Powerbank integrated

Ochrona RFID 
RFID protection

Wtyczka 2 w 1 
2 in 1 plug

Znak towarowy marki M-Collection
The M-Collection Premium trade mark, 
all rights reserved

Marka artykułów luksusowych i ekskluzywnych
The brand for luxurious and exclusive items

Marka artykułów luksusowych i 
ekskluzywnych
Own brand for writing instruments 
and offices supplies

Art. 9999300 UM 3 
Super Heavy Duty Battery 
PLN 0,80

Art. 9999400 UM 4 
Super Heavy Duty Battery 
PLN 0,80

Tusz z naszych wkładów pochodzi
 z Niemiec i jest poddawany  
Kontroli Substancji Toksycznych (TSCA).

The ink of our CrisMa ballpen refills is 
certified by the German toxic substances 
and control act (TSCA).

Eco-friendly Packaging
Nasze opakowania są wykonane z papieru pochodzącego z 
recyklingu, nie są foliowane ani laminowane. 
Our packaging boxes are made of recycled paper and are easily 
disposable in paper tins as they are not foiled or laminated.

Certificated and sustain-
able supply chain

Grawer 48h oznacza wysyłkę towaru z grawerem w 
ciągu 48 godzin od przyjęcia zamówienia do realizacji.
Engraving in 48h - means the goods with engraving will 
be dispatched within 48h from the moment of submitting 
the order.
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F223    
 15,1 x 3,5 x 3 cm  L2;T3 3,5 x 0,6 cm  K  

 

Zestaw piśmienny Ferraghini 

Zestaw piśmienny Ferraghini, w skład którego wchodzą 
długopis z mechanizmem obrotowym i niebieskim 
wkładem oraz pióro kulkowe. 

Writing set carbon Ferraghini 
 
 

        51,18 zł 
 

 

F124    
 16 x 6 x 2,3 cm  L2;T4 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 
 

 

4



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 
 
 

        65,23 zł 
 

 
5



13463    
 18,2 x 8,3 x 4,8 cm  L2;DC2 4 x 0,6 cm  K  

 

Zestaw piśmienny Mark Twain 

Zestaw piśmienny marki Mark Twain składający się z 
pióra wiecznego z nabojem, długopisu piszącego na 
czarno oraz pióra kulkowego piszącego na niebiesko. 
Całość umieszczona w gustownym etui. 

Mark Twain writing set 
 
 

        99,45 zł 
 

 

17704    
 17 x 11,8 x 2 cm  L2;T4 2,5 x 0,6 cm  K  

 

Zestaw piśmienny Mark Twain 

Zestaw piśmienny marki Mark Twain to wyjątkowe 
zestawienie pióra wiecznego i długopisu (niebieski 
wkład), wykonanych z najwyższej jakości materiałów w 
szlachetnym kolorze kości słoniowej. Całość wraz z 
dołączonym etui, zapakowana jest w ozdobne 
pudełko. 

Mark Twain writing set, fountain pen and 
ball pen white 
 
 

        99,45 zł 
 

 

10898    
 17 x 11,8 x 2 cm  L2 3,5 x 0,6 cm  K  

 

Zestaw piśmienny Mark Twain 

Zestaw piśmienny  Mark Twain składający się z 
długopisu z dużym niebieskim wkładem i pióra 
wiecznego, wykonanego z metalu z drewnianym 
korpusem. Zestaw zapakowany jest w etui i czarne 
pudełko. 

Mark Twain writing set 
 
 

        65,36 zł 
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13392    
 19,5 x 7,8 x 3,7 cm  L2;T4 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 
 

 

10759    
 17,8 x 5,4 x 3 cm  L2;T4 4 x 0,6 cm  K  

 

Zestaw piśmienny 

Wysokiej jakości zestaw piśmienny składający się z 
długopisu i pióra kulkowego w komplecie z akrylowym 
etui. Logotyp można umieścić pod klipsem. 

Writing set with ball pen and rollerball pen 
 
 

        62,29 zł 
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10333    
 19,2 x 7,5 x 3,4 cm  L2;T3 4 x 0,6 cm  K  

 

Zestaw piśmienny metalowy 

Oryginalny, metalowy zestaw piśmienny składający się 
z długopisu i pióra kulkowego umieszczonych w 
eleganckim etui. 

Writing set - red with black accents 
 
 

        51,18 zł 
 

 

13544    
 16,5 x 4,7 x 2,5 cm  L2;T4 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 
 
 

        42,64 zł 
 

 

10335    
 17,8 x 4,8 x 3,8 cm  L2;T3 3,5 x 0,6 cm  K  

 

Zestaw piśmienny metalowy 

Oryginalny, metalowy zestaw piśmienny składający się 
z długopisu i pióra kulkowego umieszczonych w 
eleganckim etui. 

Writing set black 
 
 

        55,45 zł 
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18441    
 17 x 7,5 x 2,3 cm  T4;L3;DC2 5 x 3 cm  K  

 

Zestaw piśmienny 

Zestaw składający się z długopisu z niebieskim 
wkładem, noża do listów oraz pióra z niebieskim 
nabojem. Całość umieszczono w ozdobnym pudełku z 
drewna różanego. 

Desk set: pen 
 
 

        66,66 zł 
 

 

14016    
 17 x 5,4 x 2,4 cm  T4;L3 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 stylish case. 
 
 

        42,35 zł 
 

 

14015    
 17 x 5,5 x 2,4 cm  T4;L3 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 
 
 

        42,35 zł 
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10761    
 17,5 x 5,7 x 2,2 cm  L2;DC0 4 x 0,6 cm  K  

 

Zestaw piśmienny 

Zestaw piśmienny wykonany z aluminium, składający 
się z długopisu i pióra kulkowego. Logotyp można 
umieścić pod klipsem. 

Writing set with ball pen and rollerball pen 
 
 

        9,96 zł 
 

 

13330    
 17,5 x 5,7 x 2,2 cm  L2;T3 4 x 0,6 cm  K  

 

Zestaw piśmienny 

Metalowy zestaw piśmienny składający się z długopisu 
z niebieskim wkładem oraz ołówka automatycznego. 
Całość umieszczono w etui. 

Metal pen & pencil set 
 
 

        5,65 zł 
 

 

12885    
 16,2 x 5 x 1,9 cm  L2;T4 4 x 0,6 cm  K  

 

Zestaw piśmienny 

Zestaw piśmienny zawierający długopis o niebieskim 
wkładzie i końcówką do ekranów dotykowych oraz 
ołówek. 

Writing set with touch function ballpen and 
mechanical pencil 
 
 

        7,60 zł 
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F262    
 14,5 x ø 1,2 cm  L2 3,5 x 0,8 cm  K  

 

Długopis Ferraghini 

Długopis metalowy marki Ferraghini stworzony z 
połączenia stali nierdzewnej szczotkowanej i 
lakierowanej. Posiada mechanizm obrotowy i niebieski 
wkład. 

Ferraghini ball pen 
 
 

        59,73 zł 
 

 

F210    
 14,5 x ø 1,2 cm  L2;T3 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 
 
 

        85,36 zł 
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10576    
 14,5 x ø 1,2 cm  L2;T4 3,5 x 0,7 cm  K  

 

Długopis metalowy Mark Twain 

Długopis metalowy marki Mark Twain z chromowanymi 
elementami i piszącym na niebiesko, dużym wkładem. 
Długopis zapakowany w ozdobne pudełko. Logotyp 
można umieścić obok klipsa. 

Mark Twain ballpen 
 
 

        33,98 zł 
 

 

10491    
 14,9 x ø 1,2 cm  L3;T4 2 x 0,3 cm  K  

 

Długopis metalowy Mark Twain 

Oryginalny długopis metalowy marki Mark Twain z 
eleganckim zdobieniem i kryształkiem. Logotyp można 
umieścić na etui. 

Mark Twain ball pen 
 
 

        110,99 zł 
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13037    
 14,4 x ø 1,3 cm  L2;T4 3 x 0,6 cm  K  

 

Długopis Mark Twain 

Wysokiej jakości długopis metalowy z mechanizmem 
obrotowym i dużym, metalowym wkładem. Oryginalny 
design długopisu i ozdobne pudełko tworzą elegancką 
całość. 

Mark Twain ball pen 
 
 

        33,97 zł 
 

 

17841    
 14,7 x ø 1,3 cm  L2 4 x 0,6 cm  K  

 

Długopis Mark Twain 

Długopis z kolekcji Mark Twain 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 in carbon design 
 
 

        51,49 zł 
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13383    
 13,8 x ø 1,2 cm  L2;T4 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 
 
 

        48,36 zł 
 

 

10760    
 17,8 x 5,4 x 3 cm  L2;T4 4 x 0,6 cm  K  

 

Pióro kulkowe 

Wysokiej jakości pióro kulkowe w akrylowym etui. 
Logotym można umieścić pod klipsem. 

Rollerball 
 
 

        48,36 zł 
 

 

10612    
 14,4 x ø 1,1 cm  L2 3,5 x 0,6 cm  K  

 

Długopis metalowy Mark Twain 

Metalowy długopis marki Mark Twain z chromowanymi 
elementami i dużym wkładem piszącym na niebiesko. 
Zapakowany w eleganckie etui. Logotyp można 
umieścić obok klipsa. 

Mark Twain ballpen 
 
 

        51,18 zł 
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20030    
 14,8 x ø 1,2 cm  L2;T4 5 x 3 cm  K  

 

Długopis Mark Twain 

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

Mark Twain ball pen 
 
 

        79,97 zł 
 

 

13034    
 14,6 x ø 1,1 cm  L2;T4 5 x 3 cm  K  

 

Długopis metalowy Mark Twain 

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

Ball pen Mark Twain 
 
 

        98,82 zł 
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10611    
 14,4 x ø 1,1 cm  L2;T4 3,5 x 0,7 cm  K  

 

Długopis metalowy 

Elegancki długopis metalowy ze srebrnym 
wykończeniem i wkładem piszącym na niebiesko. 
Długopis zapakowany w kartonowe pudełko. Logotyp 
można umieścić obok klipsa. 

Ballpen with silver top 
 
 

        25,55 zł 
 

 

17481    
 14 x ø 1,2 cm  L2;DC1 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. 
 
 

        24,69 zł 
 

 

18451    
 14 x ø 1,1 cm  L2 3,5 x 0,2 cm  K  

 

Długopis metalowy w etui 

Elegancki długopis z dużym, metalowym wkładem w 
kolorze niebieskim, w pudełku zamykanym na magnes. 
Logotyp proponujemy umieścić na korpusie. 

Luxury metal ball pen in a gift box 
 
 

        22,98 zł 
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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 
 
 

        42,64 zł 
 

 

10610    
 14,3 x ø 1 cm  L2;T4 3,5 x 0,4 cm  K  

 

Długopis metalowy 

Elegancki, chromowany długopis metalowy z 
niebieskim wkładem. Zapakowany w wysokiej jakości 
pudełko. Logotyp można umieścić na klipsie. 

Ballpen, gun metal 
 
 

        34,09 zł 
 

 

10577    
 14,1 x ø 1,1 cm  L2;T4 3,5 x 0,7 cm  K  

 

Długopis metalowy 

Długopis metalowy, lakierowany z dużym wkładem 
piszącym na niebiesko. Logotyp można umieścić obok 
klipsa. 

White ballpen with black bottom alloy 
 
 

        12,73 zł 
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17605    
 13,3 x ø 0,7 cm  L1 3,5 x 0,4 cm  P  

 

Długopis metalowy 

Gustowny, metalowy długopis z chromowanym klipem i 
niebieskim wkładem. Jego smukła sylwetka dodaje mu 
elegancji. Logotyp proponujemy umieścić na korpusie. 

elegant metal ball pen "slim line" 
 
 

        3,33 zł 
 

 

10179    
 14,9 x ø 0,7 cm  L1;DC0 4 x 0,5 cm  P  

 

Długopis metalowy - żelowy 

Długopis metalowy, wykonany z aluminium, 
wyposażony w żelowy wkład. 

Ball pen with gel refill 
 
 

        5,90 zł 
 

 

10871    
 13,8 x ø 0,9 cm  L1 4 x 0,6 cm  P  

 

Długopis metalowy 

Smukły długopis w metalu z niebieskim wkładem. 

Slim metal ballpoint pen 
 
 

        5,64 zł 
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 14,4 x ø 0,8 cm  L1;T3 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 
 
 

        6,75 zł 
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18955    
 14 x ø 0,7 cm  L1;T3 4 x 0,3 cm  P  

 

Długopis stalowy do ekranów dotykowych 

Długopis wykonany ze stali nierdzewnej z praktyczną 
końcówką do obsługi ekranów dotykowych. Długopis 
posiada niebieski wkład. 

Ball pen made of stainless steel with touch 
pad 
 
 

        3,84 zł 
 

 10440    
 14 x ø 0,7 cm  L1;T3 4 x 0,4 cm  P  

 

Długopis metalowy 

Długopis metalowy z końcówką do obsługi ekranów 
dotykowych oraz wkładem piszącym na niebiesko. 
Logotyp można umieścić pod klipem. 

Metal ball pen with touch function 
 
 

        1,99 zł 
 

 

18653    
 14,5 x ø 1 cm  L0;DC0 4 x 0,6 cm  P  

 

Klasyczny długopis aluminiowy 

Aluminiowy długopis z niebieskim wkładem. Stylowo 
zakrzywiony klip oraz chromowane elementy ozdobne 
dodają mu charakteru. Logotyp proponujemy umieścić 
na korpusie. 

Metal ball pen with rubber grip zone 
 
 

        2,24 zł 
 

 

10419    
 14,3 x ø 0,8 cm  L1;DC0 4 x 0,6 cm  P  

 

Długopis metalowy 

Smukły długopis metalowy z niebieskim wkładem. 
Logotyp można umieścić pod klipem. 

Metal ball pen 
 
 

        2,48 zł 
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10715    
 14 x ø 0,8 cm  L1;DC0 3 x 0,6 cm  P  

 

Długopis metalowy - gumowany 

Smukły, gumowany długopis metalowy z wkładem 
piszącym na niebiesko. Logotyp można umieścić pod 
klipsem. 

Rubber coated ball pen 
 
 

        1,97 zł 
 

 

10716    
 14,5 x  ø 1 cm  L0;DC0 4 x 0,6 cm  P  

 

Długopis metalowy - matowy 

Matowy długopis metalowy z wkładem piszącym na 
czarno. Logotyp można umieścić pod klipsem. 

Rubber coated ball pen 
 
 

        3,33 zł 
 

 

11949    
 14,2 x ø 1 cm  L0;T3 4 x 0,6 cm  P  

 

Długopis metalowy 

Długopis metalowy doskonale łączący prostotę z 
elegancją, dzięki chromowanym elementom ozdobnym. 
Wyposażony w niebieski wkład. Logotyp proponujemy 
umieścić na korpusie. 

Aluminium ball pen with 5 silver rings 
 
 

        2,89 zł 
 

 

10783    
 14 x ø 1 cm  L1;DC0 4 x 0,7 cm  VP  

 

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 
 
 

        4,78 zł 
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17786    
 14,7 x ø 1,2 cm  L1 4 x 0,6 cm  P  

 

Długopis aluminiowy 

Aluminiowy długopis z dużym, niebieskim wkładem. 
Długopis wyposażono w gumkę ułatwiającą trzymanie 
długopisu. 

Aluminium ball pen with black clip 
 
 

        2,13 zł 
 

 

17925    
 13,8 x ø 1,2 cm  L1;T3 4 x 0,7 cm  P  

 

Długopis aluminiowy 

Aluminiowy długopis z czarną gumką w miejscu 
uchwytu. Produkt posiada niebieski wkład. 

Aluminium ball pen with black rubber grip 
zone 
 
 

        1,99 zł 
 

 

10790    
 14,6 x ø 1 cm  L0;DC0 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 
 
 

        3,84 zł 
 

 

10086    
 14 x ø 1 cm  L1;L2 3,5 x 0,4 cm  K  

 

Długopis metalowy 

Gumowany długopis z dużym, niebieskim wkładem i 
metalowym klipem. 

Rubberised ball pen 
 
 

        3,33 zł 
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10971    
 15 x ø 0,9 cm  L1 4 x 0,5 cm  P  

 

Metalowy długopis 

Metalowy długopis z niebieskim wkładem,ze 
zdobieniem na korpusie. 

Retractable ballpen made of metal 
 
 

        1,97 zł 
 

 

13339    
 13,6 x ø 1 cm  L0;DC0 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 
 
 

        1,75 zł 
 

 

10963    
 15 x ø 1,1 cm  L1;DC0 4 x 0,7 cm  P  

 

Metalowy długopis 

Metalowy długopis z dużym niebieskim wkładem i 
oryginalnym klipsem. 

Metal ballpen with zig-zag clip 
 
 

        3,93 zł 
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18955    
 14 x ø 0,7 cm  L1;T3 4 x 0,3 cm  P  

 

Długopis stalowy do ekranów dotykowych 

Długopis wykonany ze stali nierdzewnej z praktyczną 
końcówką do obsługi ekranów dotykowych. Długopis 
posiada niebieski wkład. 

Ball pen made of stainless steel with touch 
pad 
 
 

        3,84 zł 
 

 

10440    
 14 x ø 0,7 cm  L1;T3 4 x 0,4 cm  P  

 

Długopis metalowy 

Długopis metalowy z końcówką do obsługi ekranów 
dotykowych oraz wkładem piszącym na niebiesko. 
Logotyp można umieścić pod klipem. 

Metal ball pen with touch function 
 
 

        1,99 zł 

 

18786    
 13,7 x ø 0,7 cm  T1;DC0 4 x 0,4 cm    

 

Długopis plastikowy do ekranów 
dotykowych 

Elegancki, smukły długopis plastikowy z mechanizmem 
obrotowym. Posiada wkład piszący na niebiesko oraz 
praktyczną gumkę ułatwiającą korzystanie ze 
smartfonów i tabletów. 

Plastic ball pen with touch function 
 
 

        1,23 zł 
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10067    
 14,5 x ø 1 cm  L0;DC0 5 x 0,6 cm  P  

 

Długopis metalowy 

Długopis wykonany z aluminium o metalicznej 
powłoce. Posiada końcówkę do ekranów dotykowych. 

Metal ball pen 
 
 

        2,28 zł 
 

 

10418    
 12,8 x ø 0,9 cm  L0;DC0 4 x 0,6 cm  P  

 

Długopis metalowy 

Długopis metalowy z mechanizmem obrotowym i 
gumką do obsługi ekranów dotykowych. Posiada 
wkład piszący na niebiesko. Logotyp można umieścić 
pod klipem. 

Metal-Touchpen 
 
 

        2,48 zł 
 

 

10964    
 14,5 x ø 0,8 cm  L1;DC0 6 x 0,5 cm  P  

 

Długopis metalowy 

Smukły metalowy długopis z gumowaną powierzchnią. 
Posiada wkład piszący na niebiesko i końcówkę do 
obsługi ekranów dotykowych. 

Metal ballpen with rubber coating and touch 
function 
 
 

        3,33 zł 
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18623    
 14 x ø 1,2 cm  T1;DC0 4 x 0,6 cm    

 

Długopis plastikowy do ekranów 
dotykowych 

Klasyczny, plastikowy długopis z niebieskim wkładem i 
specjalną końcówką do obsługi ekranów dotykowych. 

Touch pen 
 
 

        1,37 zł 
 

 

10076    
 14,5 x ø 1,1 cm  T1;DC0 4,5 x 0,6 cm    

 

Długopis plastikowy 

Długopis plastikowy z gumką do obsługi ekranów 
dotykowych, posiada wkład piszący na niebiesko. 
Logotyp można umieścić pod klipem. 

Ball pen with touch function 
 
 

        1,45 zł 
 

 

18882    
 14,5 x ø 1,1 cm  T1;DC0 4 x 0,7 cm    

 

Długopis plastikowy do ekranów 
dotykowych 

Długopis plastikowy ze specjalną końcówką do obsługi 
ekranów dotykowych. Posiada wkład piszący na 
niebiesko. 

Ball pen made of plastic with touch pad 
 
 

        1,97 zł 
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18510    
 14,9 x ø 1,4 cm  L1;T3 3,5 x 0,6 cm  P  

 

Długopis metalowy do ekranów 
dotykowych 

Długopis metalowy z mechanizmem obrotowym o 
klasycznym wzornictwie. Posiada duży, niebieski wkład 
oraz specjalną końcówkę do obsługi ekranów 
dotykowych. 

Metal ball pen with touch pad function 
 
 

        16,15 zł 
 

18787    
 12,5 x ø 1,2 cm  T2;DC0 4 x 0,6 cm  P  

 

Długopis plastikowy do ekranów 
dotykowych 

Długopis plastikowy z niebieskim wkładem i plastikową 
lampką LED, wyposażony w specjalną gumkę 
ułatwiającą obsługę smartfonów. 

Ball pen with touch function and LED 
 
 

        7,52 zł 
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10764    
 15,5 x ø 1,2 cm  L1;T1 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 
 
 

        3,93 zł 
 

 

10765    
 15,4 x ø 1,2 cm  L1;T1 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 
 
 

        4,61 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 
 
 

        4,19 zł 
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15318    
 13,6 x ø 0,9 cm  L2;T4;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 
 
 

        15,29 zł 
 

 

12798    
 15,4 x ø 1 cm  L2;DC1 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 
 
 

        16,97 zł 
 

 

18954    
 12,5 x ø 0,8 cm  L2;T4;DC2 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 
 
 

        16,15 zł 
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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. 
 
 

        25,56 zł 
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11698    
 14,5 x ø 1,3 cm  T1;DC0 4 x 0,6 cm  P  

 

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 
 
 

        0,79 zł 
 

 

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 
 
 

        0,79 zł 
 

 

11683    
 14,5 x ø 1,3 cm  T1;DC0 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 
 
 

        0,79 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 
 
 

        0,79 zł 
 

 

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 
 
 

        0,79 zł 
 

 

11669    
 14,5 x ø 1,3 cm  T1;DC0 4 x 0,6 cm  P  

 

Długopis plastikowy 

Długopis plastikowy wykończony metalicznym 
lakierem. Logotyp można umieścić pod klipem. 

Plastic ball pen 
 
 

        0,79 zł 
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14181    
 14,8 x ø 0,8 cm  T1;DC0 4 x 0,5 cm  P  

 

Długopis plastikowy 

Długopis wykonany z transparentnego, matowego 
plastiku. Posiada duży, niebieski wkład oraz gumkę 
antypoślizgową. Logotyp proponujemy umieścić na 
korpusie. 

Frosted ball pen with rubber grip. 
 
 

        0,68 zł 
 

 

17959    
 14,7 x ø 1,1 cm  T1;DC0 4 x 0,6 cm    

 

Długopis plastikowy 

Plastikowy, transparentny długopis z niebieskim 
wkładem. Kolorowy korpus ozdobiono srebrnymi 
elementami i gumką ułatwiającą trzymanie. 

Frosted plastic ball pen with grooved rubber 
grip zone 
 
 

        0,77 zł 
 

 

18886    
 14,4 x ø 1,1 cm  T1;DO 3 x 0,7 cm    

 

Długopis plastikowy pod doming 

Długopis plastikowy z dużym klipem świetnie 
nadającym się pod doming (full kolor). 

Ball pen with big clip 
 
 

        0,49 zł 
 

 

13538    
 14 x ø 1,1 cm  T1;DC0 4,5 x 0,6 cm  P  

 

Długopis plastikowy 

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

Plastic ball pen 
 
 

        1,28 zł 
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10068    
 14,5 x ø 1 cm  T1;DC0 4 x 0,6 cm    

 

Długopis plastikowy 

Plastikowy, transparentny długopis z białym klipem i 
niebieskim wkładem. 

Transparent plastic ball pen 
 
 

        0,73 zł 
 

 

13405    
 13,4 x ø 0,8 cm  T1;DC0 4,5 x 0,5 cm  P  

 

Długopis plastikowy 

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 
 

 

13565    
 14,7 x ø 1 cm  T1;DC0 4,5 x 0,6 cm    

 

Długopis plastikowy 

Plastikowy długopis z wkładem piszącym na niebiesko i 
przezroczystym klipem. 

Plastic ball pen 
 
 

        0,68 zł 
 

 

10694    
 14,4 x  ø 1,1 cm  T2;DC0 3 x 0,5 cm  P  

 

Długopis plastikowy 

Plastikowy długopis z oryginalnym, transparentnym 
korpusem i dużym wkładem piszącym na niebiesko. 
Logotyp można umieścić na klipsie. 

Plastic ball pen with patterns 
 
 

        1,45 zł 
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18885    
 14,1 x ø 1,2 cm  T1;DC0 4 x 0,7 cm    

 

Długopis plastikowy 

Plastikowy długopis z chowającym się klipem i 
niebieskim wkładem. Klip chowa się do środka korpusu, 
przez co idealnie wpasowuje się w obudowę 
długopisu. 

Ball pen made of plastic with two rings 
 
 

        0,99 zł 
 

 

17901    
 14,8 x ø 1,1 cm  T2;DC0 4 x 0,6 cm  P  

 

Długopis plastikowy 

Plastikowy długopis powleczony metaliczną powłoką, 
skręcony w miejscu uchwytu. Posiada niebieski wkład. 

Metallic ball pen with twisted grip zone 
 
 

        1,37 zł 
 

 

18883    
 15 x ø 1,2 cm  T1;DC0 4 x 0,7 cm    

 

Długopis plastikowy 

Plastikowy długopis z niebieskim wkładem i metalowym 
klipem. Posiada wkład w kolorze niebieskim. 

Ball pen made of plastic with metal clip 
 
 

        1,09 zł 
 

 

17721    
 14,7 x ø 1,2 cm  T1;DC0 4 x 0,7 cm    

 

Długopis plastikowy 

Plastikowy długopis w klasycznym, ponadczasowym 
stylu.  Zaopatrzony został w duży, niebieski wkład. 
Logotyp proponujemy umieścić na korpusie. 

Ball pen with silver-coloured ornamental 
rings 
 
 

        0,85 zł 
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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 
 
 

        1,88 zł 
 

 

10945    
 14 x ø 1 cm  T1 4 x 0,6 cm  P  

 

Plastikowy długopis 

Plastikowy długopis z niebieskim wkładem, kolorową 
obudową i metalowym klipsem. 

Plastic ballpoint pen with metal clip 
 
 

        1,62 zł 
 

 

11631    
 15 x ø 1,1 cm  T1;DC0 4 x 0,6 cm    

 

Długopis plastikowy 

Plastikowy długopis z nowoczesnym, chromowanym 
klipem i dużym, niebieskim wkładem. 

Ball pen with large chromed clip 
 
 

        1,54 zł 
 

 

18884    
 15,3 x ø 1,1 cm  T1;DC0 4 x 0,6 cm    

 

Długopis plastikowy z dwoma wkładami 

Długopis plastikowy z dwoma wkładami - czarnym i 
niebieskim. Obracając długopis w miejscu przycisku 
pojawia się wkład piszący na czarno. 

Ball pen, writing on both sides 
 
 

        0,85 zł 
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10799    
 14,6 x ø 1 cm  T1;DC0 4 x 0,7 cm  P  

 

Długopis plastikowy 

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

Plastic ball pen 
 
 

        1,28 zł 
 

 

17899    
 14,2 x ø 1 cm  T1;DC0 4 x 0,6 cm    

 

Długopis plastikowy 

Długopis plastikowy, wyposażony w klip i gumkę 
ułatwiającą pisanie oraz niebieski wkład. 

Plastic ball pen with a white shaft and 
rubber grip zone 
 
 

        0,99 zł 
 

 

11683    
 14,5 x ø 1,3 cm  T1;DC0 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 
 
 

        0,79 zł 
 

 

13061    
 14,4 x ø 1,2 cm  T1;DC0 4 x 0,6 cm  P  

 

Plastikowy długopis z szerokim klipem 

Plastikowy długopis z kolorowym, szerokim klipem oraz 
mechanizmem obrotowym. 

Plastic ball pen with broad clip 
 
 

        0,85 zł 
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10930    
 15 x ø 1 cm  T1;DC0 4 x 0,6 cm  P  

 

Plastikowy długopis 

Plastikowy długopis z niebieskim wkładem, kolorowym 
klipsem i srebrnymi aplikacjami. Logotyp umieścimy po 
prawej stronie klipu. 

Plastic ballpoint pen 
 
 

        0,98 zł 
 

 

18656    
 14,3 x ø 1 cm  T1;DC0 4 x 0,6 cm  P  

 

Długopis plastikowy 

Plastikowy długopis o klasycznym, opływowym 
kształcie z niebieskim wkładem. Dzięki białemu 
korpusowi kolorowy klip sprawia, że długopis rzuca się 
w oczy. Logotyp proponujemy umieścić na korpusie. 

White plastic ball pen with coloured clip 
 
 

        0,68 zł 
 

 

13537    
 14,6 x ø 1,1 cm  T1;DC0 4,5 x 0,6 cm  P  

 

Długopis plastikowy 

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

Plastic ball pen 
 
 

        1,28 zł 
 

 

14442    
 13,8 x ø 1 cm  T1;T3 4,5 x 0,7 cm    

 

Długopis plastikowy CrisMa 

Biały długopis plastikowy CrisMa z kolorowym klipem, 
dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej. Posiada 
wkład piszący na niebiesko. Długopis bez znakowania 
wysyłany jest w częściach (osobno korpus i klip). 

Ball pen with clip standard 
 
 

        0,77 zł 
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14445    
 13,8 x ø 1 cm  T1;T3 4,5 x 0,7 cm    

 

Długopis plastikowy CrisMa Smile Hand 

Biały długopis plastikowy CrisMa z zabawną łapką 
2D. Długopis do wyboru z 6 różnymi łapkami. Posiada 
wkład piszący na niebiesko. Długopis bez znakowania 
wysyłany jest w częściach (osobno korpus i klip). 

Ball pen with clip hands 2D 
 
 

        0,77 zł 

 

14443    
 13,8 x ø 1 cm  T1;T3 4,5 x 0,7 cm    

 

Długopis plastikowy CrisMa Smile Hand 

Biały długopis plastikowy CrisMa z rączką 2D 
(wskazującą palcem). Długopis dostępny w szerokiej 
gamie kolorystycznej. Posiada wkład piszący na 
niebiesko. Długopis bez znakowania wysyłany jest w 
częściach (osobno korpus i klip). 

Ball pen with clip finger pointer 
 
 

        0,77 zł 

 

14446    
 13,8 x ø 1 cm  T1;T3 4,5 x 0,7 cm    

 

Długopis plastikowy CrisMa 

Biały długopis plastikowy CrisMa do wyboru z sercem, 
kluczem, gwiazdką lub koniczynką. Posiada wkład 
piszący na niebiesko. Długopis bez znakowania 
wysyłany jest w częściach (osobno korpus i klip). 

Ball pen with clip heart etc. 
 
 

        0,77 zł 

 

14441    
 13,8 x ø 1 cm  T1;T3 4,5 x 0,7 cm    

 

Długopis plastikowy CrisMa 

Biały długopis plastikowy CrisMa z kolorowym klipem 
ozdobionym zabawną buźką. Dostępny w kilku 
kolorach. Posiada wkład piszący na niebiesko. 
Długopis bez znakowania wysyłany jest w częściach 
(osobno korpus i klip). 

Ball pen with clip smiley 
 
 

        0,77 zł 
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10472    
 15 x 3,6 x 1,3 cm  T1;DC1 2 x 2 cm  P  

 

Długopis plastikowy 

Nietypowy długopis plastikowy z obrotową nasadką i 
lampką LED. Logotyp można umieścić na podświetlanej 
nasadce lub korpusie. 

LED light up pen 
 
 

        3,25 zł 
 

 

13042    
 ø 5,4 x 16,9 cm  DC1 2 x 1 cm  K  

 

Długopis z buźką 

Zabawny długopis z wesołą buźką wykonany z gumy. 

Ball pen with smile 
 
 

        4,98 zł 
 

 

11801    
 19 x ø 2,7 cm  T1 5 x 0,4 cm    

 

Długopis świecący 

Kolorowy długopis o transparentnym korpusie i 
końcówce imitującej żarówkę. Po uderzeniu kulą o stół 
zacznie świecić. Logotyp proponujemy umieścić na 
korpusie. 

Pen with flashing bulbs 
 
 

        4,19 zł 
 

 

10695    
 14,5 x ø 1,1 cm  T1 3 x 0,6 cm  P  

 

Długopis plastikowy 

Plastikowy długopis z oryginalnym korpusem ze 
wzorem opony i dużym wkładem piszącym na 
niebiesko. Logotyp można umieścić na klipsie. 

Plastic ball pen with tire patterns 
 
 

        1,99 zł 
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11745    
 11,6 x ø 1,5 cm  T1;L2 4 x 0,9 cm  K  

 

Zakreślacz CrisMa 

Wysokiej jakości, chromowany zakreślacz z kolekcji 
CrisMa. Posiada płynny wkład i transparentny element 
korpusu. Logo wygrawerowane na korpusie 
zakreślacza będzie w kolorze tuszu. 

CrisMa highlighter with fluid optic. 
 
 

        1,98 zł 
 

 

13535    
 14 x ø 1 cm  T1;DC0 4,5 x 0,6 cm  P  

 

Zakreślacz 

Dwustronny zakreślacz w dwóch neonowych kolorach - 
różowym i żółtym. 

Highlighter 
 
 

        2,31 zł 
 

 

17760    
 15,5 x ø 1,6 cm  T1 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 
 
 

        4,97 zł 
 

 

10944    
 15 x ø 1,1 cm  L1 3 x 0,7 cm  P  

 

Długopis 4w1 

Gumowany, czterokolorowy metalowy długopis z 
niebieskim, czerwonym, zielonym i czarnym wkładem 
do pisania i antypoślizgową strefą chwytu. 

4 in 1 metal ballpen 
 
 

        10,51 zł 
 

 

10965    
 14,5 x ø 1,1 cm  DC0 3,5 x 0,6 cm  P  

 

Plastikowy długopis z zakreślaczem 

Plastikowy długopis z dodatkową funkcją zakreślacza. 
Długopis posiada gumowaną powierzchnię, niebieski 
wkład i końcówkę do obsługi ekranów dotykowych. 

Plastic ballpen with highlighter and touch 
function 
 
 

        2,82 zł 
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17825    
 9,8 x 1,8 x 9,5 cm  T2;DC1 5 x 1,5 cm    

 

Zestaw 8 zakreślaczy 

Praktyczny zestaw 8 kolorowych mini-zakreślaczy. 
Całość umieszczono w szczelnie zamykanym, 
dopasowanym opakowaniu. Logotyp można umieścić 
bezpośrednio na korpusie zakreślaczy. 

highlighter set 
 
 

        8,46 zł 
 

 

23486    
 11,3 x 1,6 x 6 cm  T3;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 
 
 

        7,56 zł 
 

 

28866    
 9,4 x 10,2 x 1,7 cm  T3;DC1 3 x 3 cm  P  

 

Ludzik z zakreślaczami 

Zestaw w kształcie ludzika, zawierający 4 kolorowe 
zakreślacze, materiałową nakładkę do czyszczenia 
delikatnych powierzchni oraz odczepianą szczotkę do 
klawiatury. Logotyp można umieścić bezpośrednio na 
produkcie. 

Highlighter manikin with keypad brush 
 
 

        10,75 zł 
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10393    
 19,1 x ø 0,7 cm  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 
 
 

        0,43 zł 
 

 

10620    
 19,3 x ø 0,7 cm  T1;L1 4 x 0,5 cm  P  

 

Ołówek z gumką 

Drewniany ołówek z gumkami do mazania w 
zabawnych kształtach. 

Pencils with different heads 
 
 

        0,99 zł 
 

 

10758    
 13,6 x ø 1 cm  L2;T1 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 
 
 

        2,91 zł 
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10923    
 25 x 1,2 x 0,7 cm  T2 4 x 0,9 cm  N  

 

Ołówek stolarski 

Duży prostokątny ołówek stolarski wykonany z drewna, 
z rysikiem z grafitu. Logo można wygrawerować 
bezpośrednio na ołówku. 

Carpenter's pencil 
 
 

        1,71 zł 
 

 

10397    
 14,3 x ø 1 cm  T1 4,0 x 0,6 cm  P  

 

Długopis tekturowy 

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

Paperpen 
 
 

        0,77 zł 
 

 

10866    
 13,9 x ø 0,7 cm  T1;ET(N1) 4 x 0,6 cm  N  

 

Długopis tekturowy 

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

Carboard pen 
 
 

        1,37 zł 
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56091    
 18,7 x ø 2,5 cm  T3;ET(N1) 5 x 1 cm    

 

Kredki 

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

Paperboard quiver with 7 pencils 
 
 

        3,76 zł 
 

 

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 
 
 

        6,75 zł 
 

 

11824    
 19,4 x ø 3,5 cm  T2;ET(N1) 5 x 1,5 cm  N  

 

Kredki 

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

12 coloured pencils in a tube 
 
 

        6,75 zł 
 

 

11128    
 6 x 3,2 x 0,9 cm  T1;ET(N1) 3 x 1 cm  K  

 

Kredki 

Kredki drewniane w czterech kolorach, umieszczone w 
małym kartoniku. Logotyp można umieścić na 
opakowaniu. 

4 colouring pencils set 
 
 

        0,60 zł 
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58619    
 14,2 x 2,5 x 14 cm  T3;ET(N1) 5 x 2 cm    

 

Kreda 

Kreda w sześciu kolorach zapakowana w pudełko. 

Crayons in box 
 
 

        2,56 zł 
 

 

50493    
 20,5 x 20,7 x 1,5 cm  T3;S1 5 x 5 cm  P  

 

Kolorowanka 

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

Colouring book 
 
 

        11,36 zł 
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14043    
 16 x 3 x 0,1 cm  TT1  cm    

 

Etui na artykuły piśmienne 

Welurowe etui, w którym bez problemu zmieści się 
większość długopisów i piór. Nadruk umieścimy 
bezpośrednio na etui. 

Velour pouch for one pen 
 
 

        0,85 zł 
 

 

10438    
 9,7 x 1,4 x 1,9 cm  DC0;T2 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 
 
 

        1,97 zł 
 

 

20414    
 21 x ø 8,5 cm  TT1;TC1 11 x 3 cm    

 

Piórnik 

Praktyczny i wytrzymały piórnik zapinany na zamek. 
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie. 

Pencil zipper pouch 
 
 

        4,99 zł 
 

 

10929    
 17 x 4 x 2,5 cm  T3  cm  N  

 

Opakowanie na długopis 

Czarne kartonowe opakowanie na długopis lub pióro. 

Cardboard box 
 
 

        1,98 zł 
 

 

20918    
 21,7 x 2 x 12 cm  TT1 10 x 6 cm  N  

 

Piórnik z kredkami 

Zestaw do malowania dla dzieci składający się z 
piórnika, po którym można rysować, oraz z 6 
specjalnych kredek woskowych. Logo naniesiemy z tyłu 
produktu. 

Pencil case for kids 
 
 

        7,60 zł 
 

 

48



O F F I C E

sticky 
markers 

50-53

conference
folders 
63-67

notebooks 
52-62

business
card holders 

74-75

desk utensi ls 
68-73

calculators 
76-78



20583    
 8,1 x 1,5 x 15,2 cm  T2 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 
 
 

        4,53 zł 
 

 

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 
 
 

        2,14 zł 
 

 

28865    
 8,3 x 7,5 x 2,5 cm  T2;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 
 
 

        4,98 zł 
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22843    
 10,2 x 12,9 x 2,8 cm  T3 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 
 
 

        15,29 zł 
 

 

20732    
 16 x 5,1 x 0,5 cm  T3;ET(N1) 5 x 2 cm  P  

 

Linijka z karteczkami do markowania 

Linijka w zestawie z samoprzylepnymi karteczkami do 
markowania i notowania. Logotyp można umieścić na 
linijce. 

Ruler and sticky notes set 
 
 

        2,73 zł 
 

 

21283    
 8,5 x 10 x 2 cm  T3+V;ET(N2) 5 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 
 
 

        4,97 zł 
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20581    
 9,7 x 1,1 x 14 cm  T3;S1 5 x 3 cm  P  

 

Notes 

Mały notes (160 kartek w kratkę) z ekologiczną 
okładką i gumką. W zestawie z długopisem. Logotyp 
można umieścić na okładce. 

Notebook small 
 
 

        5,90 zł 
 

 

20582    
 14,8 x 1,1 x 21 cm  T3;S1 5 x 3 cm  P  

 

Notes 

Notes (160 kartek w kratkę) z ekologiczną okładką i 
gumką. W zestawie z długopisem. Logotyp można 
umieścić na okładce. 

Notebook big 
 
 

        9,31 zł 
 

 

20727    
 8,5 x 2 x 14,1 cm  T3;DC2;HS 5 x 3 cm  P  

 

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. 

A6 notebook with sticky notes 
 
 

        9,99 zł 
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20826    
 14 x 21 x 1,5 cm  S1;TT1 10 x 10 cm  P  

 

Notes korkowy format A5 

Notes format A5 w linie (160 stron) z okładką 
wykonaną z korka oraz zakładką i gumką do 
zamykania. Logotyp można umieścić bezpośrednio na 
produkcie. 

Cork notebook - DIN A5 
 
 

        12,73 zł 
 

 

20827    
 9 x 14 x 1,4 cm  S1;TT1 6 x 10 cm  P  

 

Notes korkowy format A6 

Notes format A6 w linie (160 stron) z okładką 
wykonaną z korka oraz zakładką i gumką do 
zamykania. Logotyp można umieścić bezpośrednio na 
produkcie. 

Cork notebook - DIN A6 
 
 

        6,58 zł 
 

 

20186    
 10,4 x 14,5 x 1,2 cm  TT1 7 x 5 cm  P  

 

Notatnik z karteczkami 

Notatnik wykonany z PU z karteczkami do markowania 
i notowania. W zestawie z długopisem. 

Notebook with sticky markers 
 
 

        9,86 zł 
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23445    
 13,8 x 18,8 x 1,7 cm  T3;S1 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 
 
 

        16,98 zł 
 

 

23447    
 25,8 x 18,4 x 1 cm  T3 5 x 3 cm    

 

Notatnik 

Duży notatnik ze 160 gładkimi stronami. Logotyp 
można umieścić bezpośrednio na okładce. 

Notebook 
 
 

        3,87 zł 
 

 

20413    
 25 x 32,2 x 2 cm  L3;TT1 10 x 10 cm  P  

 

Teczka A4 

Teczka A4 wykonana z korka z notesem do pisania. 
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie. 

A4 cork folder with pad 
 
 

        39,82 zł 
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28909    
 14,5 x 18 x 1,7 cm  L3;T4 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 
 
 

        29,82 zł 
 

 

20497    
 9 x 14,4 x 0,9 cm  T3;ET(N1) 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 
 
 

        4,98 zł 
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28367    
 7,8 x 12,6 x 1,5 cm  T3;S1;DC2;HS 5 x 3 cm  

P  
 

Notes 

Notes (160 stron) w linie, w twardej oprawie. Posiada 
tasiemkową zakładkę oraz gumkę umożliwiającą 
zamknięcie. 

Pocketbook with bookmark and elastic strap 
 
 

        5,64 zł 
 

 

20378    
 15,1 x 21 x 1,2 cm  T3;S1;DC2;HS 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 
 
 

        14,18 zł 
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28636    
 20,2 x 29,2 x 1,9 cm  T3;S1;DC2;HS 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 
 
 

        39,82 zł 
 

 

27636    
 13,9 x 21 x 2,2 cm  T3;S1;DC2;HS 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 
 
 

        16,40 zł 
 

 

20315    
 8,8 x 14,3 x 1,8 cm  T3;S1;DC2;HS 5 x 3 cm  

P  
 

Notatnik A6 

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

Notebook 
 
 

        9,39 zł 
 

 

pasujące długopisy znajdują się 
na stronie 18
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20867    
 14,2 x 21 x 1,8 cm  TT1;TC1 10 x 10 cm  P  

 

Notes format A5 

Notes format A5 w kratkę (160 stron) z gumką na 
długopis i do zamykania oraz zakładką. Logotyp 
można umieścić bezpośrednio na produkcie. 

A5 notebook with pen loop 
 
 

        18,71 zł 
 

 

20938    
 14 x 21 x 1,4 cm  T3;S1;DC2 5 x 3 cm  P  

 

Notes w metalicznej oprawie 

Notes z oryginalną metaliczną okładką, o formacie A5 
ze 160 stronami w linię. 

Notebook in metallic colors 
 
 

        14,18 zł 
 

 

28759    
 14 x 21 x 1,3 cm  T3;S1;DC2 5 x 3 cm  P  

 

Notes A5 

Notes o formacie A5 ze 160 stronami w linię. Czarna 
oprawa z gumką. 

A5 notebook with lined pages 
 
 

        11,36 zł 
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20087    
 14,5 x 21,3 x 2,8 cm  T3;S1;DC2;HS 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 
 
 

        19,97 zł 
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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 
 
 

        36,98 zł 
 

28946    
 23 x 26,5 x 2 cm  S2;TT2;TC2 14 x 7 cm  P  

 

Teczka na dokumenty CrisMa 

Teczka na dokumenty CrisMa wykonana z 
wytrzymałego nylonu 190T z notatnikiem w linie, 
zamykana na zamek błyskawiczny. W środku jest 
wystarczająco dużo miejsca na tablet. 

Nylon writing case with zipper 
 
 

        25,55 zł 
 

 

28947    
 25,5 x 33,5 x 1,4 cm  S1;TT2;TC2 14 x 7 cm  

P  
 

Teczka na dokumenty A4 CrisMa 

Teczka na dokumenty CrisMa format A4 wykonana z 
wytrzymałego nylonu 190T dostępna w czterech 
modnych kolorach. Posiada notes w linie oraz wiele 
praktycznych przegródek, a także kieszeń zapinaną na 
zamek błyskawiczny. 

A4 nylon writing case with zipper 
 
 

        29,82 zł 
 

 

60



PHONE IN TOUCH
THROUGH

04 05

20088    
 14,5 x 21 x 2,5 cm  T3;S1;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 
 
 

        26,67 zł 
 

20377    
 16 x 21,6 x 1 cm  S1 8 x 8 cm  K  

 

Notatnik z długopisem 

Notatnik (160 stron) w zestawie z długopisem. 
Notatnik posiada praktyczną kieszeń, w której można 
schować telefon i jednocześnie z niego korzystać. 
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie. 

Take away office 
 
 

        14,44 zł 
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22872    
 26,2 x 20,2 x 2,5 cm  T3;S1;L2 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 
 
 

        38,36 zł 
 

 

22873    
 14,2 x 17,9 x 2 cm  T3;S1 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 
 
 

        8,45 zł 
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21011    
 25,5 x 34 x 3,5 cm  S1;TT2 4 x 2 cm  P  

 

Teczka z notatnikiem 

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 
 

 

29081    
 35,5 x 32 x 10,5 cm  TT2;TC2 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 
 
 

        51,18 zł 
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20629    
 24,5 x 33 x 1,8 cm  L3;S2 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 
 

 

20630    
 25,8 x 33,7 x 3 cm  L3;S2 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 
 
 

        111,11 zł 
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20631    
 27 x 34,9 x 4 cm  L3;S2 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 
 
 

        111,11 zł 
 

 

20632    
 27,5 x 36,8 x 6 cm  L3;S2 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 
 
 

        161,49 zł 
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20634    
 19,8 x 25,5 x 3,5 cm  L3;S2 3 x 1 cm  NWP  

 

Teczka konferencyjna A5 z segregatorem 

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. 

DIN A5 conference folder with ring binder 
 
 

        66,56 zł 
 

 

20633    
 19 x 23,5 x 3 cm  L3;S2 3 x 1 cm  NWP  

 

Teczka konferencyjna A5 

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 
 
 

        61,43 zł 
 

 

20635    
 24,3 x 33,1 x 1,7 cm  L3;S2 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 
 
 

        72,54 zł 
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20637    
 28 x 36,8 x 6 cm  L3;S2 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 
 
 

        161,49 zł 
 

 

20636    
 26,5 x 35 x 4,3 cm  L3;S2 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 
 
 

        118,77 zł 
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22006    
 7 x 5,5 x 0,4 cm  T1;DC0 5 x 1,2 cm    

 

Nóż do otwierania listów 

Nóż do otwierania listów wykonany z białego plastiku. 
Państwa logo nadrukujemy na produkcie. 

Paper knife with metal blade 
 
 

        1,28 zł 
 

 

92238    
 14,8 x 6,4 x 1,1 cm  T3 4 x 1,5 cm  K  

 

Lupa z lampką LED 

Plastikowa lupa (pięciokrotnie powiększająca) z 
wbudowaną lampką LED. Teraz obejrzysz wszystko 
dokładnie nawet w nocy. Logotyp można umieścić na 
uchwycie. 

Plastic magnifier with white LED 
 
 

        11,88 zł 
 

 

23333    
 6,5 x 8 x 4,4 cm  T3;ETN1 5 x 1 cm    

 

Karteczki do markowania 

Praktyczne karteczki do markowania w formie taśmy, 
umieszczonej na plastikowej rolce z podajnikiem, który 
ułatwia estetyczne oderwanie potrzebnego fragmentu. 

Sticky note dispenser 
 
 

        7,96 zł 
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28307    
 9,1 x 7 x 2,8 cm  T3+V;DC1;ET(N1) T3+V 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 
 
 

        14,44 zł 
 

 

28866    
 9,4 x 10,2 x 1,7 cm  T3;DC1 3 x 3 cm  P  

 

Ludzik z zakreślaczami 

Zestaw w kształcie ludzika, zawierający 4 kolorowe 
zakreślacze, materiałową nakładkę do czyszczenia 
delikatnych powierzchni oraz odczepianą szczotkę do 
klawiatury. Logotyp można umieścić bezpośrednio na 
produkcie. 

Highlighter manikin with keypad brush 
 
 

        10,75 zł 
 

 

23486    
 11,3 x 1,6 x 6 cm  T3;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 
 
 

        7,56 zł 
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20085    
 19,7 x 10 x 0,4 cm  DC1;DC2;T4 7 x 10 cm  P  

 

Stojak na biurko 

Składany, plastikowy stojak na biurko z systemem click-
in. Nadruk można umieścić na całej powierzchni 
produktu. 

Foldable pen holder 
 
 

        6,41 zł 
 

 

40084    
 10 x 6 x 10,6 cm  DC1;DC2;T4 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 
 
 

        32,45 zł 
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20478    
 20 x 24 x 0,3 cm  SU;TT2 20 x 24 cm  P  

 

Podkładka pod mysz 

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

Sublimation mousepad 
 
 

        4,19 zł 
 

 

20720    
 12 x 6,2 x 2,8 cm  T4+V;DC1 3 x 1,5 cm  K  

 

Mysz komputerowa 

Bezprzewodowa mysz komputerowa w kolorze białym 
z dwoma przyciskami i pokrętłem do skrollowania. 
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie. 

Computer mouse 
 
 

        23,84 zł 
 

 

20083    
 20 x 2,6 x 2,8 cm  T4;DC2 20,2x2,8 cm  K  

 

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 
 
 

        9,98 zł 
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27504    
 6,4 x 2 x 9 cm  L3 5 x 7 cm  K  

 

Szklany blok 

Szklany blok, na którym znakowanie można wykonać 
metodą grawera laserowego. Jest to doskonały gadżet, 
na którym można umieścić tekst gratulacji lub życzenia. 
Całość zapakowana w ozdobne pudełko wyściełane 
atłasem. 

Small rectangular glass block 
 
 

        51,18 zł 
 

 

27502    
 17,5 x 6,5 x 19 cm  L3 10 x 12 cm  K  

 

Szklany blok 

Szklany blok z podstawką, na którym znakowanie 
można wykonać metodą grawera laserowego. Jest to 
doskonały gadżet, na którym można umieścić tekst 
gratulacji lub życzenia. Całość zapakowana w 
ozdobne pudełko wyściełane atłasem. 

Big glass trophy 
 
 

        99,67 zł 
 

 

20886    
 16 x 5 x 18 cm  L3 ø 8 cm cm  K  

 

Szklane trofeum 

Okrągłe szklane trofeum z solidnym cokołem, 
zapakowane w ozdobne pudełko z satynową 
podszewką. 

Glass trophy in classy packaging 
 
 

        110,22 zł 
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incl. 27503    
 8 x 4,8 x 9,5 cm  L3;DC1 4 x 3 cm  K  

 

Zegar biurkowy 

Szklany blok z zegarkiem. Logotyp może zostać 
wygrawerowany na szklanym bloku. 

Glass block with small clock 
 
 

        114,34 zł 
 

 

27505    
 10 x 2 x 5,7 cm  L3 5 x 3 cm  K  

 

Szklany blok z globusem 

Szklany blok z globusem i z miejscem na długopis. 
Znakowanie można wykonać metodą grawera 
laserowego. Całość zapakowana w ozdobne pudełko 
wyściełane atłasem. 

Glass block with globe 
 
 

        106,45 zł 
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22206    
 9,4 x 5,8 x 0,7 cm  L2 5 x 2 cm  K  

 

Etui na wizytówki 

Etui na wizytówki z matowego metalu. Logotyp można 
umieścić bezpośrednio na produkcie. 

Metal Business card holder 
 
 

        9,98 zł 
 

 

22225    
 9,3 x 6 x 0,5 cm  L2 5 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 
 
 

        5,64 zł 
 

 

20043    
 9,4 x 6,1 x 0,7 cm  L3 5 x 2 cm  K  

 

Etui na wizytówki 

Etui na wizytówki wykonane z metalu. Logotyp można 
umieścić bezpośrednio na produkcie. 

Rubberised business card holder 
 
 

        5,90 zł 
 

 

20766    
 9,5 x 6,2 x 0,6 cm  L2 5 x 2 cm  K  

 

Etui na wizytówki 

Eleganckie metalowe etui na wizytówki z matowym 
wykończeniem pośrodku. Logotyp można umieścić 
bezpośrednio na produkcie. 

Business card holder 
 
 

        15,29 zł 
 

 

27945    
 10,3 x 6,8 x 1,8 cm  L2 2,3 x 0,8 cm  P  

 

Etui na wizytówki 

Etui na wizytówki wykonane z pikowanego tworzywa 
sztucznego. Produkt posiada magnetyczne zapięcie i 
stalową płytkę, na której można umieścić logotyp. 

Business card holder with quilted pattern 
 
 

        9,96 zł 
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28502    
 9,6 x 6,6 x 1,4 cm  L2;L3 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 
 
 

        15,29 zł 
 

 

29054    
 10,4 x 6 x 2,4 cm  L2 3,5 x 0,8 cm  P  

 

Etui na wizytówki 

Luksusowe etui na wizytówki wykonane ze skóry 
mielonej, ozdobione białymi szwami. Produkt posiada 
magnetyczne zapięcie i metalową blaszkę, na której 
można umieścić logotyp. 

CrisMa Leather Business card holder 
 
 

        12,73 zł 
 

 

27445    
 9,7 x 6,3 x 1,5 cm  L2 5 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 
 
 

        12,73 zł 
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33540    
 11,9 x 16,5 x 2 cm  T3;DC1;DC2 11 x 12,3 cm 
 K  

 

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 
 
 

        25,78 zł 
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33551    
 16,4 x 16,4 x 1,5 cm  T3;DC1;DC2 9,5 x 14, 

cm  K  
 

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 
 
 

        29,78 zł 
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33610    
 10,6 x 18,2 x 1,5 cm  T3 5,5 x 2 cm  K  

 

Kalkulator 

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

12-digit dual-power calculator 
 
 

        36,97 zł 
 

 

33416    
 10,5 x 17,3 x 1 cm  T3;DC2 5 x 1,2 cm  K  

 

Kalkulator CrisMa 

Niepowtarzalny kalkulator z kolekcji CrisMa z 
nietypowym układem przycisków i 12 cyfrowym 
wyświetlaczem. Wszystkie szare przyciski mogą zostać 
nadrukowane indywidualnie np. logotypem lub nazwą 
cyfry. Zasilanie solarne i na baterię. 

Own design calculator 
 
 

        18,97 zł 
 

 

33415    
 10,5 x 1 x 17,3 cm  T3 5 x 1,2 cm  K  

 

Kalkulator CrisMa 

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

Own design calculator 
 
 

        22,73 zł 
 

 

33408    
 10,5 x 17,3 x 1 cm  T3;DC1 5 x 1,2 cm  K  

 

Kalkulator CrisMa 

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

Own design calculator 
 
 

        22,73 zł 
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8GB 16GB 32GB4GB 64GB

20992    
 5,1 x 1,6 x 0,5 cm  L2 0,7 x 1,5 cm  P  

 

Pendrive z metalu 

Pendrive z metalu o pojemności 8 GB z 
karabińczykiem. 

Metal USB stick with carabiner - 8GB 
 
 

        36,89 zł 
 

 

20991    
 3,9 x 1,2 x 0,5 cm  L2 0,8 x 2 cm  P  

 

Pendrive z metalu 

Pendrive z metalu o pojemności 8 GB. 

Metal USB stick - 8GB 
 
 

        33,94 zł 
 

 

23426    
 5,5 x 2 x 6,4 cm   2 x 2 cm  K  

 

Pendrive 8GB CrisMa Smile Hand 

Pendrive CrisMa Smile Hand wykonany z PVC w 
kształcie rączki, dostępny w kilku modelach. Pojemność 
8 GB. Logotyp można umieścić z tyłu pendrive'a. 

USB sticks 8GB smile hands 
 
 

        68,27 zł 
 

 

28726    
     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 
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WIRELESS C HARGER

FOR ANDROID AND iOS

FOR ANDROID AND iOS

03 06

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 
 
 

        22,73 zł 
 

 

30905    
 9,5 x 5,5 x 6,5 cm  T4;DC1 7 x 4 cm  K  

 

Ładowarka indukcyjna 

Ładowarka indukcyjna z wytrzymałego plastiku. 
Oprócz funkcji ładowania może służyć także jako 
stojak na telefon. 

Inductive charger 
 
 

        42,64 zł 
 

 

30966    
 11 x 5 x 8,7 cm  T3 4 x 2 cm  K  

 

Bezprzewodowa ładowarka do samochodu 

Bezprzewodowa ładowarka do samochodu, która 
działa również jako uchwyt na telefon komórkowy. 
Logo można nadrukować bezpośrednio na ładowarce. 

Wireless charger for the car 
 
 

        51,18 zł 
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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. 
 
 

        6,75 zł 
 

 

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. 

2 in 1 USB bracelet plug 
 
 

        9,99 zł 
 

 

90879    
 54,5 x 1,5 x 1,1 cm  T2 20 x 0,8 cm  P  

 

Kabelek do transmisji danych ze smyczą 

Bardzo praktyczna sylikonowa smycz z kablem do 
transmisji danych, która posiada końcówkę mikro USB 
oraz adapter Thunderbolt 3. Produkt kompatybilny z 
Androidem oraz iOS. 

Data cable with 3 connections 
 
 

        13,59 zł 
 

 

30968    
 11,4 x 2,6 x 1,6 cm  DC0 3 x 2 cm  P  

 

Kabelek do ładowania 3w1 

Kabel ładujący 3 w 1 wykonany z tworzywa 
sztucznego, z portami USB, C i iOS. Odpinana 
zawieszka to świetne miejsce na logotyp. 

Plastic 3 in 1 charging cable with tag 
 
 

        13,59 zł 
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(ANDROID/iOS)

20618    
 14,5 x 2,5 x 0,5 cm  T3 2 x 1 cm  P  

 

Kabelki do iPhone i Android z brelokiem 

Praktyczny zestaw kabelków 2 w 1 z portem USB i 
brelokiem. Kabelki pasują do urządzeń marki Apple 
(iPhone ® 5,6,7,8) i z systemem Android. Logotyp 
można umieścić bezpośrednio na produkcie. 

Keyring with charging cable 
 
 

        9,31 zł 
 

 

20785    
 17,5 x 2,5 x 2,5 cm  T2;L2 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 
 
 

        13,33 zł 
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28863    
 5,5 x ø  2,4 cm  T2 2 x 1 cm  P  

 

Ładowarka samochodowa 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 
 
 

        4,19 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 
 
 

        6,89 zł 
 

 

20657    
 14,5 x 4,4 x 1,5 cm  T3 ø 2,5 cm  K  

 

Rozgałęźnik USB ze światełkiem 

Rozgałęźnik USB z 4 portami i światełkiem, wykonany 
z białego plastiku. Logotyp można umieścić 
bezpośrednio na produkcie. 

4 port USB-Hub with light 
 
 

        16,15 zł 
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USB
MICRO USB

(ANDROID/iOS)

38746    
 ø 8,2 x 3,7 cm  T3;DC1 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 
 
 

        15,29 zł 
 

 

20659    
 ø 5 x 1,6 cm  T3;DC1 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 
 
 

        13,59 zł 
 

 

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 
 
 

        12,47 zł 
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43028    
 9,1 x 2,5 x 2,5 cm  DC1 7,5 x 1,4 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. 

Power bank 
 
 

        19,45 zł 
 

 

40144    
 9 x 2,3 x 2,3 cm  L2 5 x 1,2 cm  K  

 

Power bank 2200 mAh 

Power bank (przenośny akumulatorek) służący do 
ładowania tabletów, telefonów oraz MP3/4, 
wykonany z aluminium. Pojemność 2200 mAh, posiada 
wyświetlacz ze wskaźnikiem poziomu naładowania. 

Powerbank 
 
 

        19,91 zł 
 

 

20384    
 69,3 x 4,8 x 2,8 cm  L3;T4 5 x 1,5 cm  K  

 

Selfie stick z power bankiem 2200 mAh 

Selfie stick z teleskopową rączką i power bankiem o 
pojemności 2200 mAh. Logotyp można umieścić na 
plastikowym uchwycie trzymającym telefon. 

Selfie-Stick with powerbank 
 
 

        56,91 zł 
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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. Input: DC 5V-500mAh; Output 
DC 5V-1000mAh. 

Metal power bank 
 
 

        19,86 zł 
 

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 
 
 

        19,89 zł 
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20346    
 11,9 x 6,7 x 0,9 cm  DC1;T4 10,5 x 6 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 
 
 

        29,45 zł 
 

 

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 
 
 

        27,56 zł 
 

 

20591    
 13,7 x 3 x 3 cm  L2 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. 

Powerbank and speakers in one 
 
 

        39,82 zł 
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20680    
 11 x 5,6 x 4 cm  T3;DC1;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. 

2200 mAh Powerbank with case 
 
 

        29,82 zł 
 

 

20081    
 11,7 x 8,1 x 3,8 cm  DC1;T3 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 
 
 

        43,89 zł 
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4.000 mAH

4.000 mAH

4.000 mAH

HAND WARMER

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 
 
 

        72,54 zł 
 

 

20762    
 12,5 x 6,4 x 1,1 cm  L3;DC1 5 x 3 cm  K  

 

Power bank 4000 mAh 

Power bank (przenośny akumulatorek) służący do 
ładowania tabletów, telefonów oraz MP3/4, 
wykonany z drewna. Pojemność 4000 mAh. Logotyp 
można umieścić bezpośrednio na produkcie. 

4000 mAh wooden case powerbank 
 
 

        93,13 zł 
 

 

20770    
 10 x 5,7 x 2 cm  L3 3 x 3 cm  K  

 

Power bank 4000 mAh - ogrzewacz do rąk 

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. 

4000 mAh powerbank and hand warmer 
 
 

        71,17 zł 
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20345    
 10,2 x 4,5 x 2,7 cm  DC1;T4 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 
 
 

        39,93 zł 
 

 

20344    
 9,7 x 4,2 x 2,2 cm  DC1;T4 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. 

Powerbank 4000 mAh with USB port in a 
box 
 
 

        39,93 zł 
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WIRELESS
CHARGER

4.000 mAH
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30823    
 15,2 x 7,2 x 1,6 cm  T3;DC1 4 x 3 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 
 
 

        128,08 zł 
 

 

20339    
 11,5 x 6,5 x 0,9 cm  L2 4 x 3 cm  K  

 

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 
 
 

        76,81 zł 
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8.000 mAH

SOLAR- POWER

4.000 mAH

23559    
 12,5 x 7,8 x 1,4 cm  L2;DC1 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 
 
 

        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 
 
 

        99,67 zł 
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20338    
 12 x 6,7 x 1 cm  DC1;T4 5 x 7 cm  K + P  

 

Power bank 5000 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 
 
 

        62,23 zł 
 

 

20518    
 14 x 6,2 x 2,2 cm  DC1;DC2;T4 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 
 
 

        93,90 zł 
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30949    
 7 x 12,4 x 1,5 cm  L3 6 x 4 cm  K  

 

Power bank 8000 mAh 

Power bank o mocy 8000 mAh z diodami LED i 
możliwością wygrawerowania podświetlanego logo. 

8.000 Mah power bank with LED 
 
 

        99,67 zł 
 

 

30960    
 15,5 x 7,2 x 2,7 cm  DC1 6 x 2 cm  K  

 

Power bank 8000 mAh z głośnikiem 

Power bank o mocy 8000 mAh z wbudowanym 
głośnikiem. Może służyć jako podstawka do telefonu. 

8.000 mAh power bank with speaker and 
phone holder 
 
 

        145,17 zł 
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integrated

integrated

20745    
 17 x 24 x 1,5 cm  L3 5 x 2 cm  K  

 

Power bank 8000 mAh – Organizer 

Power bank (przenośny akumulatorek) służący do 
ładowania tabletów, telefonów oraz MP3/4 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 
 
 

        144,40 zł 
 

 

20486    
 17,8 x 22,5 x 3,2 cm  L3;TT1;TC1 3,5 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 
 
 

        168,79 zł 
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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 
 
 

        152,94 zł 
 

 

20122    
 15 x 24,5 x 2,7 cm  TT1 6 x 5 cm  K  

 

Teczka na dokumenty z power bankiem 
4000 mAh 

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. 

Document folder 
 
 

        144,40 zł 
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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. 

DIN A5 notebook with integrated LED light 
and powerbank 
 
 

        179,35 zł 
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5.000 mAH

5.000 mAH

integrated

integrated

20123    
 26,2 x 33,6 x 3,1 cm  TT1 10 x 10 cm  K  

 

Teczka na dokumenty format A4 z power 
bankiem 5000 mAh 

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 
 
 

        198,56 zł 
 

 

20990    
 25,7 x 32,7 x 3,3 cm  TT2 10 x 5 cm  P  

 

Teczka z power bankiem 

Wysokiej jakości teczka wykonana z ekoskóry z w 
budowanym power bankiem o mocy 5000 mAh i 
kablem USB do ładowania. Wewnątrz miejsce na 
długopisy, przegródka na tablet oraz wkładka z 
notesem do pisania. 

Conference folder with integrated power 
bank 
 
 

        256,25 zł 
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2.200 mAH

03 06

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 
 
 

        54,36 zł 
 

 

30969    
 ø 7,2 x 4,3 cm  L3 4 x 3 cm  K  

 

Głośnik Bluetooth 

Głośnik Bluetooth z powłoką bambusową. 

Bluetooth speaker with bamboo coating 
 
 

        56,91 zł 
 

 

20591    
 13,7 x 3 x 3 cm  L2 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. 

Powerbank and speakers in one 
 
 

        39,82 zł 
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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 
 
 

        39,56 zł 
 

 

30899    
 ø 7 x 5 cm  L2 3 x 2 cm  K  

 

Aluminiowy głośnik Bluetooth 

Okrągły głośnik bluetooth w aluminium z wbudowanym 
akumulatorem, wbudowanym radiem, gniazdem karty 
TF i migającym światłem LED na dole. W zestawie 
kabel do ładowania micro-USB. 

Aluminium bluetooth speaker 
 
 

        46,05 zł 
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80735    
 40 x 40 x 38 cm  T3;DC2 4 x 3 cm  K  

 

Głośnik Bluetooth XXL - świecący 

Głośnik Bluetooth XXL świecący, zmieniający kolory, 
pojemność 2200 mAh. Zasięg do 8 metrów, czas 
pracy 12 godzin (przy włączeniu muzyki i 
podświetleniu czas pracy do 6 godzin). Logotyp można 
umieścić bezpośrednio na produkcie. 

Coulour changing LED speaker 
 
 

        796,87 zł 
 

 

30183    
 26 x ø 13,2 cm  T4;L3 5 x 3 cm  K  

 

Głośnik Bluetooth 

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

Bluetooth loudspeaker 
 
 

        170,80 zł 
 

 

30489    
 ø 9,6 x 12,3 cm  T4;DC2 4 x 4 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. 
 
 

        76,81 zł 
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integrated

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 
 
 

        56,91 zł 
 

 

30961    
 ø 13,5 x 16,2 cm  T4 4 x 1,2 cm  K  

 

Głośnik Bluetooth 

Wysokiej jakości głośnik Bluetooth z portem AUX / 
USB, gniazdem kart SD, wbudowanym mikrofonem i 
wbudowaną baterią, którą można ponownie 
naładować za pomocą kabla micro USB. Nadruk 
zrobimy bezpośrednio na produkcie. 

High-quality bluetooth speaker 
 
 

        162,26 zł 
 

 

40941    
 ø 105 x 64 cm  S2;TT2;TC2 15 x 10 cm  P  

 

Parasol automatyczny 

Parasol automatyczny wykonany z tkaniny pongee, z 
miękką rączką. Nadruk można zrobić na panelu 
parasola. 

Automatic pocket umbrella 
 
 

        127,31 zł 
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30422    
 6,8 x 6,8 x 1,8 cm  T2;DC1 4 x 4 cm  P  

 

Słuchawki 

Słuchawki umieszczone w plastikowym opakowaniu 
prezentowym, na którym można umieścić logotyp. 

Earphones in a box 
 
 

        4,19 zł 
 

 

30471    
 ø 8,8  x 3,9 cm  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 
 
 

        42,64 zł 
 

 

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 
 
 

        34,09 zł 
 

 

30970    
 7,7 x 7,8 x 2,7 cm  DC1 3 x 3 cm  K  

 

Zestaw podróżny z kablem do ładowania, 
słuchawkami i uchwytem na telefon 

Zestaw podróżny z kablami ładującymi - złącze Micro-
USB, C i iOS, słuchawki i uchwyt telefonu 
komórkowego w etui. Logotyp możemy umieścić na 
etui. 

Travel set with charging cable, earphones, 
and phone holder 
 
 

        33,93 zł 
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30950    
 5,2 x 2,6 x 6,5 cm  T3;DC1 3 x 2 cm  K  

 

Słuchawki Bluetooth 

Zestaw bezprzewodowych słuchawek  bluetooth z 
ładowarką w poręcznym opakowaniu. 

Bluetooth earphones with charging box 
 
 

        68,27 zł 
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30921    
 16 x 8,5 x 18 cm  L3;T4 ø 4 cm cm  K  

 

Słuchawki 

Wysokiej jakości słuchawki z bluetooth. Metalowe 
płytki przy słuchawkach dodają nowoczesnego 
charakteru, a metaliczne kolory wpisują się w 
najnowsze trendy. 

Earphones 
 
 

        99,89 zł 
 

 

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 
 
 

        93,90 zł 
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20356    
 14,3 x 9 x 6 cm  T4;ETN1 5 x 3 cm  P  

 

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 
 
 

        6,75 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 
 
 

        28,45 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 
 
 

        85,36 zł 
 

 

20432    
 13,7 x 7 x 1,9 cm  T4;ET(N1) 4 x 3 cm  P  

 

Okulary do rzeczywistości wirtualnej 

Składane okulary do rzeczywistości wirtualnej 
wykonane z tworzywa sztucznego. 

Virtual reality glasses 
 
 

        9,31 zł 
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28534    
 107 x 4,8 x 2,7 cm  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. 

Selfie stick 
 
 

        14,18 zł 
 

 

23484    
 adjustable 20 -> 106 cm  L3;ET(N1) 3 x 0,8 cm 
 K  

 

Selfie stick 

Selfie stick z teleskopową rączką i plastikowym 
uchwytem na telefon. Logotyp można umieścić na 
rączce. Do produktu pasuje pilot bluetooth kod 23475 
- zamawiany oddzielnie. 

Telescope Selfie-Stick 
 
 

        6,75 zł 
 

 

20384    
 69,3 x 4,8 x 2,8 cm  L3;T4 5 x 1,5 cm  K  

 

Selfie stick z power bankiem 2200 mAh 

Selfie stick z teleskopową rączką i power bankiem o 
pojemności 2200 mAh. Logotyp można umieścić na 
plastikowym uchwycie trzymającym telefon. 

Selfie-Stick with powerbank 
 
 

        56,91 zł 
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23460    
 15 x 0,4 x 22 cm  T4+V;L3 3,5 x 2,2 cm  P  

 

Uchwyt na telefon 

Uniwersalny, metalowy uchwyt na telefon pokryty 
sylikonem. Uchwyt można wykorzystać np. podczas 
ładowania telefonu. Logotyp proponujemy umieścić 
bezpośrednio na prostokątnym elemencie uchwytu. 

Mobile phone holder Cross 
 
 

        10,45 zł 
 

 

23482    
 7 x 0,3 x 21 cm  T4+V;L3 7 x 4 cm  P  

 

Uchwyt na telefon 

Metalowy uchwyt na telefon pokryty sylikonem. Uchwyt 
można wykorzystać np. podczas ładowania telefonu. 
Logotyp proponujemy umieścić bezpośrednio na 
prostokątnym elemencie uchwytu (znakowanie 
tampodruk 1 kolor lub grawer laserowy. Nadruk 
tampodrukiem możliwy wyłącznie w kolorze białym lub 
czarnym). 

Mobile phone holder Mono 
 
 

        13,59 zł 
 

 

20355    
 8,6 x 6 x 12,5 cm  T4 2,5 x 1 cm  K  

 

Uchwyt na telefon 

Praktyczny uchwyt, dzięki któremu można bezpiecznie 
umieścić telefon na kierownicy roweru. Logotyp można 
umieścić bezpośrednio na produkcie. 

Bicycle Mobile phone holder 
 
 

        16,98 zł 
 

 

23457    
 9,5 x 9,8 x 30 cm  T4 3,5 x 0,6 cm  K  

 

Uchwyt na telefon 

Regulowany uchwyt na telefon z wbudowaną 
ładowarką USB, która może ładować telefon podczas 
jazdy po podłączeniu do gniazda zapalniczki w 
samochodzie. 

Mobile phone holder with charger 
 
 

        56,91 zł 
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90726    
 12 x 8 x 17,5 cm  S1 8 x 4 cm  P  

 

Opaska na smartfona 

Opaska na smartfona zakładana na ramię - idealna do 
biegania. Możliwość regulacji - dwa rozmiary. Posiada 
kieszonkę na klucze. Logotyp można umieścić na 
produkcie. 

Smartphone arm holder 
 
 

        16,15 zł 
 

 

20167    
 5,7 x 8,4 x 6 cm  T4+V;L3 4,2 x 4,5 cm  P  

 

Etui na wizytówki do smartfona 

Silikonowe etui na wizytówki do smartfona, które 
posiada metalową płytkę i magnetyczny uchwyt, który 
pasuje do wentylatorów w samochodzie. 

Smartphone card holder with a magnetic 
holder 
 
 

        19,91 zł 
 

 

20473    
 8,5 x 5,4 x 0,1 cm  DC1;T2 5 x 2 cm  P  

 

Wizytówka - podstawka CrisMa 

Nietypowa podstawka na telefon, która jednocześnie 
może być wizytówką. Produkt w całości nadaje się do 
druku cyfrowego, a ze względu na swój płaski kształt 
świetnie sprawdzi się jako insert do wysyłek. 

CrisMa Namecard with mobile stand 
 
 

        0,60 zł 
 

 

23423    
 8,5 x 7 x 10,7 cm  T3+V 3,5 x 1,5 cm  K  

 

Stojak na wizytówki CrisMa Smile Hand 

Zabawny stojak CrisMa Smile Hand na wizytówki, 
notatki lub telefon w kształcie rączki, która jest 
wykonana z PVC. Logotyp można umieścić 
bezpośrednio na produkcie. 

Memo holder hand 
 
 

        6,75 zł 
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23277    
 9,2 x 14,5 x 0,2 cm  T4;ET(N1) 4 x 1,8 cm  P  

 

Mata do telefonów 

Antypoślizgowa mata do telefonów komórkowych, 
która może być wykorzystywana np. w samochodzie. 

Anti-slide mat for mobile/smartphones 
 
 

        5,64 zł 
 

 

20910    
 8 x 2,6 x 0,5 cm  T2;DC1 4 x 1 cm  P  

 

Uchwyt do smartfona 

Niewielki plastikowy uchwyt, który umieszcza się na 
obudowie z tyłu smartfona. Ułatwia on obsługiwanie 
telefonu jedną ręką, trzymanie podczas rozmów lub 
robienie selfie. 

Smartphone holder with finger loop 
 
 

        2,73 zł 
 

 

22864    
 5,6 x 8,5 x 0,2 cm  T4+V;L3 4 x 2 cm  P  

 

Etui na wizytówki do smartfona 

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

smartphone bag 
 
 

        1,99 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 
 
 

        16,99 zł 
 

 

23427    
 22,5 x 2,5 x 0,8 cm  T3 5 x 2 cm  P  

 

Opaska z gumką do ekranów dotykowych 

Elastyczna opaska na rękę z gumką do obsługi 
ekranów dotykowych. Opaska wykonana w środku z 
metalu, a na zewnątrz z tworzywa sztucznego. 

Snap wristband 
 
 

        2,31 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 
 
 

        0,43 zł 
 

 

90487    
 3,8 x 3,8 x 0,5 cm  T3;DC1 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 
 
 

        33,96 zł 
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ANTI  SHOC K AND 
SCRATC H PROTE CTION

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 
 
 

        7,26 zł 
 

 

20653    
 ø 8 x 3 cm  T3;DC1 5 x 2 cm  P  

 

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 
 
 

        16,66 zł 
 

 

30795    
 5,7 x 10 x 2 cm  ET(N1) 4 x 1 cm  K  

 

Chusteczki czyszczące 

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. 

Cleaning tissues 
 
 

        8,46 zł 
 

 

30834    
 9 x 14,8 x 0,2 cm  ET(N1) 4 x 1 cm  K  

 

Płynne szkło na telefon 

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. 

Screen protector 
 
 

        42,64 zł 
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CALL REMINDER - SLEEP MONITORING - CALORIE COUNTER
PEDOMETER - ANTI-LOST ALARM - REMOTE CAMERA

incl.

incl. 40590    
 25 x 2 x 1,2 cm  L3 1,5 x 2 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 
 

 

40763    
 3,9 x 4 x 7,5 cm  L3;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 
 
 

        93,13 zł 
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incl.

incl.

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. 

Ferraghini watch Centurio 
 
 

        1455,00 zł 
 

 

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 
 
 

        1455,00 zł 
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incl.40743    
 25,7 x 5 x 11,8 cm  S1;S2 4 x 1 cm  K  

 

Zegar biurkowy 

Prostokątny zegar biurkowy z termometrem i 
higrometrem. Logotyp można umieścić bezpośrednio na 
produkcie. 

Desk clock 
 
 

        33,98 zł 
 

 

41507    
 6,5 x 6,9 x 2,5 cm  L3 4 x 2 cm  K  

 

Zegar biurkowy 

Ekskluzywny, składany budzik kwarcowy, wykonany z 
błyszczącego metalu. Logotyp można umieścić na 
wieczku. Produkt zawiera baterie. 

Quartz travel clock 
 
 

        35,80 zł 
 

 

40084    
 10 x 6 x 10,6 cm  DC1;DC2;T4 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 
 
 

        32,45 zł 
 

 

27503    
 8 x 4,8 x 9,5 cm  L3;DC1 4 x 3 cm  K  

 

Zegar biurkowy 

Szklany blok z zegarkiem. Logotyp może zostać 
wygrawerowany na szklanym bloku. 

Glass block with small clock 
 
 

        114,34 zł 
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incl. 21030    
 10,5 x 5,5 x 12,5 cm  T4;DC2 4 x 2 cm  K  

 

Stojak na biurko 

Praktyczny stojak biurkowy wykonany z akrylu, z 
zegarem, alarmem, termometrem i kalendarzem. 
Logotyp można umieścić na powierzchni pod 
klawiszami funkcyjnymi. Produkt zawiera baterie. 

Acrylic pen holder 
 
 

        19,94 zł 
 

 

22918    
 17,2 x 7,8 x 8,7 cm  T4;L3 5 x 3 cm  K  

 

Zegar biurkowy 

Elegancki zegar obrotowy wykonany z aluminium, 
który umieszczono na drewnianej podstawce, 
wyposażonej dodatkowo w pojemnik na artykuły 
piśmienne. Logotyp można umieścić na pojemniku. 

Luxurious desk clock 
 
 

        46,34 zł 
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43450    
 ø 35 x 5 cm  T4 7 x 2 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 
 
 

        62,63 zł 
 

 

41240    
 ø 35 x 4,5 cm  T4;DC1 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 
 
 

        93,13 zł 
 

 

41239    
 ø 30 x 4 cm  T4;DC1 8 x 4 cm  K  

 

Zegar ścienny CrisMa 

Zegar ścienny CrisMa, który z pewnością przyciągnie 
uwagę każdego. Logotyp można umieścić na tarczy, 
pod ochronną szybką. Produkt nie zawiera baterii. 

CrisMa wall clock 
 
 

        51,18 zł 
 

 
118



4c

fotorealistic digital print p

os
si

bl
e  

-  

1xUM3

1xUM3

43449    
 ø 35 x 4,8 cm  S2;ET 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 
 
 

        65,45 zł 
 

 

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 
 
 

        85,36 zł 
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43275    
 ø 35,3 x 3,6 cm  T4;DC1 8 x 4 cm  K  

 

Zegar ścienny 

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

Round media clock made of metal 
 
 

        148,20 zł 
 

 

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 
 
 

        56,91 zł 
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47872    
 ø 33 x 4,5 cm  T4;DC1 8 x 4 cm  K  

 

Zegar ścienny 

Plastikowy zegar ścienny. Logotyp można umieścić na 
specjalnym panelu. 

Wall clock with silver frame and click system 
 
 

        56,91 zł 
 

 

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 
 
 

        45,54 zł 
 

 

41223    
 ø 25,3 x 4,3 cm  T4 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 
 
 

        42,64 zł 
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1xUM3 1xUM3 41213    
 27,3 x 3,5 x 32 cm  T4;DC2 5 x 4 cm  K  

 

Zegar ścienny 

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

Wall clock 
 
 

        33,96 zł 
 

 

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 
 
 

        56,91 zł 
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45086    
 ø 100 x 83 cm  S2;TT2;TC2 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 
 
 

        17,45 zł 
 

 

45085    
 ø 100 x 83 cm  S2;TT2;TC2 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. 

Bicoloured automatic umbrella 
 
 

        17,45 zł 
 

 

45200    
 ø 108 x 83 cm  S2;TT2;TC2 20 x 15 cm  P  

 

Parasol automatyczny 

Automatyczny parasol z wygiętą, plastikową rączką. 
Dostępny w bogatej gamie kolorystycznej. 

Automatic umbrella, plastic handle 
 
 

        18,67 zł 
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45202    
 ø 100 x 85 cm  S2;TT2;TC2 20 x 15 cm  P  

 

Parasol automatyczny 

Stylowy parasol automatyczny z filtrem UV - srebrny od 
spodu. Parasol posiada miękką rączkę i jest niezwykle 
lekki. 

Umbrella with UV protection 
 
 

        25,67 zł 
 

 

60939    
 8 x 0,3 x 85 cm  S1;TT1 20 x 5 cm  N  

 

Etui na parasol 

Etui na parasol, zakładane przez jedno ramię pozwala 
na noszenie na plecach nawet dużego parasola. 

Carrying bag for an umbrella 
 
 

        6,75 zł 
 

 

43298    
 ø 105 x 83 cm  S2;TT2;TC2 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 
 
 

        36,76 zł 
 

 

48643    
 ø 106 x 85,5 cm  S2;TT2;TC2 20 x 15 cm  P  

 

Parasol automatyczny 

Wysokiej jakości parasol automatyczny, wyposażony 
w wygodną, gumową rączkę oraz aluminiowy stelaż. 

Automatic umbrella 
 
 

        15,98 zł 
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45187    
 ø 123 x 100,5 cm  S2;TT2;TC2 25 x 20 cm  P  

 

Parasol manualny 

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

Large umbrella with soft grip. 
 
 

        36,98 zł 
 

 

43452    
 ø 132 x 97,5 cm  S2;TT2;TC2 20 x 15 cm  P  

 

Parasol do gry  w golfa 

Parasol w rozmiarze XXL wykonany z tkaniny typu 
pongee, dzięki swojej konstrukcji jest wytrzymały i 
odporny na podmuchy wiatru. Parasol pasuje do 
większości popularnych wózków golfowych. Logotyp 
można umieścić na dowolnym segmencie parasola. 

Golf umbrella with windscreen 
 
 

        76,81 zł 
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45131    
 ø 105 x 88 cm  S2;TT2;TC2 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 
 

 

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 
 
 

        68,27 zł 
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43453    
 ø 105 x 86 cm  S2;TT2;TC2 20 x 10 cm  P  

 

Parasol automatyczny 

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

Umbrella with aluminum shaft 
 
 

        28,45 zł 
 

 

47447    
 ø 106 x 86 cm  S2;TT2;TC2 20 x 15 cm  P  

 

Parasol automatyczny 

Parasol automatyczny z aluminiowym stelażem, 
metalową końcówką i gumowaną rączką. 

Automatic umbrella 
 
 

        38,36 zł 
 

 

45197    
 ø 102 x 88 cm  S2;TT2;TC2 20 x 15 cm  P  

 

Parasol manualny 

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

Umbrella with double cover 
 
 

        41,85 zł 
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40476    
 ø 120 x 88 cm  S2;TT2;TC2 20 x 15 cm  P  

 

Parasol składany odwrotnie 

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 
 
 

        56,91 zł 
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F224    
 ø 103 x 82,5 cm  ET(N1) 20 x 15 cm  P  

 

Parasol Ferraghini 

Parasol automatyczny marki Ferraghini, uszyty z 
materiału typu pongee. Stelaż parasola wykonany z 
włókna szklanego. Logotyp można umieścić na 
wybranym segmencie parasola. 

Ferraghini umbrella made of pongee, 
aluminum shaft and fiber glass ribs 
 
 

        55,45 zł 
 

 

F119    
 ø 103 x 86 cm  S2;TT2;TC3 20 x 15 cm  P  

 

Parasol automatyczny Ferraghini 

Elegancki parasol automatyczny marki Ferraghini - 
klasyczny, ponadczasowy i wykonany z najwyższej 
jakości surowców. Ochroni przed deszczem i będzie 
doskonałym uzupełnieniem eleganckiego stroju. 

Ferraghini automatic umbrella 
 
 

        62,56 zł 
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F214    
 ø 102 x 90 cm  S2;TC3 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 
 

 

F225    
 ø 100 x 60 cm  S2;TT2;TC2 15 x 10 cm  P  

 

Parasol automatyczny Ferraghini 

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

Ferraghini pocket umbrella 
 
 

        64,45 zł 
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40748    
 ø 105 x 70 cm  S2;TT2 20 x 10 cm  P  

 

Parasol kieszonkowy 

Parasol kieszonkowy - manualny, wykonany z tkaniny 
typu pongee (wewnętrzna strona parasola w kolorze 
srebrnym) z miękkim uchwytem. Logotyp można 
umieścić na dowolnym segmencie parasola. 

Umbrella with silver inside 
 
 

        36,98 zł 
 

 

40747    
 ø 103 x 64 cm  S2;TT2 20 x 10 cm  P  

 

Parasol automatyczny 

Parasol automatyczny wykonany z tkaniny typu pongee 
z miękkim uchwytem. Otwiera się i zamyka za pomocą 
jednego przycisku. Logotyp można umieścić na 
dowolnym segmencie parasola. 

Umbrella 
 
 

        64,34 zł 
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45188    
 ø 85 x (33 - 55) cm  S2;TT2;TC2 15 x 10 cm  

P  
 

Parasol manualny 

Praktyczny parasol manualny, składany z pokrowcem 
ochronnym. Dostępny w  bogatej gamie kolorystycznej. 

Telescope collapsible umbrella 
 
 

        13,89 zł 
 

 

40940    
 ø 92 x 51 cm  S2;TT2;TC2 15 x 10 cm  E  

 

Mini-parasol 

Mini-parasol z mocnego poliestru 190T, zapakowany 
w zamykane na zamek błyskawiczny etui z materiału 
EVA. 

Mini-umbrella in EVA pouch 
 
 

        39,82 zł 
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47530    
 ø 90 x (23 - 53) cm  S2;TT2;TC2 15 x 10 cm  

P  
 

Parasol manualny 

Parasol manualny, składany z pokrowcem i gumowaną 
rączką. Stelaż parasola wyprodukowano specjalną 
techniką, która zapobiega łamaniu się parasola. 

Mini umbrella with protective cover 
 
 

        28,45 zł 
 

 

45193    
 ø 92 cm  S2;TT2;TC2 15 x 10 cm  P  

 

Parasol automatyczny 

Parasol automatyczny otwierany i składany przy 
pomocy jednego przycisku. Posiada praktyczny 
pokrowiec i z łatwością zmieści się w każdej torebce. 

Umbrella, with pushbutton 
 
 

        39,98 zł 
 

 

40941    
 ø 105 x 64 cm  S2;TT2;TC2 15 x 10 cm  P  

 

Parasol automatyczny 

Parasol automatyczny wykonany z tkaniny pongee, z 
miękką rączką. Nadruk można zrobić na panelu 
parasola. 

Automatic pocket umbrella 
 
 

        127,31 zł 
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40885    
 ø 98 x 68 cm  S2;TT2;TC2 15 x 10 cm  P  

 

Parasol automatyczny ze specjalnym 
uchwytem 

Parasol automatyczny z tkaniny pongee 190T ze 
specjalnym uchwytem w kształcie karabińczyka. 
Nadruk można zrobić na panelu parasola. 

Automatic pocket umbrella with carabiner 
handle 
 
 

        39,82 zł 
 

 

43518    
 ø 100 x 60 cm  S2;TT2;TC2 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 
 
 

        53,46 zł 
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PHTPHT

PHT PHT 49101    
 XL  TT3 10 x 6 cm  P  

 

Płaszcz przeciwdeszczowy 

Przeźroczysty płaszcz przeciwdeszczowy zapinany na 
zatrzaski. Wykonany z tworzywa PVC, z kapturem i 
kieszeniami. Dostępny w rozmiarze XL. 

Raincoat  in XL, PVC 
 
 

        25,55 zł 
 

 

49218    
 XL  ET(N1) 9 x 13 cm    

 

Peleryna przeciwdeszczowa 

Praktyczna, transparentna peleryna przeciwdeszczowa 
w uniwersalnym rozmiarze. Bez problemu zmieści się w 
każdej torebce. 

Rain poncho in plastic cover 
 
 

        2,48 zł 
 

 

50690    
 ø 5,6 x 12,5 cm  T3 1 x 1 cm  P  

 

Ponczo przeciwdeszczowe 

Przezroczyste ponczo przeciwdeszczowe umieszczone 
w plastikowym etui w kształcie piłki nożnej z 
karabińczykiem. 

Rain poncho in football case 
 
 

        5,64 zł 
 

 

40978    
 XL  ET(N1) 4 x 4 cm  P  

 

Peleryna przeciwdeszczowa 

Peleryna przeciwdeszczowa wykonana z 
przezroczystego materiału bez ftalanów 

Rain poncho 
 
 

        3,84 zł 
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PHTPHT 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 
 
 

        49,47 zł 
 

 

40729    
 XL  S2 5 x 5 cm  P  

 

Ponczo przeciwdeszczowe 

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

Rain poncho 
 
 

        15,29 zł 
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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 
 
 

        16,94 zł 
 

 

63533    
 3,8 x 10 x 16,5 cm  T4 2 x 2 cm  K  

 

Waga do bagażu 

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

Luggage scale 
 
 

        22,73 zł 
 

 

61769    
 3,6 x 3,6 x 7,8 cm  T2 2,5 x 3 cm    

 

Wieszak na torbę 

Podróżny wieszak na torbę, który wystarczy zawiesić 
na rączce od walizki, a następnie powiesić na nim 
torebkę. 

Bag holder for trolleys 
 
 

        0,89 zł 
 

 

68651    
 7,5 x ø 2,5 cm  T2;DC1 3 x 1 cm    

 

Identyfikator bagażu 

Oryginalny identyfikator do bagażu wykonany z 
kolorowego plastiku. Wystarczy go odkręcić i włożyć 
karteczkę z nazwiskiem właściciela. 

Luggage tag 
 
 

        1,28 zł 
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FB
L 69055    

 6,6 x 15,5 x 0,6 cm  T3;L2 2,5 x 0,8 cm  P  
 

Identyfikator bagażu 

Identyfikator do bagażu ze skóry mielonej z wkładką 
na dane adresowe. Logotyp można umieścić na 
metalowej płytce umieszczonej na produkcie. 

CrisMa bonded-leather luggage tag 
 
 

        11,23 zł 
 

 

60396    
 11,8 x 8,8 x 2,2 cm  L3;DC2 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 
 
 

        25,55 zł 
 

 

90987    
 7,5 x 4,5 x 0,3 cm  T2 2 x 1 cm  P  

 

Aluminiowa zawieszka bagażowa 

Wysokiej jakości etykieta bagażowa wykonana z 
aluminium z polem adresowym w kształcie samolotu. 
Logo można umieścić z tyłu produktu. 

Aluminium luggage tag 
 
 

        5,90 zł 
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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 
 
 

        85,36 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 
 
 

        19,91 zł 
 

 

40838    
 6,2 x 4,4 x 5,4 cm  TT1;DC1 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 
 
 

        85,36 zł 
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FB
L 29069    

 13 x 24,5 x 2,8 cm  L3;S2 3 x 0,7 cm  P  
 

Portfel 

Portfel wykonany ze skóry mielonej z dużą ilością 
przegródek na dokumenty i karty kredytowe - elegancki 
i funkcjonalny. Produkt posiada metalową blaszkę, na 
której można umieścić logotyp. 

CrisMa leather travelwallet 
 
 

        45,54 zł 
 

 

20122    
 15 x 24,5 x 2,7 cm  TT1 6 x 5 cm  K  

 

Teczka na dokumenty z power bankiem 
4000 mAh 

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. 

Document folder 
 
 

        144,40 zł 
 

 

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 
 
 

        152,94 zł 
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70197    
 30 x 28 x 10 cm  TT2 4 x 2 cm  P  

 

Poduszka podróżna z kapturem 

Poduszka podróżna z kapturem, wykonana z 
miękkiego materiału. Świetnie sprawdzi się podczas 
każdej podróży. 

Striped Neck pillow with hood 
 
 

        28,45 zł 
 

 

63125    
 34 x 25 x 10 cm  TT1 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 
 
 

        6,75 zł 
 

 

78003    
 8,8 x 5,4 x 0,7 cm  T2;DC1 6 x 4 cm  P  

 

Zestaw krawiecki 

Podróżny zestaw do małych poprawek krawieckich. 
Nożyczki, igły, nici, agrafki, nawlekarka do nici i 
zapasowe guziki zostały umieszczone w pudełku w 
kształcie karty kredytowej. 

Travel sewing kit 
 
 

        2,56 zł 
 

 

70958    
 ø 6,2 x 2,2 cm  T2 3 x 3 cm  P  

 

Składana szczotka z lusterkiem 

Składana szczotka do włosów z lusterkiem  w 
obudowie z plastiku. 

Foldable hair brush with mirror 
 
 

        3,33 zł 
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74012    
 15 x 7,7 x 1,9 cm  T4;DC1 5 x 2 cm  K  

 

Zestaw do manicure 

Zestaw do manicure, składający się z nożyczek, 
cążków, pęsety, diamentowego pilnika oraz przyrządu 
do usuwania skórek i czyszczenia paznokci. Logotyp 
można umieścić na etui. 

CrisMa manicure set 
 
 

        22,73 zł 
 

 

70424    
 5,8 x 6 x 1 cm  L3;DC1 4 x 4 cm  K + P  

 

Lusterko 

Lusterko standardowe i powiększające, nietłukące się, 
wykonane z polerowanego metalu. Z wierzchu 
wykończone skórą ekologiczną w białym kolorze. 
Logotyp można umieścić bezpośrednio na lusterku. 

Pocket double mirrow 
 
 

        11,36 zł 
 

 

70741    
 13,7 x 7,5 x 2,6 cm  T4 3 x 3 cm  K  

 

Zestaw do manicure 

Zestaw składający się z sześciu przyborów do 
manicure: dwóch par nożyczek, cążków, pęsety, 
pilniczka i przyrządu do skórek. Całość umieszczona w 
etui, na którym można umieścic logo 

Manicure set with 6 tools 
 
 

        99,45 zł 
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52011    
 20 x 7 x 25 cm  S1;TT2 10 x 5 cm  P  

 

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. 

Luxury bathroom set 
 
 

        42,64 zł 
 

 

70006    
 18,5 x 12,5 x 7,2 cm  L2 2 x 0,5 cm  K  

 

Kosmetyczka 

Mała kosmetyczka wykonana z twardego tworzywa 
sztucznego, zapinana na zamek. Logotyp można 
umieścić na metalowej blaszce. 

Beauty case 
 
 

        56,91 zł 
 

 

70052    
 26,3 x 18 x 8 cm  TT2;TC2 15 x 8 cm  P  

 

Kosmetyczka 

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

Toilet bag with a hook 
 
 

        19,96 zł 
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60932    
 33 x 7 x 20 cm  S1 10 x 5 cm  P  

 

Duża kosmetyczka 

Kosmetyczka wykonana z poliestru, zapinana na 
zamek błyskawiczny, z dużą komorą do 
przechowywania niezbędnych produktów 
pielęgnacyjnych podczas podróży. 

Large toilet bag 
 
 

        18,71 zł 
 

 

60954    
 27,5 x 6,5 x 13,5 cm  S1;TT1 8 x 4 cm  P  

 

Kosmetyczka 

Kosmetyczka z aplikacjami z ekoskóry, zamykana na 
zamek. 

Cosmetic bag 
 
 

        9,31 zł 
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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 
 

 

68481    
 36 x 19 x 15 cm  TT2;TC2 15 x 7 cm    

 

Pokrowiec na buty 

Pokrowiec na buty wykonany z wysokiej jakości 
poliestru (600D), wyposażony w dwa metalowe 
otwory wentylacyjne. Logotyp można umieścić 
bezpośrednio na produkcie. 

600D polyester shoe bag 
 
 

        22,73 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 
 
 

        36,66 zł 
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63801    
 110 x 60 x 8 cm  L3;TT3 4,5 x 0,8 cm  P  

 

Pokrowiec na ubrania 

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

Polyester suit carrier 
 
 

        118,77 zł 
 

 

60048    
 40,7 x 31 x 1,4 cm  TT2;TC2 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 
 
 

        36,97 zł 
 

 

63962    
 100 x 57,5 cm  S2;S2 6 x 3 cm    

 

Pokrowiec na ubrania 

Praktyczny pokrowiec na ubrania, zamykany na zamek 
- niezbędny w każdej podróży. 

Suit cover made of PEVA 
 
 

        6,75 zł 
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LAPTOP

60065    
 37 x 21 x 53,5 cm  ET(N1);DO 2,2 x 5 cm  P  

 

Walizka 

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 
 
 

        398,17 zł 
 

 

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 
 
 

        126,78 zł 
 

 

148



ON BOARD SIZE

68421    
 45 x 35 x 20 cm  S2 4 x 2 cm  K  

 

Walizka na dokumenty 

Walizka na dokumenty wykonana ze skóry 
ekologicznej, została wyposażona w kółka i długi 
teleskopowy uchwyt. 

CrisMa document and pilot trolley 
 
 

        496,59 zł 
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67573    
 32 x 24 x 56 cm  ETN1 6 x 3,5 cm  P  

 

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. Spełnia 
wymiary lotniczego bagażu podręcznego. 

Handy hard shell trolley 
 
 

        396,35 zł 
 

 

68627    
 48 x 27,5 x 64 cm  ETN1 6 x 3,5 cm  K  

 

Walizka trolley 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. 

Trolley 
 
 

        487,41 zł 
 

 

60911    
 36 x 24 x 59 cm  DO 4 x 2 cm  K  

 

Walizka na kółkach 

Walizka na 4 obrotowych kółkach w twardej 
obudowie, zamykana (zestaw TSA). Produkt posiada 
teleskopową rączkę i dwa zamki. Uwaga: metalową 
płytkę można zdjąć i ponownie przymocować, co 
ułatwia grawerowanie logo. 

Hard shell trolley 
 
 

        256,25 zł 
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63509    
 21,8 x 7 x 8,6 cm  S1;TT1;TC1 8 x 5 cm    

 

Saszetka 

Nylonowa saszetka zapinana w pasie z regulowanym 
obwodem. 

Nylon waist bag 
 
 

        11,36 zł 
 

 

60936    
 29 x 5,5 x 13 cm  TT1;TC1 8 x 5 cm  N  

 

Saszetka na pasku 

Saszetka nerka na pasku, wykonana z poliestru. 
Posiada przegrodę główna i przednią kieszonkę 
zapinaną na zamek. 

Belt pouch in polyester 
 
 

        19,57 zł 
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60916    
 38,5 x 6,5 x 16 cm  TT2 15 x 6 cm  N  

 

Torba na pasku 

Torba na ramię wykonana z poliestru z długim paskiem 
do przenoszenia. Posiada przegródkę główną oraz 
dodatkowe kieszonki zapinane na zamek. Torba 
wyposażona jest w wewnętrzną smycz, dzięki której 
można bezpiecznie przechowywać klucze. 

Shoulder bag 
 
 

        22,98 zł 
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68515    
 32,5 x 0,3 x 43 cm  S1;TT2;TC3 24 x 24 cm  

N  
 

Worek sportowy 

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

Gym bag made of polyester 
 
 

        3,94 zł 
 

 

60047    
 35 x 0,4 x 44,5 cm  S1;TT2 19 x 19 cm  N  

 

Worek sportowy 

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

Non-woven gym bag including reflectable 
stripe 
 
 

        5,90 zł 
 

 

60912    
 35,5 x 0,3 x 39 cm  S1 19 x 19 cm  N  

 

Plecak worek 

Plecak worek wykonany z poliestru pochodzącego z 
recyklingu, w modnych metalicznych kolorach. Plecak 
ściągany jest sznurkiem, który stanowi także uchwyty 
do noszenia. 

Gymbag in metallic colors 
 
 

        13,33 zł 
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60649    
 31,7 x 1 x 42,5 cm  S1;TT2 20 x 20 cm  N  

 

Worek sportowy - termiczny 

Worek sportowy wykonany z poliestru 210D z 
termoizolacyjną wyściółką. Logotyp można umieścić 
bezpośrednio na produkcie. 

Polyester gym bag 
 
 

        6,58 zł 
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60757    
 30 x 20 x 45cm  TT2;TC2 10 x 10 cm  P  

 

Plecak 

Plecak w kolorze szarym, wykonany z poliestru 600D i 
300D, z kieszeniami zapinanymi na zamek i bocznymi 
siatkami. W wewnętrznej komorze plecaka można 
przenosić laptop. Logotyp można umieścić 
bezpośrednio na produkcie. 

Laptop backpack 
 
 

        59,73 zł 
 

 

60839    
 32 x 21 x 43 cm  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 
 
 

        102,45 zł 
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50769    
 29 x 21 x 48 cm  TT2 10 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 
 
 

        59,73 zł 
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60706    
 31 x 14 x 41 cm  TT2;TC2 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 
 
 

        56,91 zł 
 

 

60730    
 31 x 15 x 44,5 cm  TT2;TC2 10 x 10 cm  P  

 

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 
 
 

        79,72 zł 
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64166    
 29 x 15 x 43 cm  TT2;TC2 10 x 5 cm    

 

Plecak 

Czarny plecak z dwiema dodatkowymi kieszeniami, 
wykonany z poliestru i ozdobiony kolorowym 
obszyciem zamków. Logotyp można umieścić na 
większej kieszeni z przodu plecaka. 

Black polyester backpack 
 
 

        33,96 zł 
 

 

60151    
 31 x 13 x 40 cm  TT3 15 x 10 cm  P  

 

Torba podróżna 

Niewielka torba podróżna zapinana na zamek, który 
nietypowo został uszyty na skos. Torbę za pomocą 
kilku ruchów można zmienić w plecak. Na plecach 
znajduje się kieszeń, do której można schować szelki 
plecaka. 

Transforming Briefcase 
 
 

        46,91 zł 
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60756    
 21 x 12 x 39 cm  TT2;TC2 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 
 
 

        39,82 zł 
 

 

60163    
 31 x 10 x 43,5 cm  TT2;TC2 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 
 
 

        51,18 zł 
 

 

68697    
 22,5 x 8,5 x 41 cm  TT2;TC2 20 x 10 cm    

 

Plecak 

Sportowy plecak, który poza główną komorą posiada 
dwie dodatkowe kieszenie: małą z boku oraz większą, 
zamykaną na zamek błyskawiczny z przodu. 
Wyposażony w jedną, regulowaną szelkę. Logotyp 
można umieścić na przedniej stronie plecaka. 

420D polyester one-shoulder backpack 
 
 

        16,99 zł 
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60652    
 29 x 11,5 x 42 cm  TT2;TC2 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 
 
 

        19,91 zł 
 

 

60389    
 29 x 11,5 x 47 cm  TT2;TC2 15 x 8 cm  P  

 

Plecak 

Uniwersalny plecak wykonany z wysokiej jakości 
materiału - poliester 1680D. Posiada regulowane szelki 
oraz przednią kieszeń i komorę główną zamykaną na 
zamek. Logotyp można umieścić na kieszeni lub 
powyżej. 

High-Quality Backpack 
 
 

        59,73 zł 
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64445    
 31 x 17 x 45 cm  TT2 10 x 8 cm  P  

 

Plecak CrisMa Smile Hand 

Zabawny plecak CrisMa Smile Hand uszyty z 
mikrofibry. Ozdobne dodatki w formie 3D z przodu 
plecaka oraz przy zamkach. Logotyp można umieścić z 
przodu torby powyżej łapki. 

Backpack hand 
 
 

        39,13 zł 
 

 

65555    
 23,5 x 10 x 34 cm  TT2 10 x 3,5 cm  P  

 

Plecak dla dzieci CrisMa 

Zabawny plecak dla dzieci CrisMa z wesołą buźką z 
przodu i przy zamkach, uszyty z poliestru 600D. 
Dodatkowo posiada elementy odblaskowe z przodu i z 
boku. 

Smiley backpack 
 
 

        33,95 zł 
 

 

60075    
 29 x 13 x 40 cm  TT2;TT2 20 x 10 cm  P  

 

Plecak 

Plecak wykonany z poliestru z zamkami w neonowych 
kolorach. Logotyp można umieścić bezpośrednio na 
produkcie. 

Backpack in neon 
 
 

        15,50 zł 
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64170    
 29 x 16 x 38 cm  TT2;TC2 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 
 
 

        19,91 zł 
 

 

68933    
 31 x 14 x 40 cm  TT2;TC2;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 
 
 

        22,73 zł 
 

 

64191    
 26 x 16 x 50 cm  TT2;TC2 10 x 10 cm    

 

Plecak 

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

Nylon backpack 
 
 

        25,55 zł 
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60388    
 58 x 28 x 32 cm  TT3;TC2 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 
 
 

        85,36 zł 
 

 

64444    
 52 x 26 x 31 cm  TT3 20 x 10 cm  P  

 

Torba sportowa CrisMa Smile Hand 

Zabawna torba sportowa CrisMa Smile Hand uszyta z 
mikrofibry. Ozdobne dodatki w formie 3D z przodu 
torby oraz przy zamku. Logotyp można umieścić z 
przodu torby po lewej stronie. 

Sports bag 
 
 

        49,45 zł 
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62078    
 57 x 33 x 33 cm  TT3;TC2 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 
 
 

        51,18 zł 
 

 

62061    
 61 x 28 x 32 cm  TT3;TC2 15 x 10 cm  N  

 

Torba sportowa 

Obszerna torba sportowa z dużą kieszenią zamykaną 
na zamek błyskawiczny, wykonana z poliestru. 

Polyester sports or travel bag 
 
 

        37,94 zł 
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68247    
 50 x 30 x 20 cm  TT3;TC2 20 x 6 cm    

 

Sportowa torba 

Trzykolorowa torba sportowa z trzema praktycznymi 
przegródkami, zamykana na zamek. 

Sports bag tricolour 
 
 

        19,45 zł 
 

 

62182    
 57 x 26 x 39 cm  TT3;TC2 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 
 
 

        85,36 zł 
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60707    
 48 x 21 x 34 cm  TT2;TC2 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 
 
 

        51,18 zł 
 

 

60150    
 55 x 21 x 52 cm  TT3 20 x 10 cm  P  

 

Torba podróżna 

Duża torba podróżna z dwoma uchwytami do 
noszenia w dłoni oraz dodatkowym paskiem na ramię, 
zapinana na zamek, posiada dodatkową kieszeń na 
telefon z przodu torby. 

City Duffle Bag (Big bag) 
 
 

        73,45 zł 
 

 

167



3D-EFFE CT
04

05

08

63375    
 28 x 5,5 x 32 cm  TT2;TC2 15 x 20 cm    

 

Torba na ramię 

Torba na ramię wykonana z materiału typu non-woven 
z długim paskiem. Logotyp można umieścić na 
przodzie torby. 

Non-woven shoulder bag 
 
 

        3,33 zł 
 

 

24902    
 40 x 8 x 35 cm  TT3;TC3 15 x 20 cm    

 

Torba na ramię 

Torba na ramię wykonana z poliestru, z modnym, 
skośnym zapięciem. Pasuje do toreb podróżnych typu 
trolley. Świetnie sprawdzi się w pracy lub w szkole. 

Fair bag 
 
 

        16,95 zł 
 

 

28109    
 27 x 12 x 34 cm  S2 20 x 10 cm    

 

Torba na ramię 

Torba na ramię z tworzywa sztucznego z 3 małymi 
kieszonkami na artykuły piśmienne i jedną dużą. Torba 
pasuje do walizek typu trolley. 

Shoulder bag 
 
 

        13,59 zł 
 

 

68941    
 31,5 x 0,3 x 27,5 cm  TT2;TC2 15 x 10 cm  P  

 

Torba na ramię 3D 

Nietypowa torba na ramię z efektem 3D, widocznym 
dzięki specjalnej konstrukcji. Wykonana z poliestru 
600D, posiada regulowany pasek na ramię oraz 
zapinanie na rzep. 

3D bag small 
 
 

        11,36 zł 
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24446    
 40,5 x 3 x 26 cm  TT1;TT2;TC2 10 x 10 cm    

 

Teczka konferencyjna 

Teczka konferencyjna z zamkiem i poręcznym 
uchwytem, wykonana z mocnego poliestru. 

Nylon conference bag 
 
 

        7,97 zł 
 

 

24898    
 38,5 x 7 x 29 cm  S1;TT2;TC3 20 x 10 cm    

 

Torba na ramię 

Torba na ramię wykonana z nylonu. Posiada wiele 
obszernych przegródek i praktyczne zamknięcie. 

Nylon school bag 
 
 

        33,97 zł 
 

 

28926    
 38,7 x 0,3 x 27,5 cm  TT2;TC2 8 x 10 cm    

 

Teczka na dokumenty 

Praktyczna teczka na dokumenty w kształcie koperty 
zapinana na rzep, wykonana z wytrzymałej mikrofibry. 

Document folder made if microfibre 
 
 

        8,34 zł 
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29081    
 35,5 x 32 x 10,5 cm  TT2;TC2 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 
 
 

        51,18 zł 
 

 

25080    
 42 x 11 x 31 cm  TT2;TC2 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 
 
 

        51,18 zł 
 

 

61727    
 36 x 8 x 33 cm  TT2;TC2 12 x 10 cm  N  

 

Torba na ramię 

Torba na ramię wykonana z poliestru z dwoma 
uchwytami do noszenia, regulowanym paskiem na 
ramię i kolorową komorą z przodu. 

Shoulder bag with a broad stripe 
 
 

        16,97 zł 
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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 
 
 

        31,27 zł 
 

 

60953    
 37 x 7,5 x 30 cm  TT2;TC2 15 x 12 cm  N  

 

Teczka z poliestru 

Wysokiej jakości teczka wykonana z poliestru, z 
przegródką zapinaną na suwak. Posiada dwa uchwyty 
do przenoszenia i długi pasek. 

Briefcase in polyester 
 
 

        31,27 zł 
 

 

60152    
 26 x 4 x 22 cm  TT3 15 x 5 cm  P  

 

Torba na tablet 

Niewielka torba na tablet z wieloma praktycznymi 
kieszonkami w środku, zapinana na zatrzask. 

Traveler's Pouch 
 
 

        16,97 zł 
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60153    
 39 x 15 x 28 cm  TT3 20 x 8 cm  P  

 

Torba na laptopa 

Nietypowa torba na laptopa, którą łatwo można 
przekształcić w plecak lub podstawkę pod laptopa. 
Posiada sześć elementów antypoślizgowych, dzięki 
którym można bezpiecznie pracować w każdych 
warunkach. 

Laptop Bag 
 
 

        33,96 zł 
 

 

28265    
 42 x 10 x 32 cm  TT2;TC2 15 x 8 cm  P  

 

Torba na laptop 

Torba na laptop z mikrofibry. Torba posiada 
praktyczne zamknięcie na zamek, pasek na ramię oraz 
wiele dodatkowych kieszeni. 

Microfibre business bag with padded laptop 
compartment 
 
 

        85,36 zł 
 

 

60704    
 35,5 x 10,5 x 29 cm  TT2;TC2 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 
 
 

        34,09 zł 
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60731    
 39 x 9 x 29 cm  TT2;TC2 12 x 5 cm  P  

 

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 
 
 

        73,99 zł 
 

 

F213    
 40 x 7 x 33 cm  S2;TT3 3 x 1,5 cm  P  

 

Torba na laptop Ferraghini 

Torba na laptop marki Ferraghini, wykonana z 
eleganckiego poliestru Diamond Ripstop. Oprócz 
specjalnie wyściełanej komory na komputer, posiada 
liczne kieszenie na niezbędne przedmioty codziennego 
użytku. Regulowany pasek na ramię wyposażony 
został w antypoślizgową nakładkę, zwiększającą 
komfort noszenia. 

Ferraghini laptop bag with a flap 
 
 

        85,36 zł 
 

 

28433    
 41 x 2,5 x 31,5 cm  TT2;TC2 15 x 10 cm  P  

 

Torba na laptop 

Torba na laptop wykonana z nylonu 190T w modnych 
kolorach. Komora przednia zamykana na zamek 
błyskawiczny. Wyściełane części boczne 
zabezpieczają komputer. 

Nylon business bag with brown PVC 
carrying straps and padded side parts 
 
 

        51,18 zł 
 

 

173



09 10 24

67538    
 33 x 11,5 x 27 cm  TT3;TC2 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 
 
 

        19,91 zł 
 

 

67536    
 44,7 x 12,5 x 35,5 cm  TT3;TC2 20 x 10 cm  

N  
 

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 
 
 

        19,91 zł 
 

 

60420    
 36 x 0,8 x 37 cm  TT3 12 x 12 cm  N  

 

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 
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28354    
 39 x 4 x 33 cm  TT2;TC2 15 x 8 cm    

 

Torba na ramię 

Filcowa torba z paskiem na ramię. Zapinana na rzep. 

Felt college bag with Velcro fastener 
 
 

        56,91 zł 
 

 

60383    
 43,5 x 9 x 41,5 cm  TT2;L3 15 x 10 cm  P  

 

Torba na zakupy 

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

Multifunction Feltbag 
 
 

        28,45 zł 
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60880    
 38 x 0,3 x 42 cm  ST 26 x 27 cm  N  

 

Bawełniana torba 

Ekologiczna bawełniana torba z długimi uchwytami, w 
różnych kolorach. Gramatura 140g/ m². 

Cotton bag with long handles 
 
 

        6,75 zł 
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62164    
 36 x 0,2 x 41 cm  ST;TC3 26 x 27 cm  N  

 

Torba bawełniana z długimi uszami 

Bawełniana torba z długimi uszami w naturalnym 
kolorze (140 g/m2, długość ucha to ok. 77 cm). 
Wytrzymała i praktyczna, doskonale sprawdzi się na 
zakupach. 

Long-handled shopping bag 
 
 

        4,37 zł 
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63464    
 28 x 0,2 x 32 cm  ST 15 x 20 cm  N  

 

Mała torba bawełniana z krótkimi uszami 

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

Cotton bag with short handles 
 
 

        2,82 zł 
 

 

63466    
 40 x 0,3 x 52 cm  ST 26 x 27 cm    

 

Worek bawełniany 

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

Cotton gym bag 
 
 

        5,97 zł 
 

 

63465    
 38 x 0,2 x 41 cm  ST 26 x 27 cm    

 

Torba bawełniana z długim uchem 

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

Cotton bag with long handle 
 
 

        4,53 zł 
 

 

60859    
 37,5 x 0,3 x 42 cm  ST 19 x 19 cm    

 

Torba bawełniana składana 

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

Foldable shopping bag in cotton 
 
 

        7,60 zł 
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60415    
 42 x 0,2 x 38 cm  ST;TT2;TC3 26 x 27 cm    

 

Torba bawełniana z krótkimi uszami 

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

Coloured Cotton bag 
 
 

        5,38 zł 
 

 

62547    
 36 x 0,3 x 41 cm  ST;TC3 26 x 27 cm    

 

Torba bawełniana z krótkimi uszami 

Bawełniana torba z krótkimi uszami (około 33 cm) w 
naturalnym kolorze (140g/m2). Wytrzymała i 
praktyczna, doskonale sprawdzi się na zakupach. 

Short-handled shopping bag 
 
 

        3,93 zł 
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68752    
 33 x 24 x 38 cm  S1;TT2;TC3 20 x 15 cm    

 

Torba na zakupy non-woven 

Duża torba na zakupy wykonana z materiału typu non-
woven z długimi uszami. Torba dostępna w kilku 
kolorach. 

Non-woven shopping bag 
 
 

        4,53 zł 
 

 

60094    
 37 x 10,8 x 30,2 cm  S1;TT2 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 
 
 

        3,33 zł 
 

 

68748    
 31,5 x 0,2 x 39,5 cm  S1;TT2;TC3 20 x 15 cm 
   

 

Torba na zakupy non-woven 

Torba na zakupy z materiału typu non-woven. Torbę 
można złożyć do niewielkich rozmiarów, dzięki czemu 
nie zajmuje wiele miejsca. Dostępna w kilku kolorach. 

Non-woven shopping bag 
 
 

        1,88 zł 
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60917    
 38 x 0,3 x 41,5 cm  S1;TT2;TC3 23 x 23 cm  

N  
 

Torba non-woven 

Duża torba z materiału non-woven z długimi uszami i 
szwem poprzecznym. Logo umieścimy na jednej stronie. 

Non-woven bag 
 
 

        2,56 zł 
 

 

62815    
 36,8 x 0,2 x 41 cm  S1;TT2;TC2 23 x 22 cm  

N  
 

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 
 
 

        2,56 zł 
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68792    
 30 x 9,5 x 40 cm  S1;TT2;TC2 20 x 20 cm  P  

 

Torba na zakupy non-woven 

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

Foldable non-woven shopping bag 
 
 

        3,33 zł 
 

 

67551    
 36 x 70 x 31,3 cm  S2;TT2;TC3 20 x 8 cm  P  

 

Torba na zakupy 

Praktyczna i niezbędna w samochodzie torba na 
zakupy. 

Trunk bag 
 
 

        69,45 zł 
 

 

61714    
 41 x 0,2 x 37,5 cm  S1;TT2;TC3 15 x 15 cm    

 

Torba na zakupy 

Przestronna poliestrowa torba na zakupy z 
dekoracyjnymi szwami, dwiema komorami i długimi 
uchwytami. 

Shopping bag with decorative stitching 
 
 

        3,33 zł 
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60724    
 37,5 x 0,3 x 48 cm  S2;TT2 23 x 20 cm  N  

 

Torba na zakupy 

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

Foldable shopping bag 
 
 

        5,90 zł 
 

 

60956    
 37,5 x 0,3 x 41 cm  S1;TT2;TC3 20 x 20 cm  

N  
 

Składana torba na zakupy 

Składana torba na zakupy z poliestru 190T z 
uchwytami do przenoszenia i gumką do zamykania. 

Foldable shopping bag in polyester 
 
 

        6,75 zł 
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60062    
 52 x 19,5 x 39 cm  TT2;TC3 20 x 15 cm  P  

 

Torba na zakupy 

Duża torba na zakupy wykonana z poliestru z 
aluminiowymi rączkami. Logotyp można umieścić 
bezpośrednio na torbie. 

Shopping bag with aluminium handles 
 
 

        41,34 zł 
 

 

60061    
 47,5 x 29 x 23,5 cm  TT3;TC2 20 x 10 cm  P  

 

Koszyk na zakupy 

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 with cooler function 
 
 

        98,45 zł 
 

60060    
 45,5 x 28,5 x 24,5 cm  TT3;TC2 20 x 10 cm  

P  
 

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. 

Luxury shopping basket 
 
 

        93,13 zł 
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60063    
 45 x 36 x 95 cm  TT3;L3 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 
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60532    
 40 x 12 x 50 cm  OEM allover cm    

 

Torba non-woven 

Wytrzymała torba wykonana z materiału typu non-
woven 140g/m2. Torba zabezpieczona jest z 
zewnątrz substancją chroniącą przed wilgocią. 
Możliwość zadruku całej powierzchni torby z obu stron 
(CMYK). 

OEM Shopper 140g/sqm PP Non-Woven 

60530    
 35 x 10 x 25 cm  OEM allover cm    

 

Torba non-woven 

Wytrzymała torba wykonana z materiału typu non-
woven 140g/m2. Torba zabezpieczona jest z 
zewnątrz substancją chroniącą przed wilgocią. 
Możliwość zadruku całej powierzchni torby z obu stron 
(CMYK). 

OEM Shopper 140g/sqm PP Non-Woven 

60531    
 38 x 10 x 40 cm  OEM allover cm    

 

Torba non-woven 

Wytrzymała torba wykonana z materiału typu non-
woven 140g/m2. Torba zabezpieczona jest z 
zewnątrz substancją chroniącą przed wilgocią. 
Możliwość zadruku całej powierzchni torby z obu stron 
(CMYK). 

OEM Shopper 140g/sqm PP Non-Woven 
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60865    
 41,5 x 14 x 38 cm  TT3 20 x 10 cm  N  

 

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 
 
 

        25,55 zł 
 

 

60864    
 50 x 17,5 x 34 cm  TT2 15 x 15 cm  N  

 

Torba plażowa z juty 

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

Beach bag with drawstring 
 
 

        38,36 zł 
 

 

60661    
 ø 24 x 44 cm  ST 14 x 14 cm    

 

Worek sportowy bawełniany 

Ekologiczny worek sportowy ze sznurkiem,  wykonany 
z bawełny w naturalnym kolorze. Logotyp można 
umieścić bezpośrednio na produkcie. 

Cotton duffle bag 
 
 

        15,72 zł 
 

 

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 
 
 

        16,97 zł 
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68721    
 6,5 x 2,8 x 10,4 cm  T3+V 5 x 3 cm  P  

 

Wkład chłodzący 

Wkład chłodzący z wytrzymałego tworzywa 
sztucznego, znajdzie zastosowanie w każdego rodzaju 
torbie termicznej. Pojemność 170 ml. Logotyp można 
umieścić na tylnej części. 

Thermal pack 
 
 

        5,64 zł 
 

 

68321    
 22 x 15 x 17,5 cm  S1;TT2;TC2 12 x 8 cm    

 

Torba termiczna 

Torba termiczna z poliestru 210D z nylonowym 
paskiem i przednią kieszenią. Pomieści sześć puszek o 
poj. 500 ml, małych butelek lub inne produkty 
spożywcze. 

210D polyester cooler bag with front 
compartment 
 
 

        11,88 zł 
 

 

50768    
 22 x 16 x 26,5 cm  TT2 10 x 5 cm  P  

 

Torba termiczna 

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

Cooler bag 
 
 

        39,82 zł 
 

 

63324    
 21 x 9,5 x 24 cm  S1;TT2;TC2 12 x 4 cm    

 

Torba termiczna non-woven 

Torba termiczna typu non-woven na trzy stojące butelki 
o pojemności 0,5l. 

Non-woven cooling bag 
 
 

        8,46 zł 
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67004    
 20 x 13 x 12,5 cm  S1;TT1;TC1 10 x 5 cm    

 

Torba termiczna 

Torba termiczna mieszcząca 6 puszek po 330 ml, 
zamykana na zamek. Torba została wykonana z 
mocnego nylonu i wyposażona w praktyczny uchwyt. 

Mini polyester cooler bag for 6 cans 
 
 

        9,31 zł 
 

 

67104    
 20,5 x 17 x 14,5 cm  S1;TT1;TC2 10 x 5 cm  

N  
 

Torba termiczna 

Nylonowa torba - lodówka z praktycznym uchwytem, 
zapinana na zamek. Mieści 6 dużych puszek lub 
butelek o pojemności 500 ml. 

Polyester cooler bag 
 
 

        10,89 zł 
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67301    
 ø 28 x 37,5 cm  S2;TT2;TC2 10 x 10 cm  P  

 

Torba termiczna 

Praktyczna torba termiczna wyposażona w uchwyty, 
pasek na ramię oraz dodatkową kieszonkę. 

Nylon cooler bag 
 
 

        62,63 zł 
 

 

60708    
 39,5 x 13 x 33 cm  TT2;TC2 15 x 8 cm  N  

 

Torba termiczna non-woven 

Dwukolorowa torba termiczna wykonana z materiału 
typu non-woven z dwoma uchwytami. Logotyp można 
umieścić bezpośrednio na produkcie. 

Cooler bag 
 
 

        8,46 zł 
 

 

60676    
 25 x 16 x 31 cm  TT2;TC2 10 x 5 cm  P  

 

Plecak termiczny 

Plecak termiczny wykonany z poliestru 600D, posiada 
dwie kieszenie zapinane na zamek. Logotyp można 
umieścić bezpośrednio na produkcie. 

Cooler backpack 
 
 

        43,90 zł 
 

 

190



KIDS, SUMMER & LEISUREKIDS, SUMMER & LEISURE

picnic and
camping 
218-222

games
192-195

kids i tems 
196-203

baseball
caps 
209

sun glasses
210-211

beach i tems 
214-217



4c

fotorealistic digital print p

os
si

bl
e  

-  

53938    
 4 x 4 x 4 cm  T2;DC0 3 x 3 cm    

 

Układanka 

Plastikowe układanki - dostępne w 24 wariantach (mix 
wzorów). Cena dotyczy jednej układanki. 

"Puzzle -Me" box set 
 
 

        1,71 zł 
 

 

50178    
 7,4 x 0,5 x 8,8 cm  DC1;T2 5,3 x 7,3 cm  P  

 

Puzzle 

Białe puzzle idealnie nadające się do druku cyfrowego. 
Dzięki nim można w kreatywny sposób zaprojektować 
swoją reklamę. 

Slider puzzle 
 
 

        2,39 zł 
 

 

50454    
 ø 5,5 x 2 cm  T2;DC1 3 x 3 cm  P  

 

Gra - jo-jo 

Popularna gra jo-jo, która sprawdzi się jako gadżet 
reklamowy dla dzieci i dorosłych. Logotyp można 
umieścić bezpośrednio na produkcie. 

Yo-Yo 
 
 

        1,62 zł 
 

 

50449    
 220 cm lenght  T3 4 x 2 cm  P  

 

Skakanka 

Ponadczasowa skakanka, która sprawdzi się zarówno 
jako gadżet dla dzieci, jak i dla dorosłych. Logotyp 
można umieścić na rączce. 

Skipping rope 
 
 

        3,33 zł 
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50425    
 4,5 x 4,5 x 4,5 cm  S1;TT1;TC1 3 x 3 cm  P  

 

Gra - drewniana układanka 

Gra logiczna wykonana z drewna. Logotyp można 
umieścić na bawełnianym woreczku. 

Wooden cobra game 
 
 

        6,75 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 klocków z wieży w taki sposób, aby wieża 
się nie zawaliła. 

Stacking game 
 
 

        9,98 zł 
 

 

50988    
 5,3 x 5,3 x 9 cm  T4;L3 4 x 1,8 cm  K  

 

Drewniane puzzle 

Puzzle przestrzenne wykonane z drewna. Składają się 
z 6 elementów, które należy połączyć tak, aby 
stworzyły kulę. Rozwija motorykę i logiczne myślenie. 

Wooden puzzle 
 
 

        16,92 zł 
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50980    
 19 x 4,2 x 2,1 cm  T2;DC1 5 x 2 cm  P  

 

Gra Mikado 

Zręcznościowa gra Mikado składająca się z 
drewnianych patyczków, opakowanych w drewniane 
pudełko, na którym można umieścić logotyp firmy. 

Mikado game in wood 
 
 

        3,84 zł 
 

 

50979    
 14,5 x 4,9 x 2,8 cm  T2;DC1 5 x 2 cm  P  

 

Gra domino 

Klasyczna gra domino w drewnianym pudełku. Logotyp 
umieścimy bezpośrednio na opakowaniu. 

Dominos game in wood 
 
 

        4,53 zł 
 

 

50682    
 8 x 1,8 x 14,5 cm  S1 5 x 3 cm  K  

 

Mini sztaluga z płótnem i farbami 

Mini sztaluga wykonana z drewna z płótnem, pędzlem 
i farbami wodnymi w trzech kolorach. Logotyp można 
umieścić na opakowaniu. 

Mini easel for painting 
 
 

        7,60 zł 
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50566    
 12 x 12 x 1,1 cm  T3 3 x 1 cm  K  

 

Gra chińczyk 

Klasyczna plansza do gry w chińczyka wykonana z 
drewna. Pionki można zaczepiać o planszę, co ułatwia 
grę podczas podróży. 

Classic game made of wood 
 
 

        16,96 zł 
 

 

50687    
 9,6 x 10,7 x 2,6 cm  T3;L3 5 x 1,5 cm  K  

 

Gra w karty i kości 

Talia kart i 6 kości do gry w drewnianym pudełku. 
Zestaw idealny do gry w Remika, Kanastę, Brydża i 
Doppelkopfa. Logotyp można umieścić na pudełku. 

Card and dice game in wooden box 
 
 

        9,83 zł 
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56091    
 18,7 x ø 2,5 cm  T3;ET(N1) 5 x 1 cm    

 

Kredki 

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

Paperboard quiver with 7 pencils 
 
 

        3,76 zł 
 

 

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 
 
 

        6,75 zł 
 

 

11824    
 19,4 x ø 3,5 cm  T2;ET(N1) 5 x 1,5 cm  N  

 

Kredki 

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

12 coloured pencils in a tube 
 
 

        6,75 zł 
 

 

10620    
 19,3 x ø 0,7 cm  T1;L1 4 x 0,5 cm  P  

 

Ołówek z gumką 

Drewniany ołówek z gumkami do mazania w 
zabawnych kształtach. 

Pencils with different heads 
 
 

        0,99 zł 
 

 

11128    
 6 x 3,2 x 0,9 cm  T1;ET(N1) 3 x 1 cm  K  

 

Kredki 

Kredki drewniane w czterech kolorach, umieszczone w 
małym kartoniku. Logotyp można umieścić na 
opakowaniu. 

4 colouring pencils set 
 
 

        0,60 zł 
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58619    
 14,2 x 2,5 x 14 cm  T3;ET(N1) 5 x 2 cm    

 

Kreda 

Kreda w sześciu kolorach zapakowana w pudełko. 

Crayons in box 
 
 

        2,56 zł 
 

 

50493    
 20,5 x 20,7 x 1,5 cm  T3;S1 5 x 5 cm  P  

 

Kolorowanka 

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

Colouring book 
 
 

        11,36 zł 
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10438    
 9,7 x 1,4 x 1,9 cm  DC0;T2 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 
 
 

        1,97 zł 
 

 

20414    
 21 x ø 8,5 cm  TT1;TC1 11 x 3 cm    

 

Piórnik 

Praktyczny i wytrzymały piórnik zapinany na zamek. 
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie. 

Pencil zipper pouch 
 
 

        4,99 zł 
 

 

20918    
 21,7 x 2 x 12 cm  TT1 10 x 6 cm  N  

 

Piórnik z kredkami 

Zestaw do malowania dla dzieci składający się z 
piórnika, po którym można rysować, oraz z 6 
specjalnych kredek woskowych. Logo naniesiemy z tyłu 
produktu. 

Pencil case for kids 
 
 

        7,60 zł 
 

 

17825    
 9,8 x 1,8 x 9,5 cm  T2;DC1 5 x 1,5 cm    

 

Zestaw 8 zakreślaczy 

Praktyczny zestaw 8 kolorowych mini-zakreślaczy. 
Całość umieszczono w szczelnie zamykanym, 
dopasowanym opakowaniu. Logotyp można umieścić 
bezpośrednio na korpusie zakreślaczy. 

highlighter set 
 
 

        8,46 zł 
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50666    
 40 x 50,5 cm  S1;ET(N2) 10 x 3 cm  P  

 

Latawiec do kolorowania dla dzieci 

Latawiec do kolorowania dla dzieci w zestawie z 4 
kredkami świecowymi, wstążką i żyłką. Logotyp można 
umieścić na etykiecie i przykleić na pokrowcu. 

Colouring kite 
 
 

        9,31 zł 
 

 

60586    
 20,6 x 0,3 x 29,8 cm  TT2 15 x 20 cm    

 

Worek do kolorowania dla dzieci 

Worek szkolny dla dzieci, wykonany z non-woven. 
Worek ozdobiony jest wesołym motywem o morskiej 
tematyce, który można kolorować za pomocą 
dołączonych kredek. 

Kids drawstring bag 
 
 

        3,93 zł 
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53398    
 adjustable  HF;TT1;TC1 5 x 4 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. 

Cap for kids 
 
 

        15,29 zł 
 

 

92889    
 ø 4,9 cm  T2 1,5 x 1,5 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 
 
 

        1,09 zł 
 

 

92890    
 ø 7 cm  T2 1,5 x 1,5 cm    

 

Odblaskowa naklejka 

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

Smiler sticker 
 
 

        0,99 zł 
 

 

90947    
 4,3 x 0,5 x 5,9 cm  T2 2 x 2 cm  P  

 

Brelok w kształcie kamizelki odblaskowej 

Brelok odblaskowy z zawieszką w kształcie kamizelki 
bezpieczeństwa. 

Key fob in the shape of a safety vest 
 
 

        1,37 zł 
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EN 1150:1999

92888    
 S  S2;TT3 10 x 6 cm  P  

 

Kamizelka odblaskowa dla dzieci 

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

Childrens' safety jacket EN 1150:1999 
 
 

        11,56 zł 
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90321    
 5 x 3 x 10 cm  TT1 4 x 2 cm    

 

Emotikonka zawieszka 

Pluszowa emotikonka zawieszka z przyssawką, 
dostępna w trzech wariantach. 

Emoji pendant 
 
 

        5,64 zł 
 

 

60324    
 34 x 8 x 41 cm  TT2 15 x 10 cm  P  

 

Emotikonka plecak 

Zabawny plecak emotikonka z kieszenią główną, 
dwiema bocznymi kieszonkami z siatki oraz 
wyściełanymi szelkami. 

Emoji backpack 
 
 

        42,64 zł 
 

 

65555    
 23,5 x 10 x 34 cm  TT2 10 x 3,5 cm  P  

 

Plecak dla dzieci CrisMa 

Zabawny plecak dla dzieci CrisMa z wesołą buźką z 
przodu i przy zamkach, uszyty z poliestru 600D. 
Dodatkowo posiada elementy odblaskowe z przodu i z 
boku. 

Smiley backpack 
 
 

        33,95 zł 
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50450    
 10 cm height  TT1;TC1 2 x 1 cm    

 

Pluszowy miś - dziecko 

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

Teddy bear (small) 
 
 

        16,66 zł 
 

 

50451    
 16,5 cm height  TT1;TC1 4 x 2 cm    

 

Pluszowy miś - mama 

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

Teddy bear (medium) 
 
 

        27,26 zł 
 

 

50452    
 20,5 cm height  TT1;TC1 4 x 2 cm    

 

Pluszowy miś - tata 

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

Teddy bear (large) 
 
 

        31,27 zł 
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50462    
 ø 7,2 x 15,5 cm  S1;TT2;HF 4 x 4 cm  P  

 

Ręcznik sportowy 

Ręcznik sportowy umieszczony w praktycznym 
pokrowcu (78 x 38 cm) uszyty z materiału 
składającego się z 70% z poliestru i 30% polyamidu. 
Świetnie sprawdzi się na basenie i w siłowni. Logotyp 
można umieścić bezpośrednio na ręczniku. 

Sportstowel in a poch 
 
 

        25,55 zł 
 

 

70705    
 ø 7,5 x 17 cm  T4;TT2 3 x 1 cm  K  

 

Ręcznik sportowy chłodzący 

Chłodzący ręcznik sportowy (30 x 120 cm), który 
dzięki zastosowaniu specjalnego materiału pozostaje 
przyjemnie zimny przez długi czas i może służyć np. 
jako kompres na głowę po intensywnym treningu. 
Ręcznik zamknięty w praktycznym opakowaniu z 
karabińczykiem, na którym można umieścić logotyp. 

Cooling towel 
 
 

        21,28 zł 
 

 

90726    
 12 x 8 x 17,5 cm  S1 8 x 4 cm  P  

 

Opaska na smartfona 

Opaska na smartfona zakładana na ramię - idealna do 
biegania. Możliwość regulacji - dwa rozmiary. Posiada 
kieszonkę na klucze. Logotyp można umieścić na 
produkcie. 

Smartphone arm holder 
 
 

        16,15 zł 
 

 

90595    
 7,2 x 6,5 x 1,3 cm  T2;DC1 ø 1,5 cm  P  

 

Fidget Spinner 

Fidget Spinner wykonany z wysokiej jakości plastiku i 
stali nierdzewnej, łożysko kulkowe zapewnia obroty do 
2 minut (przy optymalnym użytkowaniu). Logotyp 
można umieścić na środku spinnera. 

Fidget Spinner 
 
 

        3,33 zł 
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80313    
 30 x 18 x 83,5 cm  L3 4 x 2 cm  K  

 

Hulajnoga 

Wysokiej jakości hulajnoga z regulowaną wysokością 
kierownicy,  oponami z PU oraz możliwością złożenia. 

Pedal-scooter 
 
 

        284,53 zł 
 

 

50788    
 ø 18 x 36 cm  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 
 
 

        65,45 zł 
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 ø 5,0 cm  T2 3 x 1,5 cm  P  
 

Piłeczka antystresowa 

Piłeczka antystresowa wypełniona plastikowymi 
granulkami. Pomaga likwidować napięcie wywołane 
stresem. 

Anti-stress ball 
 
 

        2,82 zł 
 

 

58622    
 ø 6,3 cm  L3 3 x 1,5 cm  P  

 

Piłeczka antystresowa 

Piłeczka antystresowa wykonana z miękkiego 
tworzywa. Duża powierzchnia znakowania, na której 
można umieścić logotyp. 

Squeeze ball, kneadable foam plastic 
 
 

        3,33 zł 
 

 

58379    
 ø 25,5 cm  S1;TC2 ø 10 cm    

 

Frisbee 

Oryginalne Frisbee o składanej konstrukcji, jest 
funkcjonalne i łatwe w transporcie. Produkt dostępny w 
kilku kolorach. 

Foldable frisbee with a polyester case 
 
 

        1,88 zł 
 

 

206



TOURNAMENTTOURNAMENT
SIZESIZE

04

05

06

FB
L

50395    
 58 x 5,7 x 9 cm  S1 20 x 7 cm  P  

 

Pałki kibica 

Para dmuchanych pałek, które świetnie sprawdzą się 
jako gadżet dla kibiców sportowych. Logotyp można 
umieścić bezpośrednio na produkcie. 

Bang bang sticks 
 
 

        1,79 zł 
 

 

50711    
 ø 20 cm  TT2 3,5 x 3,5 cm  P  

 

Piłka do piłki nożnej 

Piłka do piłki nożnej. Logotyp można umieścić na 
białym polu. 

Football 
 
 

        28,45 zł 
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53602    
 23 x 7 x 16 cm  TT2;TC2;L3 15 x 8 cm  P  

 

Gra w bule 

Gra w bule dla 3 osób, zawiera komplet sześciu 
metalowych kul, małą drewnianą kulkę oraz taśmę do 
mierzenia odległości. Gra umieszczona w nylonowym 
etui. 

Big boules game 
 
 

        107,66 zł 
 

 

21100    
 31 x 4,8 x 14,2 cm  S2;TT2;L3 6 x 4 cm  K  

 

Zestaw do gry w golfa 

Biurowy mini zestaw do gry w golfa wykonany z 
drewna. Kij do golfa, dwie piłeczki oraz drewniany 
dołek umieszczono w gustownym etui. Proponujemy 
grawer na drewnianych elementach. 

Office golf set 
 
 

        115,67 zł 
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50466    
 adjustable  HF;TT1;TC1 6 x 4 cm  N  

 

Czapka z daszkiem 

Bawełniana, 6-panelowa czapka z daszkiem, 
regulowana za pomocą metalowego zapięcia. 
Dostępna w kilku wariantach kolorystycznych. 

6-panel sandwich baseball cap 
 
 

        9,49 zł 
 

 

50447    
 adjustable  TT1;TC1;HF 9 x 5 cm  N  

 

Czapka z daszkiem 

Bawełniana, 5-panelowa czapka z daszkiem. 
Dostępna w różnych kolorach, zapinana na plastikowy 
zatrzask. 

5-panel classic baseball cap 
 
 

        6,58 zł 
 

 

58044    
 adjustable  HF;TT1;TC2 9 x 5 cm    

 

Czapka z daszkiem 

5-panelowa czapka bawełniana z daszkiem, 
zaopatrzona w pasek odblaskowy. 

5-panel baseball cap 
 
 

        10,94 zł 
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58758    
 14,3 x 14,3 x 4,8 cm  T3+V;T4+V 3,5 x 1 cm  

P  
 

Okulary przeciwsłoneczne 

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

sunglasses "nerd look" 
 
 

        5,90 zł 
 

 

53429    
 14,3 x 15 x 4,8 cm  L3 3,5 x 1 cm  P  

 

Okulary przeciwsłoneczne 

Okulary przeciwsłoneczne z gumowanymi oprawkami. 
Posiadają filtr UV400. 

Rubbered sunglasses 
 
 

        9,96 zł 
 

 

50479    
 14,5 x 14,5 x 5 cm  T3+V;T4+V 3,5 x 1 cm  P  

 

Okulary przeciwsłoneczne 

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

Sunglasses Nerdlook 
 
 

        4,19 zł 
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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 

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

Bicoloured sunglasses with mirrored lenses 
 
 

        7,35 zł 
 

50933    
 14,5 x 15,5 x 4,7 cm  T3;L3 3,5 x 1 cm  P  

 

Okulary słoneczne 

Okulary słoneczne w czarnej oprawie, z mocnego 
plastiku o strukturze imitującej słoje drewna. Posiadają 
filtr 400 UV o kategorii 3. 

Sunglasses with wooden-look temples 
 
 

        6,75 zł 
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50390    
 ø 11,5 x 15,0 cm  ET(N1) 4 x 5 cm  P  

 

Zabawki na plażę 

Zestaw zabawek dla dzieci, który świetnie sprawdzi się 
na plaży i w piaskownicy. Logotyp można umieścić na 
plastikowym uchwycie trzymającym siatkę. 

Beach bucket 
 
 

        8,46 zł 
 

 

60013    
 28 x 0,3 x 36 cm  S1;TT2 15 x 10 cm  P  

 

Torba na ramię - wodoodporna 

Praktyczna, wodoodporna torba na ramię. Logotyp 
można umieścić bezpośrednio na torbie. 

Waterproof messenger bag 
 
 

        33,94 zł 
 

 

52835    
 22 x 0,2 x 35 cm  S1 5 x 3 cm  P  

 

Etui na tablet - wodoodporne 

Wodoodporne etui na tablet, które dzięki specjalnemu 
zamknięciu jest bardzo szczelne. 

Tablet cover 
 
 

        5,99 zł 
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50962    
 7 x 4,2 x 12 cm  TT1 4 x 1,8 cm  K  

 

Lornetka 

Lornetka o zasięgu 84M / 1000M ze sznureczkiem i 
ściereczką do czyszczenia . Opakowana w etui, na 
którym można umieścić logotyp. 

84M / 1000M field of view binoculars, with 
drawstring and cleaning cloth, packed in a 
case that can be attached to your belt. We 
will print your advertising on the case. 
 
 

        56,91 zł 
 

 

50719    
 14,2 x 12,2 x 17,5 cm  T4 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 
 
 

        15,29 zł 
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58261    
 Panel 21,5 cm  S1;TT1 8 x 2 cm    

 

Mała piłka plażowa 

Dwukolorowa piłka plażowa wykonana z 
wytrzymałego tworzywa PVC, dostosowana do norm 
unijnych. Długość panelu: 21,5 cm (średnica ~14 cm). 

Bicoloured mini beach ball with 21.5 cm 
segments. 
 
 

        2,91 zł 
 

 

58260    
 Panel 40 cm  S1;TT1 16 x 4 cm    

 

Piłka plażowa 

Wielokolorowa piłka plażowa wykonana z 
wytrzymałego tworzywa PVC, dostosowana do norm 
unijnych. Długość panelu: 40 cm (średnica ~25 cm). 

beach ball multicolour 
 
 

        4,19 zł 
 

 

50914    
 Panel 40 cm ø 24 cm  S1;TT1 16 x 4 cm  P  

 

Piłka plażowa 

Piłka plażowa wykonana z PVC o dwukolorowych 
panelach.  Produkt wolny od ftalanów. 

Bicolor beach ball 
 
 

        4,19 zł 
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51029    
 Panel 40 cm  S1;TT1 16 x 4 cm    

 

Piłka plażowa 

Piłka plażowa w transparentnych, „szronionych” 
kolorach przyciąga wzrok swoim świeżym wyglądem. 
Wykonana z mocnego tworzywa, zgodnie z normami 
unijnymi. Długość panelu: 40 cm (średnica ~26 cm). 

Monocolour beach ball 
 
 

        4,19 zł 
 

 

51051    
 Panel 40 cm ø 26 cm  S1;TT1 16 x 4 cm    

 

Piłka plażowa 

Klasyczna, dwukolorowa piłka plażowa wykonana z 
wytrzymałego tworzywa PVC, dostosowana do norm 
unijnych. Długość panelu: 40 cm (średnica ~26 cm). 

Bicoloured beach ball 
 
 

        3,74 zł 
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 173 x 66 x 15 cm  S2;TT2 16 x 8 cm  P  

 

Materac dmuchany 

Wygodny, dmuchany materac, wykonany z 
przezroczystego tworzywa, dostępny w kilku 
wariantach kolorystycznych. 

Air mattress 
 
 

        27,45 zł 
 

 

58639    
 ø 48 x 10 cm  S1;TT1 15 x 7 cm  P  

 

Dmuchane koło do pływania 

Dmuchana, dwukolorowa opona dla dzieci. Zapewni 
doskonałą zabawę w wodzie wszystkim najmłodszym. 
Logotyp można umieścić na kolorowej części. 

Floating tyre 
 
 

        7,78 zł 
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55070    
 ø 145 x 170 cm  S2;TT3;TC2 20 x 20 cm  P  

 

Parasol plażowy 

Parasol plażowy wykonany z poliestru, zapakowany w 
praktyczny, przeźroczysty pokrowiec. 

Parasol in a transparent bag 
 
 

        44,35 zł 
 

 

58613    
 60,5 x ø 7,5 cm  S2;TT2;TC2 10 x 5 cm  P  

 

Mata plażowa z zamkiem 

Mata plażowa (180 x 60 cm) wykonana z 
wodoodpornego materiału, wyposażona w zamek 
błyskawiczny i rączkę. Dostępna w kilku atrakcyjnych 
kolorach. 

Beach mat 
 
 

        19,91 zł 
 

 

55104    
 85 x 80 x 50 cm  S2;TT3;TC2 10 x 5 cm  E  

 

Krzesełko składane 

Składane krzesło, ze stabilnym stalowym stelażem 
zapewnia komfort siedzenia w każdym miejscu. Krzesło 
posiada podpórki i uchwyt na kubek. Maksymalny 
obciążenie 150 kg. 

Foldable armchair 
 
 

        76,81 zł 
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60005    
 9,4 x 2,9 x 31,2 cm  T4 5 x 3 cm  E  

 

Akcesoria do grilla 

Praktyczne akcesoria do grillowania: korkociąg, 
pędzel, widelec oraz łopatka. 

BBQ tool 
 
 

        85,36 zł 
 

 

83396    
 27 x 3,6 x 3,5 cm  L3 5 x 1,5 cm  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 
 
 

        8,67 zł 
 

 

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 
 
 

        23,84 zł 
 

 

88531    
 18 x 3,6 x 0,7 cm  T3+V 2,5 x 4 cm  P  

 

Sztućce plastikowe 

Wielofunkcyjne sztućce plastikowe - łyżka, nóż i 
widelec w jednym! Mogą służyć również jako sztućce 
do sałaty. Logotyp można umieścić bezpośrednio na 
opakowaniu. 

Multifunctional cutlery 
 
 

        3,33 zł 
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80648    
 37 x 10 x 8 cm  L3 5 x 2,5 cm  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 
 
 

        56,91 zł 
 

 

80685    
 28 x 59 x 1 cm  L3 5 x 2 cm  P  

 

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 
 
 

        22,73 zł 
 

 

80915    
 ø 36 x 50 cm  L3 4 x 4 cm  K  

 

Mini grill 

Mobilny mini grill. Posiada uchwyt na pokrywie tak, 
aby łatwiej go transportować. Specjalne miejsce na 
popiół pozwala na łatwe czyszczenie produktu. 

Mini grill 
 
 

        128,45 zł 
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90868    
 6 x 0,2 x 3,5 cm  L2 6 x 3,5 cm  P  

 

Metalowa zawieszka 

Metalowa zawieszka na łańcuszku, którą można 
oznakować grawerem lub przy użyciu druku UV. 
Świetnie sprawdzi się jako dodatek do gadżetów, na 
których z przyczyn technicznych nie można wykonać 
znakowania lub w przypadku gadżetów luksusowych, 
których nie chcemy znakować bezpośrednio na 
produkcie. 

Metal pendant 
 
 

        4,98 zł 
 

 

66605    
 25 x 16,5 x 34,5 cm  TT3;TC2 12 x 6 cm  P  

 

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 
 
 

        163,78 zł 
 

 

66607    
 47 x 19 x 44 cm  TT3;TC2 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 
 
 

        199,34 zł 
 

 

58524    
 30,5 x 29 x 30,5 cm  TT3;TC2 12 x 10 cm  P  

 

Torba piknikowa 

Praktyczna torba piknikowa wykonana z poliestru 
300D z przegrodą termiczną i plastikową zastawą. 
Stelaż torby można złożyć w wygodne krzesełko. 
Logotyp można umieścić na przedniej kieszeni. 

Picnic stool with cooling function 
 
 

        85,36 zł 
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63041    
 48 x 35 x 40  ET(Z) 6 x 3,5 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 
 
 

        487,67 zł 
 

 

62337    
 42 x 29 x 39 cm  ET(Z) 6 x 3,5 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 
 
 

        340,92 zł 
 

 

60856    
 30 x 19,2 x 16,5 cm  ET(Z) 6 x 3,5 cm  P  

 

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 
 
 

        161,49 zł 
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66902    
 180 x 112 cm  TT2;HF 10 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 
 
 

        29,98 zł 
 

 

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 
 
 

        113,90 zł 
 

 

60436    
 44 x 30 x 5 cm  HF;TT2 10 x 5 cm  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 
 
 

        36,97 zł 
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65710    
 ø 7,2 x 20,5 cm  L3 4 x 4 cm  K  

 

Bidon 

Bidon o pojemności 600 ml ze sportowym 
zamknięciem, wykonany z aluminium. Stylowy wygląd 
zawdzięcza metalicznej powłoce. Logotyp można 
umieścić bezpośrednio na produkcie. 

Aluminium drinking bottle 
 
 

        15,29 zł 
 

 

60863    
 13 x 9 x 29,5 cm  L3 4,5 x 1,5 cm  K  

 

Butelka na napoje 600ml 

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

Metal drinking bottle with silicone lid 
 
 

        18,71 zł 
 

 

60327    
 9,6 x 5,4 x 20,6 cm  L3 5 x 5 cm  K  

 

Butelka metalowa 

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

Drinking bottle in hipflask design 
 
 

        25,55 zł 
 

 
224



03 05

06 4406 1103 04 05

80
0m

l

50
0m

l

60194    
 ø 7,3 x 24,5 cm  L3 4 x 4 cm  P  

 

Bidon 

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

800ml Drinking bottle with snap hook 
 
 

        14,78 zł 
 

 

60195    
 ø 7,3 x 19 cm  L3;C2 4 x 4 cm  P  

 

Bidon 

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

500ml Drinking bottle 
 
 

        11,88 zł 
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60196    
 ø 8 x 31,5 cm  L3 5 x 5 cm    

 

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 
 
 

        65,45 zł 
 

 

60656    
 ø 6,5 x 23 cm  L3 2 x 7 cm  K  

 

Butelka na napoje 

Butelka na napoje o pojemności 550 ml, wykonana z 
przyjemnego w dotyku, gumowanego plastiku. Logotyp 
można umieścić bezpośrednio na produkcie. 

Plastic drinking bottle 
 
 

        15,89 zł 
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60983    
 ø 7 x 22 cm  L3 4 x 4 cm  K  

 

Butelka termiczna 

Butelka o właściwościach termicznych ze stali 
nierdzewnej o pojemności 500 ml. Posiada uchwyt do 
przenoszenia oraz zamknięcie z silikonową uszczelką. 
Logotyp grawerujemy bezpośrednio na butelce. 

Stainless steel drinking bottle 
 
 

        56,91 zł 
 

 

60986    
 ø 7 x 24,7 cm  T4;L3 3 x 3 cm  P  

 

Butelka do napojów wykonana z tritanu 

Butelka do napojów wykonana z tritanu o pojemności 
800 ml. Zamykana pokrywką. 

Tritan drinking bottle 
 
 

        24,69 zł 
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60663    
 ø 6 x 22,2 cm  T4 3,5 x 3,5 cm  K  

 

Butelka na napoje 

Plastikowa butelka na napoje o pojemności 600 ml z 
chowanym ustnikiem. Logotyp można umieścić 
bezpośrednio na produkcie. 

Drinking bottle 
 
 

        22,13 zł 
 

 

62879    
 ø 6,7 x 22,8 cm  T4;C1 5 x 2,5 cm  K  

 

Butelka szklana 

Butelka z podwójnymi ściankami, wykonana ze szkła. 
Posiada wygodny, zamykany ustnik i sitko. Poj. 400 ml. 

Double wall glass bottle, leakproof 
 
 

        51,18 zł 
 

 

60812    
 ø 6,6 x 25 cm  T4 3,5 x 4 cm  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 
 
 

        28,45 zł 
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60807    
 ø 12,5 x 26 cm  T4 4 x 4 cm  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 
 
 

        38,36 zł 
 

 

60985    
 ø 5,8 x 17,2 cm  TT1;L3 5 x 5 cm  K  

 

Butelka w neoprenowym pokrowcu 

Plastikowa butelka na napoje z uchwytem do 
przenoszenia i zakręcaną pokrywką o pojemności 300 
ml. Butelka posiada pokrowiec wykonany z neoprenu, 
który pozwala na dłuższe utrzymanie temperatury 
napoju. 

Drinking bottle with neoprene sleeve 
 
 

        12,73 zł 
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80665    
 ø 9,3 x 11,4 cm  L3;T4 3 x 1,5 cm  K  

 

Kubek bambusowy 

Kubek o pojemności 250 ml, wykonany z włókien 
bambusowych z silikonową pokrywką i strefą chwytu. 
Można myć w zmywarce. Logotyp można umieścić 
bezpośrednio na produkcie. 

Bamboo mug with silicone lid and grip 
 
 

        12,73 zł 
 

 

60173    
 ø 7 x 13,3 cm  L3 3 x 3 cm  K  

 

Kubek w kształcie puszki 

Metalowy kubek do zimnych napojów, który swoim 
kształtem i wyglądem przypomina puszkę. Pojemność 
330 ml. 

Can shaped drinking tin - metallic look 
 
 

        16,99 zł 
 

 

60841    
 ø 7 x 14 cm  L3 4 x 3 cm  K  

 

Kubek metalowy 250ml 

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

Metal mug 
 
 

        19,91 zł 
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63338    
 ø 7 x 16,3 cm  L3 5 x 5 cm  K  

 

Kubek termiczny 

Kubek termiczny ze stali nierdzewnej, dostępny w kilku 
modnych wersjach kolorystycznych. Pojemność 350 ml. 

Thermal mug 
 
 

        17,76 zł 
 

 

65610    
 ø 8,4 x 17,2 cm  T4 3,5 x 3,5 cm  K  

 

Kubek termiczny 

Plastikowy kubek termiczny o pojemności 400 ml, 
dopasowany do większości uchwytów na napoje w 
samochodzie. 

Plastic thermal travel mug – 0.4 l 
 
 

        9,97 zł 
 

 

68322    
 ø 8 x 17,6 cm  ET(N3) 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 
 
 

        19,91 zł 
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65612    
 ø 8,6 x 16,2 cm  L3 5 x 5 cm  K  

 

Kubek termiczny 

Kubek termiczny o pojemności 400 ml z 
podgrzewaczem (12 volt), z możliwością podłączenia 
do gniazda zapalniczki w aucie. Praktyczne 
rozwiązanie w trakcie dłuższej podróży. Logotyp 
można umieścić bezpośrednio na produkcie. 

"Stay Hot" travel mug 
 
 

        27,12 zł 
 

 

65402    
 ø 8,4 x 18,5 cm  L3 5 x 5 cm  K  

 

Kubek termiczny 

Kubek termiczny ze stali szlachetnej i plastiku o 
pojemności 400 ml. Logotyp można umieścić na 
stalowym elemencie kubka. 

Insulated travel mug 
 
 

        15,29 zł 
 

 

65300    
 ø 8,7 x 16 cm  L3 5 x 5 cm  K  

 

Kubek termiczny 

Kubek termiczny o pojemności 400 ml, wykonany ze 
stali szlachetnej z zewnątrz i plastiku w środku. Logotyp 
można umieścić bezpośrednio na produkcie. 

Stainless steel travel mug 
 
 

        13,99 zł 
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60926    
 ø 8 x 17,5 cm  L3 4 x 3 cm  K  

 

Bambusowy kubek termiczny 

Bambusowy kubek termiczny. Wnętrze wykonane jest 
ze stali nierdzewnej. Pojemność kubka 400 ml. 

Bamboo mug 
 
 

        51,18 zł 
 

 

60546    
 ø 8 x 18,5 cm  T4;L2 3 x 4 cm  K  

 

Kubek termiczny 

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 
 
 

        18,71 zł 
 

 

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 
 
 

        28,45 zł 
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65407    
 ø 8,4 x 19,3 cm  L3 4 x 3 cm  K  

 

Kubek termiczny 

Duży, szczelny kubek termiczny z systemem 
"leakproof". Nierdzewny w środku i na zewnątrz, 
pojemność 500 ml. 

Leakproof insulated travel mug 
 
 

        48,36 zł 
 

 

60819    
 ø 7 x 18,5 cm  L3 4 x 3 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. 

Double-walled drinking cup 
 
 

        46,91 zł 
 

 

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 
 
 

        48,98 zł 
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60710    
 ø 8,3 x 14 cm  L3 5 x 3 cm  K  

 

Kubek termiczny 

Metalowy kubek termiczny o pojemności 300 ml z 
zamykanym ustnikiem i gumowaną strefą chwytu. 
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie. 

Thermal mug 
 
 

        39,76 zł 
 

 

60709    
 ø 8,3 x 14 cm  L3 5 x 3 cm  K  

 

Kubek termiczny 

Kubek termiczny o pojemności 300 ml z zamykanym 
ustnikiem i gumowaną strefą chwytu. Logotyp można 
umieścić bezpośrednio na produkcie. 

Thermal mug 
 
 

        39,76 zł 
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65403    
 ø 7,4 x 24,7 cm  L3 4 x 4 cm  K  

 

Termos 

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. 

Stainless steel thermal flask 
 
 

        27,80 zł 
 

 

62892    
 ø 7 x 23,5 cm  L3 4 x 4 cm  K  

 

Termos 

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

Thermos flask 
 
 

        25,55 zł 
 

 236



03 04 05

50
0m

l

50
0m

l

60089    
 ø 7 x 23,3 cm  L3 5 x 5 cm  K  

 

Termos 

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

Stainless steel thermal flask 
 
 

        25,55 zł 
 

 

65420    
 ø 7 x 24 cm  L3 4 x 4 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 
 
 

        27,80 zł 
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65401    
 ø 8,5 x 31 cm  L3 4 x 4 cm  K  

 

Termos 

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

Stainless steel thermal flask 
 
 

        45,56 zł 
 

 

60427    
 ø 7,2 x 28 cm  L3 5 x 5 cm  K + P  

 

Termos 

Praktyczny termos wykonany ze stali nierdzewnej o poj. 
600 ml. wyposażony w kubek o nietypowym kształcie. 
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie. 

Stainless steel thermal flask 
 
 

        51,18 zł 
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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 
 
 

        39,82 zł 
 

 

60792    
 ø 9,1 x 15 cm  L3 5 x 2 cm  K  

 

Piersiówka 600ml - beczka 

Piersiówka wykonana ze stali nierdzewnej o 
pojemności 600ml w kształcie beczki. Logotyp można 
umieścić bezpośrednio na produkcie. 

Hip flask barrel 
 
 

        51,18 zł 
 

 

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 
 
 

        51,18 zł 
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65708    
 7 x 2,5 x 11,6 cm  L3 4 x 3 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 
 
 

        15,90 zł 
 

 

65703    
 9,3 x 2,8 x 13,8 cm  L3 5 x 3 cm  K  

 

Piersiówka 

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

Stainless metal hip flask 
 
 

        19,91 zł 
 

 

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 
 
 

        24,69 zł 
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60168    
 18,8 x 17 x 4,4 cm  L3 4 x 2,5 cm  K  

 

Piersiówka z 2 kieliszkami 

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 
 
 

        39,82 zł 
 

 

65740    
 ø 4,3 x 6,9 cm  L3 1 x 3 cm  K  

 

Zestaw 4 kieliszków 

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

4 stainless steel caps 
 
 

        16,99 zł 
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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. 

Foldable silicon bowl - big 
 
 

        33,55 zł 
 

 

80054    
 14,9 x 12,7 x 3,1 cm  T4+V;DC2 5 x 2 cm  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. 

Foldable silicon bowl - small 
 
 

        23,84 zł 
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83057    
 22,5 x 18 x 9,8 cm  T4+V 4 x 2 cm  P  

 

Pojemnik na sałatkę 

Praktyczny pojemnik na sałatkę o poj. 1300 ml z 
dołączonym widelcem i zamykanym pojemnikiem na 
sos o poj. 50 ml. Całość wykonana z plastiku. 

Salad box 
 
 

        8,90 zł 
 

 

88489    
 ø 12,5 x 19,5 cm  L3 5 x 3 cm  K  

 

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 
 
 

        59,73 zł 
 

 

80959    
 18 x 11,7 x 7,2 cm  DC2 8 x 5 cm  P  

 

Lunchbox 

Lunchbox wykonany z mocnego plastku. Posiada 
plastikowe zamknięcie i dużo miejsca na nadruk. 

Lunchbox 
 
 

        8,46 zł 
 

 

243



30
0m

l

30
0m

l

80683    
 ø 9 x 15,5 cm  T4+V;L3 3 x 2 cm  K + P  

 

Kubek plastikowy 

Plastikowy kubek z łyżeczką i miejscem np. na musli. 
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie. 

Yoghurt cup with spoon 
 
 

        13,59 zł 
 

 

80984    
 ø 8,9 x 15 cm  T4 3,5 x 3,5 cm  P  

 

Kubeczek na jogurt 

Plastikowy kubeczek jogurtowy z łyżeczką, o 
pojemności 300 ml. Kubeczek posiada dodatkową 
przegródkę na owoce lub musli. 

Plastic yoghurt cup with spoon 
 
 

        8,46 zł 
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60463    
 ø 20,5 x 12,5 -> 26,5 cm  T4+V 5 x 2 cm  P  

 

Dozwnik do napojów 

Składany, plastikowy dozownik do napojów o 
pojemności 7500 ml. Logotyp można umieścić na 
pokrywie. 

Drinks dispenser 
 
 

        39,45 zł 
 

 

60812    
 ø 6,6 x 25 cm  T4 3,5 x 4 cm  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 
 
 

        28,45 zł 
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60814    
 ø 11,5 x 29,5 cm  T4 4 x 3 cm  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 
 
 

        56,91 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 
 
 

        53,95 zł 
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80796    
 ø 6,2 x 5,8 cm  C1;L3 3 x 2 cm  K  

 

Szklanki do espresso 

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

Set of 2 double-walled espresso cups 
 
 

        42,64 zł 
 

 

80797    
 ø 8,5 x 11 cm  C1;L3 5 x 2,5 cm  K  

 

Szklanki do cappuccino 

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

Set of 2 double-walled capuccino cups 
 
 

        62,63 zł 
 

 

80798    
 ø 11 x 24,7 cm  L3 3 x 2 cm  K  

 

Dzbanek szklany 1400ml 

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

Glass carafe 
 
 

        85,36 zł 
 

 248



SET OF 5

45
0m

l

40
00

m
l

80443    
 26 x 23,7 x 28,3 cm  L3;ETN1 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 
 
 

        85,36 zł 
 

 

80442    
 8 x 10,7 x 13 cm  L3;T4;C1 3 x 1 cm  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 
 
 

        7,77 zł 
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83331    
 ø 7,9 x 9,5 cm  T4+V;C1 10 x 6 cm    

 

Kubek szklany 

Szklany kubek o pojemności 300 ml. 

Coffee mug made of glass 
 
 

        5,38 zł 

 

80948    
 ø 8,1 x 10,2 cm  C1 5 x 5 cm  N  

 

Szklany kubek 

Kubek o podwójnych szklanych ściankach z grubym 
uchem. Pojemność 320 ml. 

Glass cup, 320 ml 
 
 

        5,38 zł 

 

83444    
 5,5 x 2,7 x 4,5 cm  T2+V 3 x 3 cm  P  

 

Uchwyt na kubek 

Plastikowy uchwyt, który można założyć na kubek i 
włożyć do niego np. torebkę herbaty, kostki cukru lub 
ciasteczko. Logotyp można umieścić bezpośrednio na 
produkcie. 

Tea bag holder, transparently frosted 
 
 

        1,28 zł 

 

88785    
 ø 15 x 10,4 cm  C1 4 x 3 cm  K  

 

Filiżanka ze spodkiem 

Ceramiczna filiżanka o poj. 300 ml z dopasowanym 
spodkiem. 

Set of white coffee mug and coaster 
 
 

        11,36 zł 
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87981    
 ø 8 x 9,4 cm  T4;C1 6 x 6 cm    

 

Kubek szklany 

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

Coffee mug, transparent frosted 
 
 

        5,38 zł 
 

 

83440    
 ø 16 x 7,6 cm  C2 3 x 1 cm  K  

 

Filiżanka do cappuccino 

Ceramiczna filiżanka do cappuccino ze spodkiem, poj. 
200 ml. Wyróżnia się swoim niepowtarzalnym 
wyglądem. 

Coffee cup with saucer 
 
 

        14,44 zł 
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87891    
 ø 7,1 x 10,2 cm  C1 6 x 7 cm    

 

Kubek ceramiczny 

Kubek ceramiczny o prostym kształcie, pojemność 250 
ml. Do kubka pasuje opakowanie 87891v (zamawiane 
oddzielnie). 

White ceramic coffee mug with a corrugated 
scum 
 
 

        7,60 zł 
 

 

80097    
 ø 9 x 8,5 cm  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 mug 
 
 

        7,35 zł 
 

 

81759    
 12,5 x 2,8 x 0,6 cm  C1 4 x 0,4 cm    

 

Łyżeczka do kubka 

Łyżeczka ceramiczna pasująca do kubka art. 81749. 
Szeroka gama kolorystyczna. 

Spoon 
 
 

        2,12 zł 
 

 

81749    
 ø 8,5 x 10,6 cm  C1 3,5 x 2 cm  K  

 

Kubek ceramiczny 

Kubek ceramiczny z uchem ze specjalnym miejscem na 
łyżeczkę. Łyżeczki należy zamawiać oddzielnie - art. 
81759. 

Mug 
 
 

        9,31 zł 
 

 

87890    
 ø 7,3 x 10,8 cm  C1 4 x 4 cm    

 

Kubek ceramiczny 

Kubek ceramiczny, pojemność 300 ml. Do kubka 
pasuje opakowanie 87890v (zamawiane oddzielnie). 

Straight coffee mug 
 
 

        6,58 zł 
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87888    
 ø 8 x 9,5 cm  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 
 

 

Opakowanie jednostkowe 
zamawiane oddzielnie

80481    
 12,3 x 8,6 x 10,5 cm  C1 4 x 4 cm  N  

 

Kubek ceramiczny 

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

Ceramic mug 
 
 

        7,35 zł 
 

 
253



04 05 06 09

03 04 05

04 05

30
0m

l
30

0m
l

35
0m

l

80843    
 ø 8,9 x 8,2 cm  C1 5 x 5 cm  K  

 

Kubek ceramiczny 

Porcelanowy kubek o pojemności 350 ml, stylizowany 
na retro garnuszek do picia. 

Ceramic cup, 350ml 
 
 

        16,99 zł 
 

 

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 
 
 

        9,45 zł 
 

 

80672    
 ø 9,8 x 9 cm  C1 4 x 3 cm  K  

 

Kubek metalowy emaliowany 

Tradycyjny, metalowy kubek emaliowany z uchem. 
Pojemność 300 ml. Logotyp można umieścić 
bezpśrednio na produkcie. 

Tin mug 
 
 

        11,88 zł 
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80921    
 ø 8,7 x 10,6 cm  C1 4 x 4 cm  N  

 

Kubek ceramiczny 

Estetyczny kubek ceramiczny o pojemności 300 ml. 
Wewnątrz biały, na zewnątrz w kolorze. 

Colored ceramic cup 
 
 

        10,93 zł 
 

 

88704    
 ø 9 x 8,5 cm  C1 4 x 4 cm  N  

 

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 
 
 

        13,59 zł 
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85095    
 ø 8,5 x 9,8 cm  C1 3 x 3 cm  K  

 

Kubek ceramiczny 

Kubek ceramiczny o pojemności 250 ml., wyróżnia się 
kolorowym wnętrzem, które nadaje mu oryginalny 
charakter. Kubek sprzedawany w zestawie z łyżeczką. 
Logotyp można umieścić na zewnętrznej ściance kubka. 

Ceramic cup with a spoon 
 
 

        10,98 zł 
 

 

83454    
 ø 8,3 x 9,6 cm  C1 4 x 4 cm  K  

 

Kubek ceramiczny 

Ceramiczny kubek z kolorowym wnętrzem i pasującą 
łyżeczką, poj. 300 ml. 

Mug with spoon 
 
 

        13,59 zł 
 

 

88705    
 ø 8,4 x 9 cm  C1 4 x 4 cm    

 

Kubek ceramiczny 

Ceramiczny kubek, o pojemności 300 ml., wyróżnia się 
kolorowym wnętrzem, co nadaje mu oryginalny 
charakter. Logotyp można umieścić na zewnętrznej 
ściance kubka. Do kubka pasuje opakowanie 87888V 
i PRO7A06 (zamawiane oddzielnie). 

Ceramic cup, coloured inside and white 
outside 
 
 

        13,59 zł 
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87404    
 ø 8,1 x 9,4 cm  L3;C1 4 x 4 cm  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) 
 
 

        14,87 zł 
 

 

80654    
 ø 8,4 x 9,2 cm  L3 4 x 3 cm  K  

 

Kubek ceramiczny - gumowany 

Kubek ceramiczny z gumowaną powłoką, pojemność 
300 ml. Logotyp można umieścić bezpośrednio na 
produkcie. Zalecane mycie ręczne. 

Rubberized ceramic mug 
 
 

        16,92 zł 
 

 

80655    
 ø 8 x 10,5 cm  L3 4 x 3 cm  K  

 

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 
 
 

        16,92 zł 
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83439    
 ø 8,6 x 9,8 cm  SU 17 x 7 cm    

 

Kubek do sublimacji 

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

Sublimation mug 
 
 

        9,78 zł 
 

 

80171    
 ø 8,1 x 10 cm  SU 18,5 x 8 cm    

 

Kubek ceramiczny - metalik 

Ceramiczny kubek z eleganckim metalicznym 
wykończeniem. Pojemność 300ml. Zalecane mycie 
ręczne. 

Metallic finish mug 
 
 

        16,99 zł 
 

 

80172    
 ø 8,1 x 9,6 cm  SU;C1 19 x 8 cm    

 

Kubek ceramiczny - neon 

Kubek ceramiczny w intensywnym, neonowym kolorze 
nadający się do sublimacji. Proponujemy wykonać 
ciemno szary logotyp. Zalecane mycie ręczne. 

Neon Sublimation mug 
 
 

        14,44 zł 
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83281    
 ø 8,2 x 9,9 cm  SU 19 x 8 cm    

 

Kubek ceramiczny do sublimacji 

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

Classic coffee mug for allover print 
 
 

        8,46 zł 
 

 

83438    
 ø 8,2 x 9,6 cm  SU 19 x 8 cm    

 

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 
 
 

        16,99 zł 
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80556    
 ø 8,5 x 10,3 cm  C1 5 x 5 cm  K  

 

Kubek porcelanowy z koroną 

Porcelanowy kubek z nadrukowaną koroną. Pojemność 
300 ml. Całość zapakowana w pudełko prezentowe. 

Cup with crown print 
 
 

        14,44 zł 
 

 

80584    
 ø 8 x 10,5 cm  ET(N1);C1 5 x 5 cm  K  

 

Kubek porcelanowy z gwiazdką 

Porcelanowy kubek z nadrukowaną złotą gwiazdą. 
Pojemność 300 ml. 

Cup with star print 
 
 

        14,44 zł 
 

 

80554    
 ø 11,3 x 13,8 cm  C2;ET(N1) 5 x 5 cm  K  

 

Zestaw do fondue 

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

Chocolate fondue set 
 
 

        51,18 zł 
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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 
 
 

        56,91 zł 
 

 

80615    
 16,5 x 9,5 x 12 cm  ET(N1);C2 5 x 5 cm  K  

 

Porcelanowy zestaw do herbaty 

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 
 
 

        68,27 zł 
 

 

261



84021    
 27,2 x 24,1 x 9,3 cm  L3 4 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 
 
 

        73,99 zł 
 

 

82870    
 ø 13,5 x 17,7 cm  L3 5 x 3 cm  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 
 
 

        85,36 zł 
 

 

88673    
 32 x 18,5 x 1,5 cm  S1;TT2 12 x 2 cm    

 

Pokrowiec termiczny na butelkę 

Niezwykle praktyczny produkt wypełniony żelem 
chłodzącym, zapinany na rzep. Doskonały sposób, by 
utrzymać odpowiednią temperaturą każdego napoju. 
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie. 

Bottle cooler with cooling pads 
 
 

        22,73 zł 
 

 

88378    
 17 x 15,2 x 35,5 cm  T4 5 x 1 cm  K  

 

Stojak na wino 

Stojak na 3 butelki wina wykonany z matowego 
tworzywa sztucznego. W zestawie: śruby do montażu i 
instrukcja obsługi. 

Plastic wine rack for three bottles 
 
 

        9,97 zł 
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82883    
 ø 4 x 7,5 cm  L3 2 x 1 cm  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 
 
 

        14,18 zł 
 

 

82865    
 11,9 x 1,4 x 2 cm  L2 4 x 0,7 cm  K  

 

Nóż kelnerski 

Metalowy nóż kelnerski z otwieraczem do butelek, 
nożykiem do folii i korkociągiem. 

Waiter's knife 
 
 

        7,80 zł 
 

 

82882    
 ø 4,6 x 7,3 cm  T3+V;DC1 3 x 1,5 cm  K  

 

Korek do wina 

Plastikowy korek do wina to praktyczny gadżet, który 
umożliwi ponowne zamknięcie butelki. Dzięki niemu 
wino pozostanie świeże na dłużej. 

Vacuum wine stopper made of plastic 
 
 

        11,36 zł 
 

 

80972    
 ø 5 x 26,5 cm  L3 ;DC1 3 x 1,5 cm  K  

 

Korkociąg 

Korkociąg, który pozwoli łatwo i szybko otworzyć 
butelkę z winem. 

Electric corkscrew 
 
 

        99,34 zł 
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80561    
 ø 46 x 33,5 cm  L3 5 x 3 cm  K  

 

Cooler do szampana, duży 

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

Champagne cooler large 
 
 

        845,89 zł 
 

 

80562    
 32,5 x 25 x 25 cm  L3 5 x 3 cm  K  

 

Cooler do szampana, mały 

Cooler do chłodzenia szampana wykonany z  

metalu. Doskonale sprawdzi się na każdym przyjęciu. 

Champagne cooler small 
 
 

        675,01 zł 
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84007    
 36 x 11,1 x 12,2 cm  S2;L3 6 x 4 cm  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 
 

 

84037    
 15 x 17,5 x 4,7 cm  L3;S2 5 x 1 cm  K  

 

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 
 
 

        48,62 zł 
 

 

60786    
 24 x 18 x 6 cm  S2;L3 4,8 x 2,8 cm  N  

 

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 
 
 

        108,43 zł 
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F227    
 48 x 14,1 x 34 cm  ET(N1) 4 x 3 cm  K  

 

Zestaw kieliszków do wina Ferraghini 

Zestaw 6 kryształowych kieliszków do czerwonego 
wina marki Ferraghini. Można myć w zmywarkach. 

Set of 6 red wine glasses 
 
 

        169,97 zł 
 

 

F228    
 44 x 13 x 33 cm  ET(N1) 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 
 
 

        169,97 zł 
 

 

F229    
 36,5 x 10,1 x 32,5 cm  ET(N1) 4 x 3 cm  K  

 

Zestaw kieliszków do szampana Ferraghini 

Zestaw 6 kryształowych kieliszków do szampana marki 
Ferraghini. Można myć w zmywarkach. 

Set of 6 champagne glasses 
 
 

        169,97 zł 
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F231    
 26,5 x 11 x 35,5 cm  ET(N1) 4 x 3 cm  K  

 

Zestaw szklanek do drinków Ferraghini 

Zestaw 6 kryształowych szklanek do drinków marki 
Ferraghini. Można myć w zmywarkach. 

Set of 6 tall drinking glasses 
 
 

        169,97 zł 
 

 

F230    
 31 x 12 x 25,4 cm  ET(N1) 4 x 3 cm  K  

 

Zestaw szklanek do whiskey Ferraghini 

Zestaw 6 kryształowych szklanek do whiskey marki 
Ferraghini. Można myć w zmywarkach. 

Set of 6 whisky glasses 
 
 

        169,97 zł 
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88872    
 58 x 18 x 2 cm  L3 4 x 2 cm  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 
 
 

        122,44 zł 
 

 

80550    
 50,5 x 30,5 x 8 cm  L3 4 x 2 cm  K  

 

Drewniana taca prostokątna 

Prostokątna taca wykonana z wysokiej jakości drewna 
mango z uchwytami ze stali nierdzewnej. Posiada 
powłokę antypoślizgową. Logotyp można umieścić 
bezpośrednio na desce. 

Wood tray 
 
 

        159,76 zł 
 

 

80551    
 45,8 x 45,8 x 8 cm  L3 4 x 2 cm  K  

 

Drewniana taca kwadratowa 

Kwadratowa taca wykonana z wysokiej jakości 
drewna mango z uchwytami ze stali nierdzewnej. 
Posiada powłokę antypoślizgową. Logotyp można 
umieścić bezpośrednio na desce. 

Wood tray, square 
 
 

        189,56 zł 
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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 
 
 

        69,87 zł 
 

 

80558    
 40 x 25 x 1,5 cm  L3 4 x 2 cm  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 
 
 

        79,21 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 
 
 

        85,36 zł 
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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 
 
 

        93,13 zł 
 

 

80191    
 20,8 x 21,7 x 3 cm  L3;S1 8 x 3 cm  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 
 
 

        42,64 zł 
 

 

80836    
 25,7 x 28 x 2,7 cm  S1;L3 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 
 
 

        85,36 zł 
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80560    
 16,8 x 2,5 x 25,5 cm  S1 4 x 3 cm  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 
 
 

        25,55 zł 
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80548    
 34,2 x 11,8 x 3,3 cm  S1;L3 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 
 
 

        144,40 zł 
 

 

80549    
 36,5 x 11,8 x 3,3 cm  S1;L3 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 
 
 

        144,40 zł 
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80573    
 37,7 x 21,9 x 3,8 cm  S1;L3 10 x 10 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 
 
 

        98,34 zł 
 

 

80791    
 21 x 10 x 35 cm  L3 3,8 x 1,8 cm  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 
 
 

        298,20 zł 
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80185    
 ø 3,2 x 10,6 cm  L3 1 x 3 cm  K  

 

Młynek do soli i pieprzu 

Niewielki młynek do soli i pieprzu wykonany z 
gumowanego metalu. Młynek posiada mechanizm 
ceramiczny. 

Mini salt and pepper mill 
 
 

        25,25 zł 
 

 

80337    
 ø 6,2 x 17,2 cm  L3 3 x 1,5 cm  K  

 

Młynek do soli i pieprzu 

Elektryczny młynek do soli i pieprzu. Posiada dwie 
oddzielne komory, które mogą być niezależnie 
obsługiwane za pomocą przycisków. 

Electric salt and pepper mill 
 
 

        73,99 zł 
 

 

80689    
 ø 5,2 x 22,3 cm  L3 3,5 x 3,5 cm  K  

 

Młynek do pieprzu 

Elektryczny młynek do pieprzu, wykonany ze stali 
nierdzewnej i szkła. Logotyp można umieścić 
bezpośrednio na opakowaniu. 

Electric pepper mill 
 
 

        45,54 zł 
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83562    
 10 x 5,1 x 18,5 cm  T3 3,5 x 2 cm  K  

 

Termometr do mięsa 

Bezprzewodowy termometr odpowiedni do 
przygotowywania większości rodzajów mięs, z 
pięcioma stopniami gotowania: WELL / M WELL / 
MEDIUM / M RARE / RARE. Logotyp można umieścić 
pod przyciskami. 

Meat thermometer 
 
 

        85,36 zł 
 

 

80664    
 64,5 x 110 cm  TT3;HF 15 x 15 cm    

 

Fartuch kuchenny 

Klasyczny, bawełniany fartuch kuchenny wiązany z 
tyłu. Logotyp można umieścić bezpośrednio na 
produkcie. 

Apron 
 
 

        19,91 zł 
 

 

83569    
 11 x 7 x 17,7 cm  ET(N1) 4 x 2 cm  K  

 

Foremki sylikonowe 

Sylikonowe foremki, których można użyć do smażenia 
jajek lub naleśników. Odporne na temperatury do 
225°C i mycie w zmywarce. 

Fried egg form 
 
 

        8,46 zł 
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88891    
 11,3 x 8,5 x 10,1 cm  C1;ETN1 3 x 2 cm  K  

 

Zestaw solniczka i pieprzniczka 

Solniczka i pieprzniczka, które dzięki specjalnej 
konstrukcji idealnie pasują do siebie. Zestaw wykonany 
jest z wysokiej jakości porcelany, natomiast podstawa z 
kolorowego sylikonu zapewniającego dobrą 
przyczepność. 

Salt & pepper shaker 
 
 

        11,36 zł 
 

 

88894    
 14,8 x 10,2 x 7 cm  C2 4 x 3 cm  K  

 

Porcelanowy garnek 

Porcelanowy garnek, który można myć w zmywarce 
oraz używać w mikrofalówce. Uchwyty i pokrywa 
wykonane są z kolorowego sylikonu odpornego na 
ciepło oraz utrzymującego temperaturę. 

Porcelain pot with siliconee lid and heat 
protected handles 
 
 

        16,99 zł 
 

 

80975    
 25 x 10 x 5,7 cm  L3 4 x 1 cm  K  

 

Zestaw miseczek 

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

Small bowls set with slate board 
 
 

        25,55 zł 
 

 

80794    
 24,9 x 9,8 x 6 cm  L3 4 x 1 cm  K  

 

Zestaw miseczek 

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

Small bowls set with bamboo board 
 
 

        33,96 zł 
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90820    
 16,3 x 8,7 x 2,5 cm  L2 5 x 1 cm  P  

 

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 
 
 

        68,27 zł 
 

 

90817    
 15,1 x 5,6 x 2,3 cm  L2 3 x 1 cm  P  

 

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 
 
 

        85,36 zł 
 

 

81419    
 7,8 x 2,7 x 16,5 cm  TT1;L3 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 
 
 

        62,63 zł 
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3xUM4 83062    
 17,1 x 13 x 3,8  L2 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 
 
 

        85,36 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 
 
 

        49,76 zł 
 

 

88002    
 15,5 x 10 x 5 cm  T4;L3 4 x 2 cm  K  

 

Zestaw narzędzi 

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

25-piece tool case 
 
 

        39,82 zł 
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70688    
 ø 2,2 x 6,2 cm  T2 3 x 1 cm  P  

 

Stopery do uszu 

Para piankowych stoperów do uszu zamknięta w 
plastikowej tubie z łańcuszkiem. Logotyp można 
umieścić na tubie. 

Earplugs 
 
 

        1,62 zł 
 

 

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 
 
 

        26,40 zł 
 

 

10923    
 25 x 1,2 x 0,7 cm  T2 4 x 0,9 cm  N  

 

Ołówek stolarski 

Duży prostokątny ołówek stolarski wykonany z drewna, 
z rysikiem z grafitu. Logo można wygrawerować 
bezpośrednio na ołówku. 

Carpenter's pencil 
 
 

        1,71 zł 
 

 

80895    
 23,2 x 2,7 x 1,5 cm  DC1;DC2 6 x 2 cm  K  

 

Miarka składana 2 m 

Składana miarka wykonana z mocnego plastiku o 
długości 2 m (po rozłożeniu). Nadruk można wykonać 
bezpośrednio na produkcie. 

2m yardstick 
 
 

        9,31 zł 
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89003    
 13,4 x 1,4 x 1,4 cm  T2 5 x 0,6 cm  P  

 

Nóż do kartonu 

Mały nóż z łamanym ostrzem, dostępny w kilku 
kolorach. Logotyp można umieścić na obudowie. 

Cutter with removable blade 
 
 

        1,28 zł 
 

 

89002    
 15,5 x 3 x 1,4 cm  T2;DC0 5 x 1 cm    

 

Nóż do kartonu 

Transparentny nóż do kartonu z kolorową końcówką i 
łamanym ostrzem - praktyczny i wygodny w użyciu. 
Logotyp można umieścić na obudowie noża. 

Cutter with removable blade 
 
 

        1,62 zł 
 

 

89001    
 15,3 x 3 x 1,4 cm  T2;DC0 5 x 1 cm    

 

Nóż do kartonu 

Duży nóż z łamanym ostrzem, dostępny w kilku 
kolorach. Logotyp można umieścić na obudowie. 

Cutter with removable blade 
 
 

        1,65 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 
 
 

        16,96 zł 
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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 
 
 

        7,60 zł 
 

 

53312    
 9,5 x 2,6 x cm  L2 3 x 1 cm  K  

 

Scyzoryk 

Scyzoryk z 11 funkcjami wykonany ze stali 
nierdzewnej. Logotyp można umieścić bezpośrednio na 
produkcie. 

Pocketknife 
 
 

        16,95 zł 
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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 
 
 

        14,44 zł 
 

 

59601    
 5,9 x 1,9 x 1 cm  L2 4,5 x 1 cm  K  

 

Scyzoryk 

Elegancki scyzoryk ze stali nierdzewnej, posiadający 5 
funkcji: nożyk, nożyczki, pilnik do paznokci / przyrząd 
do czyszczenia paznokci oraz brelok. Logotyp można 
umieścić na metalowej obudowie. 

5-piece pocket knife 
 
 

        7,98 zł 
 

 

59602    
 9,4 x 2,5 x 1,3 cm  L2 3,5 x 1,2 cm  K  

 

Scyzoryk 

Scyzoryk kieszonkowy ze stali nierdzewnej posiada 6 
praktycznych funkcji: nożyk, otwieracz do puszek i 
butelek, korkociąg, śrubokręt oraz brelok. 

7-piece pocket knife 
 
 

        11,36 zł 
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88808    
 4 x 4 x 1 cm  T2;DC1 3 x 3 cm  P  

 

Taśma miernicza 

Stalowa miarka o długości 100 cm w kwadratowej 
obudowie z kolorowego plastiku, zawieszona na 
praktycznym breloku. Logotyp można umieścić na 
obudowie. 

1 meter steel measuring tape 
 
 

        2,49 zł 
 

 

80423    
 4,1 x 1,1 x 5,7 cm  T2;DC1 2 x 2 cm  P  

 

Taśma miernicza z brelokiem 

Plastikowa taśma miernicza o dł. 1 m, z brelokiem. 
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie. 

Keychain with measure tape 
 
 

        2,22 zł 
 

 

88809    
 8 x 3,2 x 6,2 cm  T3;DC1 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 
 
 

        5,64 zł 
 

 

88802    
 6,7 x 2,1 x 5,6 cm  T3;L2 4,5 x 2 cm  K  

 

Taśma miernicza 

Poręczna stalowa miarka o długości 200 cm. Posiada 
funkcję stopu, mechanizm zwijający oraz pasek na 
rękę. Logotyp można umieścić na obudowie. 

2 meter steel measuring tape 
 
 

        4,98 zł 
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81735    
 8,5 x 3,7 x 6,6 cm  T3;L2;DO 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 
 
 

        19,91 zł 
 

 

81734    
 7,5 x 3,3 x 5,9 cm  T3;L2;DO 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 
 
 

        13,59 zł 
 

 

80882    
 6,5 x 3,5 x 6,2 cm  L2;DO ø  3 cm  K  

 

Taśma miernicza 3 m 

Miarka w stalowej obudowie z gumowanymi 
elementami. Posiada pasek na rękę i małą tabliczkę 
pośrodku, na której można umieścić logotyp. Długość 
miarki 3 m. 

3m measuring tape 
 
 

        9,81 zł 
 

 

80883    
 7,3 x 3,7 x 6,8 cm  L2;DO ø  3 cm  K  

 

Taśma miernicza 5 m 

Miarka w stalowej obudowie z gumowanymi 
elementami. Posiada pasek na rękę i małą tabliczkę 
pośrodku, na której można umieścić logotyp. Długość 
miarki 5 m. 

5m measuring tape 
 
 

        15,29 zł 
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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 
 
 

        7,26 zł 
 

 

73536    
 one size fits all  S1;HF;TT1 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 
 
 

        8,46 zł 
 

 

73373    
 180 x 30 cm  HF;TT2 4 x 5 cm    

 

Szalik 

Szalik uszyty ze 100% bawełny ze wzorem w szaro-
czarną szachownicę. 

Scarf with chess pattern 
 
 

        42,64 zł 
 

 

60492    
 11,5 x 11,5 x 11,5 cm  S1;ET(N2) 3 x 3 cm    

 

Chusteczki w pudełku 

Chusteczki 3-warstwowe (60 szt.) umieszczone w 
ekologicznym pudełku, wykonanym z papieru 
pochodzącego z recyklingu. 

Tissuebox with 60 three-ply tissues 
 
 

        4,96 zł 
 

 

68669    
 7,3 x 5,2 x 2,7 cm  ET(N1) 5 x 3 cm    

 

Chusteczki higieniczne 

Opakowanie chusteczek higienicznych. Zawiera 10 
sztuk wysokiej jakości 3-warstwowych chusteczek. 
Niezwykle delikatne, chronią nos przed 
podrażnieniem. Logotyp można umieścić na etykiecie, 
którą naniesiemy na opakowanie. 

10 pcs handkerchieve 3-fold 
 
 

        0,94 zł 
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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 
 
 

        4,70 zł 
 

 

90268    
 38 x 16 x 2,4 cm  TT1;T4 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 
 
 

        8,46 zł 
 

 

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 
 
 

        2,99 zł 
 

 

90891    
 40,5 x 10 x 7,5 cm  T3 4 x 2 cm  P  

 

Skrobaczka z miotełką 

Ergonomiczna skrobaczka do szyb z praktyczną 
miotełką ułatwi kierowcy każdy zimowy poranek. 

Plastic ice scraper with brush 
 
 

        8,46 zł 
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3xUM4 88757    
 8,6 x ø 2,5 cm  L2 2 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 
 
 

        11,36 zł 
 

 

88422    
 12,3 x ø 3,5 cm  L2 3 x 1 cm  K  

 

Latarka 

Metalowa latarka z 14 żarówkami LED. Logotyp 
można umieścić na obudowie. 

Torch with 14 LEDs in a box 
 
 

        25,55 zł 
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3xUM3

incl. 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 
 
 

        27,26 zł 
 

 

90703    
 ø 9 x 19,5 cm  T4 2 x 2 cm  K  

 

Lampka kempingowa 

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). 

Camping light 
 
 

        19,91 zł 
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90738    
 15,9 x 2,3 x 1,5 cm  T4 5 x 2 cm  K  

 

Latarka z magnesem 

Plastikowa latarka 3 LED z magnesem, dzięki któremu 
latarkę można przymocować do metalowych 
powierzchni np. pod samochodem. Logotyp można 
umieścić bezpośrednio na produkcie. 

Torch with magnetic function 
 
 

        8,46 zł 
 

 

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 
 
 

        13,33 zł 
 

 

88634    
 10,2 x ø 2,8 cm  L2 4 x 1 cm  K  

 

Latarka 

Estetyczna latarka wykonana z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej, wykończona kolorowymi elementami. 
Wyposażona w 9 żarówek typu LED oraz nylonowy 
uchwyt. 

Stainless steel torch with coloured  endings 
 
 

        9,94 zł 
 

 

290



03

04

05

07

incl.

incl.

incl.

incl.

92311    
 9,6 x 2,4 x 0,8 cm  T2 4 x 1 cm  K  

 

Brelok do kluczy 

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

keyring with white LED 
 
 

        2,31 zł 
 

 

90737    
 12 x ø 1,3(2,3) cm  T2 2,5 x 0,5 cm  P  

 

Latarka z brelokiem 

Mała, plastikowa latarka 1 LED z brelokiem. Logotyp 
można umieścić bezpośrednio na produkcie. 

Pocket torch in key chain 
 
 

        2,31 zł 
 

 

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 
 
 

        19,91 zł 
 

 

80585    
 8 x 5 x 7,5 cm  T3+V;DC1 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 
 
 

        10,59 zł 
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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 
 

 

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 
 
 

        2,25 zł 
 

 

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 
 
 

        9,99 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 
 
 

        5,18 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 
 
 

        5,90 zł 
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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 
 
 

        6,19 zł 
 

 

92212    
 8 x 3,5 x 0,4 cm  L2;DO 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 
 
 

        5,49 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 
 
 

        6,75 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 
 
 

        5,64 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 
 
 

        5,64 zł 
 

 
293



03

04

05

08

09

10

90957    
 9,8 x 3,5 x 0,5 cm  L2 3 x 2 cm  P  

 

Brelok 

Brelok składający się z kolorowej wytrzymałej taśmy i 
metalowej tabliczki, na której można umieścić logotyp 
firmy. 

Keyring 
 
 

        3,99 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" 
 
 

        5,90 zł 
 

 

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 
 
 

        8,46 zł 
 

 

60154    
 12 x 3 x 0,2 cm  TT1 3 x 2 cm    

 

Zawieszka 

Zawieszka do toreb podróżnych, na której można 
umieścić logotyp. 

28 Degree Tag 
 
 

        3,33 zł 
 

 

F113    
 8,1 x 0,5 x 10,5 cm  T3 5 x 2 cm  K  

 

Etui na klucze Ferraghini 

Etui na klucze marki Ferraghini, zamykane na zamek. 
Można umieścić w nim również karty kredytowe i 
pieniądze. 

Ferraghini private key case 
 
 

        8,46 zł 
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97777    
 8,5 x 3,9 x 0,4 cm  L2 3,2 x 1 cm  P  

 

Brelok metalowy CrisMa 

Brelok metalowy CrisMa z kolorową, lakierowaną 
buźką. Logotyp można umieścić na metalowej blaszce. 

Keyring smiley 
 
 

        3,93 zł 
 

 

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 
 
 

        3,93 zł 
 

 

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 
 
 

        7,94 zł 
 

 

90039    
 7,7 x 4 x 0,4 cm  L2 2,5 x 1,2 cm  K  

 

Brelok metalowy 

Metalowy brelok z zawieszkami oraz metalową 
blaszką, na której można umieścić logotyp. 

Key ring with charms 
 
 

        6,75 zł 
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93510

93507

93508
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93503

93504

93505

05

05

09

09

24

24

 8,9 x 3,2 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 "You are beautyful!!!" 
 
 

        2,82 zł 
 

 

 8,8 x 3,2 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 "Top!!!" 
 
 

        2,82 zł 
 

 

20542    
 8,9 x 2 x 11,1 cm  T3;DC2 5 x 2 cm  P  

 

Ramka 

Wyjątkowa ramka, w której wnętrzu można umieścić 
dowolny przedmiot i będzie on sprawiał wrażenie 
zwieszonego w powietrzu. Logotyp można umieścić 
bezpośrednio na ramce. 

Double frame 
 
 

        9,83 zł 
 

 

93507-93510 
have the same size and 
prices and are available in 
these colours:

93503-93506 
have the same size and 
prices and are available in 
these colours:
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95203    
 2 x 90 (2 x 45) cm   allover cm    

 

Smycz 

Nylonowa smycz o długości około 90 cm i szerokości 
2 cm, z oddzielanym karabińczykiem. Idealna do 
zawieszenia dużej ilości kluczy. 

Lanyard 

93360    
 44,5 x 3,5 x 1,9 cm  T2 3 x 1 cm  P  

 

Smycz 

Smycz rozpinana z breloczkiem i karabińczykiem. 
Logotyp można umieścić na plastikowym elemencie. 

Slim lanyard with mobile phone loop, snap 
hook, keyring 
 
 

        3,93 zł 
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56093    
 4 x 1,9 x 3,4 cm  T2;DC0 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 
 
 

        3,33 zł 
 

 

80927    
 4,8 x ø 2,6 cm  L2 2,5 x 1,5 cm  K  

 

Latarka z silikonowym paskiem 

Mała latarka z 6 diodami LED oraz z silikonowym 
paskiem do trzymania lub powieszenia. 

Flashlight with silicone 
 
 

        11,88 zł 
 

 

52847    
 16,3 x 14,5 x 0,7 cm  T4;DC2 6 x 6 cm  P  

 

Nakładki na szprychy 

Plastikowa nakładka na szprychy montowana za 
pomocą prostego „kliknięcia”. Nakładka pasuje do 
wszystkich popularnych rodzajów szprych rowerowych. 

Sturdy plastic flag for bicycles 
 
 

        2,48 zł 
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88001    
 8,2 x 4,4 x 10,9 cm  TT1;TC1 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 
 
 

        39,82 zł 
 

 

60818    
 21,2 x 15 x 15,5 cm  TT1;S1 12 x 3 cm    

 

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 
 
 

        25,55 zł 
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90184    
 9,5 x 6,9 x 3,4 cm  T4+V 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 
 
 

        12,73 zł 
 

 

93412    
 18,5 x 4,2 x 1,9 cm  T4 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 
 
 

        13,24 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 
 
 

        3,84 zł 
 

 

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 
 
 

        5,90 zł 
 

 

90433    
 6 x 3 x 1,3 cm  T3;DC1 4 x 2 cm    

 

Odblask ze światełkiem 

Plastikowy odblask ze światełkiem, które może świecić 
światłem ciągłym lub migać. Do odblasku dołączony 
jest praktyczny karabińczyk. Logotyp można umieścić 
bezpośrednio na produkcie. 

Reflector pendant 
 
 

        8,46 zł 
 

 

300



EN 1150:1999 CLASS 2, ISO 20471

AZO

FREE
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53397    
 adjustable  HF;TT1;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 
 
 

        15,29 zł 
 

 

53398    
 adjustable  HF;TT1;TC1 5 x 4 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. 

Cap for kids 
 
 

        15,29 zł 
 

 

92888    
 S  S2;TT3 10 x 6 cm  P  

 

Kamizelka odblaskowa dla dzieci 

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

Childrens' safety jacket EN 1150:1999 
 
 

        11,56 zł 
 

 

92858    
 XXL  S2;TT3 10 x 8 cm  P  

 

Kamizelka odblaskowa 

Kamizelka odblaskowa z certyfikatem ISO 20471. 
Rozmiar uniwersalny. 

Safety jacket ISO 20471 
 
 

        12,79 zł 
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58386    
 16 x ø 10 cm  ETN1 4 x 1,8 cm    

 

Skarbonka globus 

Pomysłowa skarbonka w kształcie globusa wykonana z 
plastiku. 

Savings box in globe shape 
 
 

        25,55 zł 
 

 

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 
 
 

        9,31 zł 
 

 

70032    
 8,6 x 4,6 x 7,6 cm  L3 2,3 x 1 cm  K  

 

Kosmetyczka 

Poręczna kosmetyczka, w której zmieszczą się 
najpotrzebniejsze kosmetyki. Logotyp można umieścić 
na metalowej blaszce. 

Beauty case with metal plate 
 
 

        12,73 zł 
 

 

302



RFID - PROTECTION

90669    
 9,7 x 6,5 x 2 cm  L3 4 x 2 cm  K  

 

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 
 
 

        42,64 zł 
 

 

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 
 
 

        16,99 zł 
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91106    
 2,5 x 1,1 x 8,2 cm  T1;DC0 5 x 1,4 cm    

 

Zapalniczka 

Zapalniczka elektryczna z płynną regulacją płomienia, 
dostępna w kilku kolorach. 

Electronic lighter, refillable 
 
 

        1,88 zł 
 

 

97552    
 2,4 x 0,9 x 8,2 cm  T1;DC0 5 x 1,4 cm    

 

Zapalniczka 

Zapalniczka elektryczna z płynną regulacją płomienia, 
dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej. 

Electronic lighter 
 
 

        1,88 zł 
 

 

91107    
 2,8 x 1,6 x 8,6 cm  T1;DC0 5 x 1,4 cm    

 

Zapalniczka 

Jednorazowa zapalniczka w różnych wariantach 
kolorystycznych. 

Classic disposable lighter 
 
 

        0,85 zł 
 

 

90046    
 2,9 x 1,6 x 8,6 cm  T1;DC0 5 x 1,4 cm    

 

Zapalniczka 

Elektroniczna, plastikowa zapalniczka z regulacją 
płomienia i możliwością wielokrotnego napełniania. 
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie. 

Electronic lighter 
 
 

        1,62 zł 
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86016    
 17,6 x 1,5 x 1,1 cm  L2 4,5 x 1 cm  K  

 

Metalowa zapalarka 

Metalowa zapalarka do świec, grilla oraz lamp 
olejowych. Elegancki wygląd zawdzięcza 
nowoczesnemu wzornictwu. Logotyp można umieścić 
obok czarnego przełącznika. 

Slim long metal electronic lighter 
 
 

        12,73 zł 
 

 

90044    
 23 x 3,5 x 1,9 cm  L2 5 x 1,5 cm  K  

 

Zapalarka 

Metalowa zapalarka do świec, którą można 
wielokrotnie napełniać. Możliwość regulacji wielkości 
płomienia. Logotyp można umieścić bezpośrednio na 
produkcie. 

Table lighter 
 
 

        18,71 zł 
 

 

90976    
 3,9 x 1,6 x 7 cm  T2;DC1 2,5 x 3 cm  K  

 

Zapalniczka ładowana na USB 

Matowa zapalniczka wykonana z plastiku, ładowana 
na USB. Logo naniesiemy bezpośrednio na produkt. 

Matt USB lighter 
 
 

        36,78 zł 
 

 

90977    
 7,9 x 2,7 x 1,6 cm  T2 3,5 x 2 cm  N  

 

Zapalniczka ładowana na USB 

Zapalniczka wykonana z plastiku, ładowana na USB. 
Logo naniesiemy bezpośrednio na produkt. 

USB lighter 
 
 

        16,98 zł 
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98741    
 7 x 3,2 x 1,6 cm  L3 4 x 1,5 cm  K  

 

Zapalniczka - sztabka złota 

Pomysłowa automatyczna zapalniczka do 
wielokrotnego napełniania przypominająca sztabkę 
złota. Zapakowana w pudełko. 

Lighter "Gold bar" 
 
 

        15,89 zł 
 

 

90045    
 6 x 3,5 x 11,2 cm  T3 5 x 1,2 cm  K  

 

Opalarka do creme brulee 

Opalarka do przygotowywania creme brulee z 
regulacją płomienia. Logotyp można umieścić 
bezpośrednio na produkcie. 

Creme Brulee torch 
 
 

        14,44 zł 
 

 

83020    
 9,4 x 4,1 x 1 cm  T2;DC1 4 x 3 cm  P  

 

Otwieracz do butelek 

Plastikowy otwieracz "rączka" dostępny w szerokiej 
gamie kolorystycznej. Doskonały produkt promocyjny. 
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie. 

Bottle opener 
 
 

        1,20 zł 
 

 

80837    
 6 x 4,7 x 3,7 cm  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 
 
 

        6,75 zł 
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WYBIERZ  MODEL

DOPASUJ KOLOR
OBUDOWY I BLASZKI

OKREŚL POJEMNOŚĆ

WYBIERZ RODZAJ ZNAKOWANA

DOPASUJ KOLOR SMYCZYDODAJ OPAKOWANIE

grawer druk UV domingtampodruk

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!



doming laser tampo

Dostępne kolory blaszek i obudowy

Dostępne kolory blaszek

Dostępne kolory obudowy

doming

laser
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28726 
 5,7 x 1,9 x 1,1 cm  L1USB, L2USB, DO1USB, DO2USB, T1USB, 

T2USB 2,4 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 opako-
wania. 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 od-
czytu 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.

10021 
 5,7 x 1,9 x 1,1 cm  L1USB, L2USB, T1USB, T2USB, DO1USB, 

DO2USB 2,4 x 1,2 cm
 
Pendrive z metalu i drewna
Obrotowy pendrive typu twister wykonany z drewna i metalu. Możliwość 
wyboru dowolnej kombinacji kolorystycznej, pojemności, smyczki i opako-
wania. 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 od-
czytu 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.

KONFIGURATOR USB

10010
 5,5 x 1,7 x 0,7 cm
 L1USB, L2USB, DO1USB, DO2USB, T1USB, T2USB

Pendrive z metalu i plastiku
Niewielki pendrive wykonany z metalu i plastiku. Możliwość wyboru ko-
loru, dowolnej pojemności, smyczki i opakowania. Dostępne pojemności: 
1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB. Typ 2.0, 3.0 pręd-
kość 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.

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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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 urządze-
niem 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.

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.

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 połącze-
nia 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 od-
czytu 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.

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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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 zamówie-
nia ze znakowaniem: 20 szt.
Metal USB stick.

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.

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. Wiel-
kość znakowania: 8,5 x 5,4 cm.
Min. ilość zamówienia ze znakowaniem: 20 szt.
Metal card-shaped USB stick.

KONFIGURATOR USB

28742
 8,4 x 5,2 x 0,2 cm  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 znako-
wania: 8,4 x 5,2 cm. Min. ilość zamówienia ze znakowaniem: 20 szt.
Plastic card-shaped USB stick.

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, po-
jemności, 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.
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Pozostałe modele USB dostępne
w KONFIGURATORZE

KONFIGURATOR USB
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KONFIGURATOR USB
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KONFIGURATOR USB
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ALL IN ONE
DUAL FUNCTION CABLE!
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28944
 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, tele-
fonów oraz MP3/4. Posiada technologię Quick Charge, dzięki której urzą-
dzenie szybko pobiera moc oraz szybko ładuje inne urządzenia. Produkt 
wykonany z plastiku imitującego skórę, posiada wskaźnik naładowania. Po-
jemność 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

28943
 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. Pro-
dukt 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 te-
lefonu lub power banka). Dodatkowo posiada wejście USB umożliwiające 
ładowanie power banku za pomocą tradycyjnej
ładowarki.
Power bank 9000 mAh ALL IN ONE
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28938
 12,8 x 6,5 x 0,8 cm  DC1 4 x 4 cm

Power bank 4000 mAh
Power bank (przenośny akumulatorek) służący do ładowa-
nia tabletów, telefonów oraz MP3/4. Produkt wykonany z 
plastiku, wyposażony we wskaźnik naładowania. Pojem-
ność 4000 mAh. W zestawie z kabelkiem z wtyczką mikro 
USB oraz przejściówką do iPhone’a.
Power bank 4000 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 pojem-
ności 5000 mAh wykonanego z plastiku i metalu (metalo-
we plecy) z ładowarką samochodową oraz wtyczką EU. 
W zestawie z kabelkiem z portem USB i micro USB. Ca-
łość umieszczona w estetycznym etui w kolorze czarnym 
lub białym.
Travel set - power bank 5000 mAh,
EU plug, USB charger

28853
 14,7 x 5,8 x 2,4 cm  DC1, T4 6 x 2 cm

Power bank 10 000 mAh
Power bank (przenośny akumulatorek) służący 
do ładowania tabletów, telefonów oraz MP3/4. 
Produkt wykonany z plastiku, posiada wskaźnik 
naładowania oraz latarkę. Pojemność 10000 
mAh. W zestawie z kabelkiem z wtyczką mikro 
USB i USB.
Power bank 10000 mAh.
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Jeżeli w naszej ofercie katalogowej nie znalazłeś tego, co Cię interesuje, jeśli chcesz stworzyć spersonalizowa-
ny produkt od podstaw lub złożyć zamówienie wielkonakładowe to usługa Direct Asia jest właśnie dla Ciebie! 
Sprowadzimy dla Ciebie gadżety na zamówienie lub zlecimy ich produkcję u naszych dostawców na Dalekim 
Wschodzie. Skomplikowane? Nie z nami! Wiedza i doświadczenie naszego Działu Importu, znajomość rynku 
oraz przepisów prawnych pozwoli nam przeprowadzić Cię przez cały proces od pomysłu do jego realizacji.

GADŻETY TAK WYJĄTKOWE JAK TWOJA WYOBRAŹNIA!

KOMPLEKSOWA
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JBL 80404
 7,1 x 8,6 x 3,2 cm  DC1

JBL GO 2
Bogato wyposażony, wodoodporny głośnik Bluetooth 
JBL Go 2 to kultowy, bogato wyposażony i wodoodpor-
ny głośnik, który mimo niewielkich rozmiarów zapewnia 
doskonałe brzmienie. Jego kompaktowa forma czyni go 
niezwykle mobilnym, a wbudowany akumulator pozwala 
na słuchanie muzyki bez zbędnych kabli. 
JBL GO 2.

Klasa wodoszczelności IPX7 - urządzenie można zanurzyć 
w wodzie na 30 minut na głębokość 1 metra

Bluetooth- do słuchania muzyki i nawiązywania połączeń

Akumulator litowo-jonowy

Nawet do 5 h bezprzewodowego odtwarzania muzyki
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28893
 ET(N1) 5 x 3 cm

Słuchawki przewodowe DEVIA D2 Ripple
Słuchawki przewodowe z mikrofonem i panelem do regu-
lacji głośności. Złącze 3,5mm (mini-jack).
Wire in-ear earphones DEVIA D2 Ripple

28891
 ET(N1) 5 x 3 cm

Ładowarka samochodowa DEVIA Smart Char-
ger 
Ładowarka z dwoma wejściami USB, output: 2,4 A.
Car charger DEVIA Smart Charger 2USB

28900
 ET(N1) 5 x 3 cm

Uchwyt samochodowy Devia Smart z ładowa-
niem indukcyjnym
Uchwyt samochodowy wyposazony w ładowarkę induk-
cyjną. Umożliwi bezpieczne umieszczenie urządzenia w 
samochodzie. Pewne i stabilne mocowanie zabezpiecza 
telefon przed wysunięciem się w czasie jazdy.  
Car holder Devia Smart with wireless charging.

28901
 ET(N1) 5 x 3 cm

Przejściówka DEVIA Itec Typ C do USB 3.0
Przejściówka USB typ C do transferu danych. Odpowied-
nia do urządzeń z USB 3.0.
Adapter DEVIA Type-C to USB 3.0.
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SA28904
 16 x 11 cm  ET (N1) 2 x 4 cm

Słuchawki bezprzewodowe Level Active
Słuchawki bezprzewodowe o elastycznej budowie z siliko-
nowymi końcówkami, które dopasowują się kształtem do 
uszu. Słuchawki zostały pokryte specjalną powłoką P2i, 
niewchłaniającą cieczy. 
Earphones Level Active Samusung

SA28901
 21 x 17 cm  ET (N1) 2 x 4 cm

Słuchawki bezprzewodowe Flex
Słuchawki bezprzewodowe z Bluetooth 4.2 i złączem mi-
croUSB.
U Flex wireless earphones 

SA28902
 19 x 14 cm  T3 2,5 x 0,7 cm

Zestaw do ładowania Power Pack
Zestaw do ładowania smartfonów i innych urządzeń ze złą-
czami typu microUSB oraz USB-C.
Charge Power Pack 
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SA28900
 19 x 17 cm  T4 2 x 0,3 cm

Uchwyt samochodowy
Uchwyt samochodowy do telefonów. Pewne i stabilne moco-
wanie zabezpiecza telefon przed wysunięciem się w czasie 
jazdy. Solidna i trwała konstrukcja.
Car phone holder 

SA28906
 7,5 x 3,5 cm  T3 1,5 x 0,5 cm

Ładowarka sieciowa USB C Samsung
Oryginalna ładowarka Samsung   z portem USB. Idealna 
dla osób podróżujących. Wygodna w użytkowaniu, o kom-
paktowej budowie. Ładowarka posiada złącze USB typu C.
Charger USB-C Samsung

SA28907
 7,5 x 3,5 cm  T3 2 x 1 cm

Ładowarka podróżna micro USB Samsung
Oryginalna ładowarka podróżna ze standardowym złą-
czem USB. W zestawie z kablem MicroUSB (MicroUSB – 
USB).
Travel Charger microUSB Samsung

SA28913
 5,5 x 5,2 cm  L2, N1 1 x 0,3 cm

Ładowarka samochodowa USB-C Samsung
Ładowarka samochodowa z portem USB. Doskonale nada-
je się do urządzeń wyposażonych w złącza USB typu C. 
Car charger USB-C Samsung
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SA28903
 9,5 cm  L2 1,5 x 0,6 cm

Ładowarka indukcyjna Wireless Charger Pad
Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna z funkcją Fast Charging, kompatybilna z 
urządzeniami obsługującymi technologię Oi.
Wireless Qi Duo inductive Charger

SA28905
11,5 x 6 cm  T4 4,5 x 1 cm

Stacja dokująca USB-C Samsung
Stacja dokująca przeznaczona do ładowania smartfonów 
wyposażonych w złącze USB Typ-C.
Docking station USB Samsung

SA28908
 14,5 x 7 cm  DC1 4 x 2 cm

Power bank 10 000 mAh USB-C Samsung
Power bank o pojemności 10000 mAh do ładowania telefo-
nów i urządzeń ze złączami typu microUSB i USB-C.
Power bank 10 000 mAh USB-C Samsung

SA289011
 14,5 x 7 cm  DC1 4 x 2 cm

Power bank 5000 mAh USB-C Samsung
Power bank o pojemności 5000 mAh do ładowania telefo-
nów i urządzeń ze złączami typu microUSB i USB-C.
Power bank 5 000 mAh USB-C Samsung
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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 kur-
czeniu. Gramatura 140 g/m2.
Cotton bag.

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 krzyżyko-
we przeszycia przy uchwytach oraz szwy boczne. Gama-
tura: 240g/m2.
Cotton bag with wide bottom.

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.
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61057
 38 x 42 cm  ST, TC1, TT2  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. 

60157
 38 x 42 cm  ST, TC1, TT2  25/250

Torba bawełniana
Torba bawełniana 100% z długimi uszami (ok. 70 cm). Po-
siada krzyżykowe przeszycia przy uchwytach dla wzmoc-
nienia oraz kopertowe szwy boczne zapobiegające kur-
czeniu.
Gramatura 140 g/m². 
Cotton bag.

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 usza-
mi (ok.70cm). Posiada krzyżykowe przeszycia przy 
uchwytach oraz szwy boczne. Gramatura: 180g/m2.
Cotton bag with long handles.

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 uchwy-
tach oraz szwy boczne. Gramatura 340g/m2.
Cotton bag.
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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.

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.

022290
 29 x 41,5 cm  SU 29 x 41,5 cm 

Worek pod sublimację 
Wytrzymały worek z poliestru 300D w rozmiarze A3, 
zamykany na sznurek, który stanowi także uszy-uchwyty do 
noszenia worka na ramionach. Produkt specjalnie przygoto-
wany pod sublimację.
Sublimation Gymsac.

021290
 38 x 42 cm  SU 38 x 42  cm 

Torba pod sublimację
Torba na zakupy wykonana z poliestru 300D. Uszy o 
długości ok. 67 cm. Produkt specjalnie przygotowany pod 
sublimację.  
Sublimation Shopper.
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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.

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.

38634
 regulowany  TT1 6 x 3 cm

Czapka z daszkiem odblaskowa
Czapka z daszkiem z elementami odblaskowymi, uszyta 
z poliestru 100%. Szybkoschnąca, bez podszewki, wiatro-
odporna, 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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Dostępna
opcja żetonu:

B9020
 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.

B9023
 5,5 x 3,4 x 0,6 cm
 ET(N3) 2,8 x 3,8 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.

B9026
 4,8 x 4,2 x 1,0 cm
DC1 T2 1,5 x 1,5 cm   100

Brelok plastikowy z żetonem
min. zamówienie: 100 szt.
Plastic key ring.

B9024
 6,6 x 3,0 x 0,9 cm
 ET(N3) 2,0 x 4,9 cm  100

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

B9028
 4,6 x 4,0x 0,7 cm
 ET(N3) ø 3,2 cm  100

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

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.
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K20
 ø 2 cm  ET(N3) ø 1,8 cm

K10
 ø 1 cm  ET(N3) ø 0,8 cm

K15
 ø 1,5 cm  ET(N3) ø 1,3 cm

P44
 ø 4,9 cm  ET(N3) ø 4,7 cm  100 

P1722
 1,7 x 2,2 cm 
 ET(N3) 1,5 x 2 cm

O1418
 1,4 x 1,8 cm
 ET(N3) 1,2 x 1,6 cm

H1216
 1,2 x 1,6 cm
 ET(N3) 1 x 1,4 cm

G1216
 1,2 x 1,6 cm
 ET(N3) 1 x 1,4 cm

T1217
 1,2 x 1,7 cm
 ET(N3) 1 x 1,5 cm

R1313
 1,3 x 1,3 cm 
 ET(N3) 1,1 x 1,1 cm

P1313
 1,3 x 1,3 cm
 ET(N3) 1,1 x 1,1 cm

P1924
 1,9 x 2,4 cm
 ET(N3) 1,7 x 2,2 cm

P1218
 1,2 x 1,8 cm
 ET(N3) 1 x 1,6 cm

P1325
 1,3 x 2,5 cm
 ET(N3) 1,1 x 2,3 cm

P0916
 0,9 x 1,6 cm
 ET(N3) 0,7 x 1,4 cm

P1020
 1 x 2 cm
 ET(N3) 0,8 x 1,8 cm

P0822
 0,8 x 2,2 cm
 ET(N3) 0,6 x 2 cm

P0617
 0,6 x 1,7 cm
 ET(N3) 0,4 x 1,5 cm

Sposób zapinania pinsów

PRODUKTY W SKALI 1:1
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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. 

CO4060
 regulowany  TT1, TC1 9 x 5 cm

Czapka z daszkiem Child
Czapka dla dzieci wykonana z bawełny, 6 panelowa. Modelowany daszek typu san-
dwich. 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. 

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.

CO2021
 regulowany  TT1, TC1 9 x 5 cm

Czapka Snap Solid 
Czapka typu Snap z płaskim daszkiem. 100% akryl. 6 paneli. Rozmiar uniwer-
salny, regulowany.
Cap Snap Solid.
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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.

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.

CO4044
 regulowany  TT1, TC1 9 x 5 cm

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

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 znakowa-
nia. Bawełniany potnik, rozmiar uniwersalny; tył regulowany metalową klamerką 
typu LUX, otwory wentylacyjne obszyte nitką w kolorze czapki.
Cap Turned Sandwich.
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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, po-
dwójny materiał. Rozmiar uniwersalny.
Beanie Long Jersey.

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 kolorystycz-
nych.
Beanie Cable Knit. 

CO3006
 uniwersalny  HF 10 x 3,5 cm

Czapka zimowa Seamless
Czapka zimowa, wykonana w 95% z akrylu i 5% span-
dexu. Rozmiar uniwersalny.
Beanie Seamless.

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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F340030
 ø 24,5 x 4 cm (złożona); ø 24,5 x 46 cm
 TT2 10 x 4 cm

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

F350080
 33 x 20 x 50 cm  TT3 10 x 10 cm

Plecak turystyczny MATTERHORN
Lekki plecak posiada watowane szelki oraz plecy, pas w talii dla wy-
gody noszenia, taśmy kompresyjne na bokach plecaka, siateczkowe 
kieszenie na butelki z obu stron, pętle, dwie kieszenie awaryjne, kie-
szeń 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 pomarańczo-
wy gwizdek. Materiał: poliester 420D, PVC poliester 210D ripstop z 
pubacking, 210D poliestrowa podeszwka. Pojemność 31 l.
MATTERHORN Backpack

F350070
 49 x 29 x 18 cm  TT3 10 x 7 cm

Plecak ORIZABA
Praktyczny plecak odpowiedni podczas podróżowania jak i codzien-
nego 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  TT3 10 x 10 cm

Plecak KANDER
Plecak turystyczny Schwarzwolf odpowiedni na kilkudniowe podró-
że. Wyposażony w system ochronny pleców oraz watowane szelki, 
dzięki czemu plecak można wygodnie dopasować. Posiada dużą kie-
szeń główną z przegrodą na laptopa oraz dodatkowe kieszenie takie 
jak: boczna kieszeń z zamkiem i kieszeń z siateczki na drugim boku.  
Pas piersiowy wyposażony jest w gwizdek ratunkowy. W zestawie 
również wodoodporna osłona na plecak dostępna w dolnej kieszeni.  
Backpack KANDER
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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

F350020
 46 x 22 cm  TT3 6 x 3 cm

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

F350020
 33 x 45 cm  TT2 15 x 15 cm

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

F520020
 31,5 x 18,5 x 4,5 cm  TT2 5 x 3 cm

Torba rowerowa SABANA
Kompaktowa torba rowerowa Schwarzwolf z kieszenią na 
telefon. Torba posiada dwie boczne kieszenie z zamkiem 
oraz przeźroczystą odpinaną kieszeń na telefon. Wymiary 
wewnętrzne torby: 8 x 16.5 x 2 cm. Pakowana w pudełko 
Schwarzwolf.
Bicycle bag SABANA
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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

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 przechowywa-
nia banknotów, kart bankowych i monet. Zapinana kieszeń na monety 
posiada gumowany zamek błyskawiczny Schwarzwolf. Materiał: neo-
pren, 600D poliester.
COIN Wallet

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

F480040
 max. 135 cm  L3 4 x 1 cm

Zestaw kijów DENALI
Zestaw teleskopowych kijów Schwarzwolf wyko-
nanych z duraluminium, dzięki czemu są lekkie i 
stabilne. Uchwyty mają ergonomiczny kształt, a 
ich regulowana długość pozwala na wygodne 
ułożenie dłoni. W zestawie znajduje się zacisk do 
utrzymania kijów razem. Zestaw zapakowany w 
torbę wykonaną z poliestru.
Trekking poles DENALI 
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F420030
 24,5 cm (złożone)  L3 3 x 0,5 cm

Zestaw widelców do grilla LIPNO
Praktyczny zestaw dwóch teleskopowych widel-
ców do grilla Schwarzwolf. Zapakowane w ny-
lonowy 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. Za-
wierają: składany nóż, łyżkę zakończoną ząbkami, któ-
ra służy również jako widelec. Wykonane ze stali S/S 
2CR14. Pakowane w woreczek i oryginalne pudełko 
Schwarzwolf.
LATEMAR multifunctional spoon

F530010
 5 x 10 x 13 cm  TT2 5 x 2 cm

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

F550010
 50 x 36 x 78 cm  TT3 15 x 10 cm

Krzesło kempingowe BODEN
Krzesło kempingowe, które można łatwo złożyć i spa-
kować 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 węd-
kowanie. Materiał: 600D PVC, stalowa konstrukcja.
BODEN Camping chair



MICROFIBER

07

07

04

07

09

335

F530020
 60 x 120 cm  HF 5 x 5 cm

Ręcznik turystyczny CITAS
Ręcznik turystyczny. Lekki i wysoce absorbujący wilgoć, idealny dla 
sportowców i podróżników. Szybkoschnący, antybakteryjny. Zapa-
kowany 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, w nylonowym woreczku.
LOBOS Towel

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 sia-
teczki.
LANAO Towel

F530050
 65 x 140 cm  L3 15 x 10 cm

Ręcznik turystyczny MALAREN
Ręcznik turystyczny marki Schwarzwolf wykonany z mikrofibry. 
Idealny dla aktywnych oraz podróżników. Ręcznik jest szyb-
koschnący i lekki, a w dotyku- miękki i gładki. Posiada praktyczną 
odpinaną pętelkę do zawieszenia z logo Schwarzwolf. Pakowa-
ny w etui z siateczką.
Towel MALAREN
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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 nie-
rdzewna.
SILVANUS Vacuum flask

F490020
 ø 8 x 25 cm  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 nierdzew-
na.
VULKAN Vacuum flask

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

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 zawie-
szania. Power bank o pojemności 4000 mAh, 3,7 V z kablem. Pa-
kowane w oryginalne pudełko Schwarzwolf. Jasność: 200 lumenów.
KARAKUM Camping light with power bank 4000 mAh
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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. Ma-
teriał: stal nierdzewna. Objętość 180ml.
JENA Hip flask

F5000100S
 12,6 x 9,5 x 2,5 cm  L3 4 x 4 cm

Piersiówka GERA
Piersiówka Schwarzwolf. Materiał: stal nierdzewna pokryta czarną skó-
rą. 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

F490020
 Ø 7,3 cm × 27 cm  T4 3 x 3 cm

Butelka KIBO
Sportowa butelka Schwarzwolf o gumowej powierzch-
ni. Nie zawiera BPA. Odpowiednia do zimnych i cie-
płych napojów od 10ºC do 90ºC. Na dolnej części bu-
telki znajduje się silikonowy pasek z logo Schwarzwolf. 
Pakowana w pudełko Schwarzwolf. 
Bottle KIBO
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F160030
 11,1 × 6,5 × 3,7 cm  L3 1,5 x 0,7 cm

Lornetka KABRU
Lornetka Schwarzwolf z optyką 10 x 25 i cen-
tralnym fokusem.  W komplecie z neoprenowym 
etui. Soczewki posiadają ochronę UV. Materiał: 
aluminium, plastik.
KABRU Binoculars

F480010
 220 x 80 x 55 cm  TT3 10 x 10 cm

Śpiwór KINABALU
Miękki i lekki śpiwór Schwarzwolf. Wyproduko-
wany z poliestru 190T, podszewka z mikrofibry 
250g/m2, pikowany , gumką regulującą kaptur. 
Strefa komfortu 11 °C, strefa ekstremalna -7 °C. 
Materiał: poliester 190T, mikrofibra 250T.
KINABALU Sleeping bag 

F450010
 180 x 51 x 3 cm  S2 8 x 8 cm

Materac REPOSE
Samodmuchający się materac w nylonowym po-
krowcu. Materiał: czerwony: 210T poliester, czar-
ny: 75D poliester, wewnętrzny: pianka.
REPOSE Mattress 

F450030
 40 x 30 x 2 cm  S2 8 x 8 cm

Karimata do siedzenia REST
Dmuchana karimata do siedzenia pakowana w nylonowy pokro-
wiec. Materiał: czerwony materiał: 210T poliester, czarny mate-
riał: 75D poliester, materiał wewnętrzny: pianka.
REST Pillow
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F230060
 6,5 x 4 x 4,5 cm  T3 2 x 1 cm

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

F230040
 5,7 x 3,5 × 4,1 cm  T4 2 x 2 cm

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

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 mi-
gania. Latarkę można mocować za pomocą breloczka lub pla-
stikowego klipsa. Pakowane w oryginalne pudełko Schwarzwolf. 
Jasność: 80 lumenów. Baterie  2 × 3 V CR2032 w zestawie.
POSO Small light

F230090
 6 × 4 × 3,2 cm  T4 2 × 0,7 cm

Latarka MINO
Latarka na głowę marki Schwarzwolf z diodą XPE. 
Posiada sensor i 5 trybów świecenia: słabe światło, 
mocniejsze, miganie, czerwone światło oraz czerwo-
ne migające światło. W zestawie z gumką na głowę 
z logiem Schwarzwolf. Latarka ładowana przez 
micro USB (kabel w zestawie). Gdy bateria jest w 
pełni naładowana, świeci do 7 godzin. Pakowana w 
pudełko Schwarzwolf. 
Head lamp MINO
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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

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

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 neopreno-
wym etui. Zapakowany w pudełko prezento-
we Schwarzwolf. Materiał: aluminium i stal 
nierdzewna. Baterie w zestawie.
NEST SET Flashlight

F230080
 16,7 x 4 cm  L3 2,5 x 1 cm

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. Ba-
teria 4× AAA w zestawie. Jasność: CREE 
XPE: 130 lumenów; COB: 180 lumenów.
BIWA flashlight
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F300010
 14,5 x 3 x 3 cm  L3 2 x 0,7 cm

Power bank 1400 mAh BENGO
Wielofunkcyjny power bank o pojemności 1400 mAh, 
DC Input (car charger): 12V~24V, DC Input (USB): 
5V/800mA, DC Output (car charger): 5V/2A, DC Out-
put (powerbank): 5V/1,5A. Urządzenie zawiera lamp-
kę 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

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 ko-
lorach w zestawie.
DARK 5IN1 Sunglasses

F150010
 12 x 7 x 18,5 cm  T4+V 1 x 0,5 cm

Okulary przeciwsłoneczne 4ALL
Uniwersalne okulary przeciwsłoneczne Schwarzwolf z wymienny-
mi 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 mi-
krofibry i twarde etui.
4ALL Sunglasses

B110020
 14 × 7,5 × 1,7 cm  DC1 4 × 1 cm

Power bank solarny 8000 mAh IKIMBA
Wodoodporny, solarny power bank marki 
Schwarzwolf o pojemności 8000 mAh. Power bank 
jest odporny na kurz. Posiada latarkę LED, cztery 
niebieskie wskaźniki ładowania, dwa porty USB 
oraz jeden micro USB. Kabel USB o długości 23cm 
w zestawie. Power bank pakowany w pudełko 
Schwarzwolf. 
Solar power bank 8000 mAh IKIMBA
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F240030
 6,8 cm (zamknięty)  L2 4 x 0,5 cm

Multinarzędzie PONY NEW
Multinarzędzie Schwarzwolf z 13 przyborami, 
umieszczone w neoprenowym, czarnym pokrow-
cu. Materiał: antypoślizgowa aluminiowa ręko-
jeść, narzędzia ze stali nierdzewnej.
PONY NEW Multitool

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

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

F240050
 11 x 5 x 1,9 cm (zamknięty) 
 L3 4 x 0,5 cm

Multinarzędzie ARMADOR Black NEW
Eleganckie multinarzędzie 15 w 1, umieszczone w 
czarnym, neoprenowym pokrowcu. Całość zapako-
wania w kartonik. Materiał: narzędzia ze stali nie-
rdzewnej, aluminiowy uchwyt.
ARMADOR NEW Multitool

F520010
 7,3 x 3,8 x 2 cm  L2 1,5 x 0,7 cm

Zestaw rowerowy TIBESTI
Praktyczny zestaw narzędzi dla rowerzystów. 
Zestaw zawiera narzędzie wielofunkcyjne do 
naprawy rowerów oraz pętelkę do zawieszania. 
Pakowany w pudełko Schwarzwolf. 
Bikers set TIBESTI
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F240070
 9,3 x 2,5 x 1,7 cm (zamknięty)
 L3 2,5 x 0,7 cm

Scyzoryk HUNTER 
Składany scyzoryk wielofunkcyjny 9 w 1.
Materiał: stal nierdzewna, drewno.
HUNTER Folding knife

F240020
 10 x 1,5 x 2 cm (złożone)
 L2 2,2 x 0,5 cm

Narzędzie wielofunkcyjne PELAT
Narzędzie wielofunkcyjne marki Schwarzwolf            
z 12  przyborami. Wykonane  ze stali S/S 2CR13. 
Pakowane w pokrowiec i oryginalne pudełko 
Schwarzwolf.
PELAT Multifunctional tool

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

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 nie-
rdzewnej z aluminiową rękojeścią i klipsem.
MATRIX Pocket knife
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F190090
 11,4 x 3,6 x 1,2 cm (zamknięty)
 L3 2,5 x 0,4 cm

Nóż składany STYX
Składany nóż Schwarzwolf z plastikową rę-
kojeścią, klipsem oraz blokadą bezpieczeń-
stwa. Materiał: stal nierdzewna i plastik.
STYX Folding knife

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

Nóż do masła GARMISCH
Składany nóż do masła Schwarzwolf. Przy-
datny podczas podróży. Materiał: stal nie-
rdzewna,  drewniana rękojeść.
GARMISCH Butter knife

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

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

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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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

F1900701
 11 cm (zamknięty)  L3 2 x 1 cm

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

F190020
 11cm (zamknięty)  L3 4 x 0,6 cm

Nóż do grzybów PILZ
Nóż do zbierania grzybów marki Schwa-
rzwolf, wykonany ze stali nierdzewnej 
i drewna, wyposażony w pędzelek do 
czyszczenia grzybów.
PILZ Mushroom knife
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F6000100
 7,4 x 2,4 cm  L2 2,5 x 0,6 cm

Wielofunkcyjny brelok ATACAMA
Wielofunkcyjny  brelok  marki  Schwarzwolf  
zawierający 13 różnych narzędzi, w tym linijkę, 
magnes, klucz w 6 rozmiarach oraz otwieracz 
do butelek. Pakowany w oryginalne pudełko 
Schwarzwolf.
ATACAMA Multifunctional keychain

F6000200
 5,5 x 3,4 cm  L2 1,8 x 0,4 cm

Wielofunkcyjny brelok ANTISANA 
Wielofunkcyjny brelok marki Schwarzwolf 
zawierający 10 różnych narzędzi, w tym wkrętak 
Phillips, śrubokręt, klucz w 4 rozmiarach oraz 
magnes. Pakowany w oryginalne pudełko Schwa-
rzwolf. Materiał: S/S 420 stal.
ANTISANA Multifunctional keychain

F480030
 8 x 13 x 5 cm  L3 3 x 0,5 cm

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

F600030
 L2 2,5 x 0,5 cm

Narzędzie wielofunkcyjne BURUNDI
Wielofunkcyjny przyrząd z 10 narzędziami,                
w tym z karabińczykiem, otwieraczem do butelek, 
śrubokrętem Phillips oraz kluczami w kilku rozmia-
rach. 
Multifunctional tool BURUNDI
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T400010
 23 x 32 cm  TT2 8 x 8 cm

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

T400020
 48 x 24,8 cm  TT2 8 x 8 cm

Wielofunkcyjna chusta BANDANA
Wielofunkcyjna bandana Schwarzwolf, 100% mikrofi-
bra poliestrowa.
BANDANA Multifunction bandana

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 czap-
kę. Wykonana z czarnego, elastycznego polaru 
(92% poliester, 8% spandex) oraz szarego (100% 
poliester).
MISMI  bandana

PANUCO
Bluza damska   S-XL  HF 6 x 4 cm
Bluza męska   S-XXL  HF 6 x 4 cm
 
Funkcjonalna bluza Schwarzwolf wykonana z bawełny i tkaniny po-
lipropylenowej. Bluza ma świetna izolację cieplną i szybko odprowa-
dza wilgoć na zewnątrz. Jest odpowiednia zarówno do uprawiania 
sportu jak i codziennego użytku. Zamek z logo Schwarzwolf. 

DAMSKA

MĘSKA
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ELBRUS
Bluza damska   S-XXL  HF 6 x 4 cm
Bluza męska   S-XXXL  HF 6 x 4 cm
 
Ciepła polarowa bluza z czerwonymi elementami
oraz dodatkową kieszenią na klatce piersiowej.
Wykonana z 100% poliestru 290 g/m².

BONETE
Kurtka damska   S-XXL  HF 6 x 4 cm
Kurtka męska   S-XXXL  HF 6 x 4 cm

Stylowa wodo- i wiatroodporna kurtka jesienna. Posiada dwie 
boczne kieszenie, kieszeń na klatce piersiowej, wewnętrzną kieszeń, 
odpinany kaptur, regulowany ściągacz na rękawach i lamówce, 
odblaskowe elementy. Materiał: 100% nylon. Wodoodporność: 
30,000 mm. Przepuszczalność powietrza: 6,500 MVP.

BREVA
Kurtka damska   S-XXL  HF 6 x 4 cm
Kurtka męska   S-XXXL  HF 6 x 4 cm
 
Lekka kurtka softshellowa Schwarzwolf. Wodo- i wiatroodporna, od-
dychająca. Dodatkowo posiada wzmocnienia na ramionach, małą 
kieszeń na rękawie na skipassy lub telefon, kieszeń na wysokości 
klatki piersiowej i dwie duże boczne kieszenie, odpinany kaptur, 
ściągacz do regulowania kaptura. Logo Schwarzwolf na plecach. 
Materiał: 96% poliester pongee, 4% spandex softshell. Wodoodpor-
ność: 20000mm. Oddychanie: 3 500 MVP.

MODOC
Kurtka damska   S-XXL  HF 6 x 4 cm
Kurtka męska   S-XXXL  HF 6 x 4 cm
 
Modna 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.

DAMSKA

MĘSKA

DAMSKA

MĘSKA

DAMSKA

MĘSKA

DAMSKA

MĘSKA
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TS308802
 23,5 x 22 x 13 cm  T4 3,5 x 3 cm

Dzbanek myDRINK 2,5 l, 4 kubki z wieczkiem
Dzbanek do napojów z wyjmowaną wkładką w zestawie z 
czterema kubeczkami z wieczkiem. Można myć w zmywar-
ce. Gwarancja 3- letnia.
Pitcher myDRINK 2.5 l, 4 cups with lids

TS308804
 ø 9 x 13 cm  T4 3 x 3 cm

Kubek z wieczkiem myDRINK 400 ml
Kubek z wieczkiem chroniący napoje przed owadami z miejscem na 
słomkę. Można myć w zmywarce. Gwarancja 3- letnia.
Cup with lid myDRINK 400 ml

TS891990
 ø 8 x 25 cm  T4 3,5 x 3 cm

Butelka na napoje z sitkiem PURITY 0.7 l
Doskonała butelka z sitkiem do przygotowywania orzeźwia-
jących napojów. Materiał, z którego została wykonana jest 
neutralny, nie wpływa na jakość przechowywanych napo-
jów. Gwarancja 3- letnia.
Bottle for drinks with infusion PURITY 0.7L

TS891980
 ø 7,5 x 20,5 cm  T4 3,5 x 3 cm

Butelka na napoje PURITY 0.5 l
Butelka na napoje wykonana z wysokiej jakości plastiku. Posiada za-
mknięcie z silikonową uszczelką oraz zdejmowaną pętelkę. Plastiko-
wą butelkę można wyparzać. Gwarancja 3- letnia.
Bottle for drinks PURITY 0.5 L
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TS306275
 ø 7,5 x 14 cm  C1 5 x 4 cm

Kubek szklany do kawy latté macchiato CREMA
Kubek szklany wykonany z wytrzymałego szkła borokrzemowego. 
Odpowiedni do kuchenki mikrofalowej, lodówki i zmywarki. Gwaran-
cja 5- letnia.
Glass mug latte macchiato CREMA

TS306262
 ø 6 x ø 7,5 x 20,5 cm  C1 4 x 4 cm

Kieliszek do piwa CREMA 500 ml
Kieliszek do piwa wykonany z wytrzymałego szkła kryształowego. 
Można myć w zmywarce. Gwarancja 3- letnia.
Beer glass CREMA 500 ml

TS309022
 ø 9 x 13 x 13 cm cm  C2 5 x 2 cm

Kufel myBEER Lupulus
Kufel wykonany z wysokiej jakości grubego szkła. Odpowiedni do 
użytku domowego. Można myć w zmywarce.
Beer mug myBEER Lupulus

TS308846
 9 x 25 cm  S1 5 x 2 cm

Torba chłodząca myDRINK
Torba chłodząca do utrzymania idealnej temperatury schłodzonych 
napojów podczas gorącego lata. 
Cooling bag myDRINK
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TS647102
 15 cm  L3 3 x 3 cm

Ekspres do kawy MONTE CARLO, 2 filiżanki
Elegancki ekspres znakomity do zaparzania kawy „espresso“. Z er-
gonomicznymi uchwytami z nieparzącego w dłonie żaroodpornego 
tworzywa sztucznego i silikonową uszczelką. Przeznaczony dla ku-
chenek gazowych, elektrycznych, z płytą ceramiczną i indukcyjnych.
Coffee maker MONTE CARLO, 2 cups

TS387192
 ø 10,5 x 9,5 cm  C1 4 x 4 cm

Kubek CREMA SHINE 290ml
Kubek został wykonany z wysokiej jakości ceramiki z błyszczącym 
szkliwem w dwóch kolorach. Odpowiedni do kuchenki mikrofalowej, 
lodówki i zmywarki. Gwarancja 3- letnia.
Mug CREMA SHINE 290 ml

TS387194
 ø 11 x 15 x 8,5 cm  C1 4 x 4 cm

Kubek CREMA SHINE 590ml
Kubek został wykonany z wysokiej jakości ceramiki z błyszczącym 
szkliwem w dwóch kolorach. Odpowiedni do kuchenki mikrofalowej, 
lodówki i zmywarki. Gwarancja 3- letnia.
Large mug CREMA SHINE 590 ml

TS387190
 ø 6 x 5,5 x 8 cm  C1 2 x 2 cm

Filiżanka do espresso CREMA SHINE 80ml
Filiżanka została wykonana z wysokiej jakości ceramiki z błyszczą-
cym szkliwem w dwóch kolorach. Odpowiednia do kuchenki mikrofa-
lowej, lodówki i zmywarki. Gwarancja 3- letnia.
Espresso cup CREMA SHINE 80ml
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TS892044
  T4 4 x 3 cm

Pojemnik FRESHBOX 5 szt., kwadratowy
Pojemniki do przechowywania i przenoszenia żywności. Z herme-
tycznym, wodoszczelnym zamknięciem. Odpowiednie do lodówek, 
zamrażarek i kuchenek mikrofalowych. Można myć w zmywarce. 
Gwarancja 5- letnia.
Container FRESHBOX 5 pcs., square

TS420210
 19 cm  T3 3 x 1 cm

Porcjowacz do lodów PRESTO
Znakomicie nadaje się do porcjowania lodów. Wykonany ze stali nie-
rdzewnej o wysokiej jakości oraz z wytrzymałego tworzywa. Można 
myć w zmywarce. Gwarancja 3-letnia.
Ice cream scoop PRESTO

TS634522
 20 x 14 cm  T4 4 x 3 cm

Waga kuchenna ACCURA 2,0 kg
Waga kuchenna do ważenia potraw o ciężarze do 2kg, zaopatrzona 
w skalę z dokładnością ważenia do 20g. Przeznaczona dla gospo-
darstw domowych. Gwarancja 3-letnia
Kitchen scales ACCURA 2 kg

TS379812
 30 x 20 cm  L3 6 x 3 cm

Deska do krojenia BAMBOO
Doskonała do krojenia i serwowania potraw. Wykonana z wysokiej 
jakości, mocnego i trwałego drewna bambusowego. Gwarancja 3- 
letnia.
Chopping board BAMBOO

TS420190
 18 cm  L3 2 x 1 cm

Wyciskacz do czosnku PRESTO
Wyciskacz do czosnku został wykonany z wysokiej jakości stali nie-
rdzewnej, wytrzymałego metalu oraz z tworzywa. Posiada wyjmowa-
ną wkładkę, która ułatwia czyszczenie. Gwarancja 3-letnia.
Garlic press PRESTO
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TS668103
 29 x 19 cm  L3 4 x 3 cm

Śliniaczek z kieszonką BAMBINI, motylek
Śliniaczek z kieszonką doskonale sprawdza się przy karmieniu ma-
łych dzieci. Posiada dużą kieszonkę zatrzymującą pozostałości jedze-
nia oraz regulacje rozmiaru śliniaczka. Nie przecieka i jest łatwy w 
czyszczeniu. 
Baby bib with pocket BAMBINI, butterflies

TS668330
  T4 4 x 2 cm

Zdrowe pojemniki na drugie śniadanie DINO, 3 szt.
Pojemniki do przechowywania drugiego śniadania dla dzieci. Są neu-
tralne i nie wpływają na jakość przechowywanych pokarmów. Można 
myć w zmywarce. Gwarancja 3- letnia. 
Healthy containers for snacks DINO, 3 pcs

TS668178
 10,5 x 18 cm  L3 3 x 3 cm

Termos dziecięcy ze słomką BAMBINI 300 ml
Dwuwarstwowy termos próżniowy doskonale utrzymuje temperaturę 
ciepłych lub zimnych napojów dla dziecka. Posiada elastyczną, siliko-
nową słomkę oraz zdejmowany uchwyt do zawieszenia. Odpowiedni 
dla dzieci od 12 miesiąca. 
Children vacuum flask with drinking straw BAMBINI 300 
ml

TS668172
 17 cm  T4 3 x 2 cm

Butelka dziecięca ze słomką BAMBINI 300 ml
Butelka dziecięca z elastyczną silikonową słomką, uszczelką, miarką 
oraz z klipsem do zawieszenia. Została wyprodukowana z wysokiej 
jakości, bezpiecznego dla zdrowia plastiku. Odpowiednia dla dzieci 
od 12 miesiąca. 
Baby bottle with drinking straw 300 ml
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TS420754
 12 cm 

Klipsy do zamykania worków PRESTO 12cm
Klipsy do zamykania woreczków z żywnością. Odpowiednie do lo-
dówki. Można myć w zmywarce. Gwarancja 3- letnia.
Bag fastener PRESTO 12cm

TS668218
 ø 4 x 19 x 13 cm  ET(N1) 2,5 x 2,5 cm

Foremki do lodów BAMBINI 6 szt.
Foremki do lodów i sorbetów. Można wyjmować z zamrażarki poje-
dynczo. Instrukcja z przepisami znajduje się wewnątrz opakowania.  
Ice cream moulds BAMBINI, 6 pcs.

TS643180
 ø 16 x 23 cm  T4 3 x 3 cm

Maszynka do robienia lodów DELLA CASA
Maszynka do przygotowywania domowych lodów bez konserwan-
tów. Przepisy znajdują się wewnątrz opakowania. Gwarancja 3- let-
nia.
Ice cream maker DELLA CASA

TS420760
 7 cm  T2 3 x 0,5 cm

Klipsy do zamykania worków PRESTO, 4 szt.
Klipsy do zamykania woreczków z żywnością. Odpowiednie do lo-
dówki. Można myć w zmywarce. Gwarancja 3- letnia. 
Bag clip, 4 pcs



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.
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Rozmiar artykułu/Itemsize - Grupa nadruku/Print group - 
Wielkość nadruku/Printing size - Opakowanie/Packing
Opakowanie/Packing: K=kartonik/box, P=woreczek foliowy/
polybag, NWP=Non Woven Pouch/woreczek non woven, 
VP=Verlourpouch/woreczek welurowy, N=brak opakowania 
jednostkowego/not single packed

Numer artykułu/Item number

Definicje oznaczeń/
Text Definition

Przykładowy opis produktu/
Original text

10067   
14,5 x ø 1 cm L0;DC0 5 x 0,6 cm P

Długopis metalowy

Długopis wykonany z aluminium o metalicznej 
powłoce. Posiada końcówkę do ekranów dotykowych.

Metal ball pen

       2,28 zł

10067   

14,5 x ø 1 cm L0;DC0 5 x 0,6 cm P
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