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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).

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

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.

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

EXPRESS

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

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

General information

Ceny podane w katalogu są cenami NETTO.
Zdjęcia w katalogu są prezentacją produktu, 
ale nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.
Zastrzegamy sobie możliwość drobnych 
korekt w zakresie zdjęć, opisów, kol-
orów, grup znakowania i cen bez 
uprzedniego powiadomienia.
Podczas realizacji nadruku umowa zos-
taje uznana za wypełnioną w momencie 
dostarczenia do klienta +/- 5% ilości. 
Logotypy nanosimy na produkty o różnych 
fakturach i kolorach, więc docelowy nadruk 
może delikatnie różnić się od wizualizacji.

The prices stated in the catalogue do 
not include VAT or any other tax. 
The product photos are not to be con-
sidered as part of our sales contracts. 
We reserve the right of minor changes on 
products, packaging, sizes and colors of 
the products without prior notification. 
The shown prices are for indication 
only, can not be considered as sales of-
fer. We reserve the right of the price 
changes without prior notice. 
In case of printed goods we ful-
filled our agreement by delivering 
+/- 5% of the ordered quantity.
The logos are printed on products 
with different materials and on dif-
ferent basic colors , thus we can not 
garantee 100% color matching.”

87888v
Pudełko do art. 87888
Pojedyncze opakowanie - należy zamawiać od-
dzielnie
Single box for item 87888

 12,5 × 8,5 × 11 

1,46 zł
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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.

Opakowania ekologiczne

Certyfikowany i zrównoważony cykl dostaw

Odpowiedzialność społeczna jest podst-
awą wyznawanych przez nas wartości.

Dokładamy wszelkich starań  w pozyskiwa-
niu rzetelnych dostawców i jesteśmy dum-
ni z bycia częścią wielu organizacji.

Wkraczamy w świat w którym świadomość ekologiczna ma ogromne znaczenie. Jesteśmy pełni nadziei, że nasza 
strategia zrównoważonego rozwoju wraz z nowymi gadżetami reklamowymi pozwoli na zbudowanie trwałych 
więzi i przyczyni się do pozytywnych zmian środowiskowych. Zmieniamy się dla was i dla naszej planety! Z dumą 
prezentujemy naszą ekologiczną ofertę i informujemy, że stworzyliśmy nowy, wolny od plastiku system pakowa-
nia gadżetów.

Nowy sposób pakowania bez plastiku
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FOOD SAFE 400 ml + 200 ml

ECO

92597
Zestaw upominkowy - duży
Zestaw upominkowy zawierający polarowy kocyk z RPET (120 
x 150 cm), porcelanowy zestaw do herbaty, składający się z 
filiżanki i czajniczka, oraz opakowanie herbaty Earl Grey.
Gift set large

 30 × 30 × 13,2 cm | 

244,99 zł 

92596
Zestaw upominkowy - duży
Zetaw upominkowy zawierający czerwony kocyk z polaru (180 
x 120 cm), metalowy termos (500 ml) i opakowanie herbaty 
Earl Grey.
Gift set large

 30 × 30 × 13,2 cm |  N

189,99 zł
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92603
Zestaw upominkowy - mały
Zestaw upominkowy zawieracjący kubek z nadrukiem gwiazd-
ki, zestaw filcowych podkładek oraz opakowanie herbaty Earl 
Grey.
Gift set small

 21 × 21 × 11,2 cm | 

85,99 zł

92605
Zestaw upominkowy - mały
Zestaw upominkowy zawieracjący szklankę z podwójnymi 
ściankami i bambusowym wieczkiem (350 ml), uchwyt na to-
rebkę herbaty oraz opakowanie herbaty Earl Grey.
Gift set small

 21 × 21 × 11,2 cm | 

124,99í  zł
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10620
Ołówek z gumką
Drewniany ołówek z gumkami do mazania w zabawnych 
kształtach. Ołówek nie jest zatemperowany.
Pencils with different heads

 19,3 × ø 0,7 cm |  T1  |  P

1,37 zł

51188
Domek do kolorowania
Kartonowy domek do kolorowania z otwieranymi drzwiami. 
Sprzedawany w ekologicznym opakowaniu, szybko się rozkła-
da. Zestaw nie zawiera nożyczek, kleju i farb. Logotyp można 
umieścić na etykiecie i przykleić na opakowaniu.
Cardboard house for coloring

 16 × 16 × 18 cm |  ET(N1)  |  K

13,66 zł

28279
Zakreślacz - Mikołaj - 4 kolory
Zestaw 4 zakreślaczy w kształcie ludzika z precyzyjnie ściętą 
końcówką kreślącą, która pozwala rysować linie od 2 do 5 
mm.
Highlighter manikin with keypad brush

 9,4 × 10,2 × 1,7 cm |  T3  DC1  |  P

11,88 zł

20874
Notes format A6 z motywem świątecznym
Notes o formacie A6 z okładką z motywem świątecznym, 190 
czystymi stronami, zakładką i gumką do zamykania. Logotyp 
można umieścić bezpośrednio na produkcie.
Christmas notebook

 9 × 14 × 1,6 cm |  DC2  S1  |  P

7,99 zł
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FOOD SAFE FOOD SAFE300 ml

300 ml
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82536
Zestaw kubków świątecznych
Zestaw dwóch kubków ceramicznych ze świątecznym moty-
wem. Każdy kubek ma pojemność 300 ml. Eleganckie opa-
kowanie pięknie prezentuje się pod choinką i jest przyjazne 
dla środowiska.
Set of 2 Christmas mugs

 18,7 × 8,6 × 11,2 cm |  C1(A)  |  K

51,18 zł

82539
Kubek świąteczny
Klasyczny, ceramiczny kubek z motywem świątecznym. Po-
jemność 300ml. Każdy z tych kubków jest pakowany w pu-
dełko z kartonu pochodzącego z recyklingu.
Chrstimas mug

 ø 8,5 × 8,3 cm |  C1(A)  |  K

20,42 zł

80187
Dziadek do orzechów- renifer
Nietypowy dziadek do orzechów w kształcie renifera, wyko-
nany z aluminium.
Elk shaped nutcracker

 18 × 4,8 × 15,5 cm |  L3  |  K

#N/A
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FOOD SAFE FOOD SAFE300 ml 300 ml

80556
Kubek porcelanowy z koroną 300 ml
Porcelanowy kubek z nadrukowaną koroną. Pojemność 300 
ml. Całość zapakowana w pudełko prezentowe.
Cup with crown print

 ø 8,5 × 10,3 cm |  ET(N1)  |  K

12,46 zł

80584
Kubek porcelanowy z gwiazdką 300 ml
Porcelanowy kubek z nadrukowaną złotą gwiazdą. Pojemność 
300 ml.
Cup with star print

 ø 8 × 10,5 cm |  ET(N1)  |  K

12,46 zł

80554
Zestaw do fondue
Porcelanowy zestaw do fondue z dwoma widelcami i miej-
scem na podgrzewacz. Całość zapakowana w pudełko pre-
zentowe.
Chocolate fondue set

 ø 11,3 × 13,8 cm |  C2   ET(N1)  |  K

68,66 zł
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400 ml + 200 ml

400 ml + 200 ml
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88854
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 wyko-
nana z wysokiej jakości porcelany.
Teapot with cup and coaster

 15,8 × 15 × 15,2 cm |  C2  |  K

68,66 zł

80615
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

 16,5 × 9,5 × 12 cm |  ET(N1)  |  K

68,66 zł
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80188
Świąteczna świeczka
Świąteczna świeczka z podstawką w kształcie gwiazdki, zapa-
kowana w opakowanie prezentowe.
X-mas candle set

 8 × 8 × 2,5 cm |  ET(N1)  |  K

5,59 zł

91187
Figurka świąteczna
Ruszająca się figurka świąteczna, wyposażona w zasilanie sło-
neczne. Kiedy promienie słoneczne padają na solar w podsta-
wie, zabawka zaczyna się poruszać. Logotyp można umieścić 
na podstawie zabawki.
Solar wiggle figure

 5,1 × 6 × 10,9 cm |  T3  |  K

7,59 zł

80585
Lampka LED gwiazdka
Plastikowa lampka LED w kształcie gwiazdki wykonana z bia-
łego plastiku. Lampka po włączeniu automatycznie zmienia 
kolory.
Night light in the shape of a star

 8 × 5 × 7,5 cm |  T3   DC1  |  K

14,52 zł

80170
Bombka choinkowa
Plastikowa bombka choinkowa z motywem bożonarodzenio-
wym, zapakowana w świąteczne opakowanie. Średnica: 6,5 cm
Plastic Christmas tree ball decoration - supplied in a gift box.

 7,7 × 7,7 × 10 cm |  ET(N1)  |  K

9,99 zł
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60869
Koc z motywem świątecznym
Miękki koc z polaru z motywem świątecznym o wymiarach 180 
x 120 cm. Gramatura: 170 g/m2.
Christmas blanket

 31 × 30 × 7,5 cm |  HF  |  P

49,99 zł

73269
Zestaw świątecznych kapci
Zestaw 4 par kapci w różnych rozmiarach umieszczony w wiel-
kim świątecznym kapciu, który można zawiesić na ścianie.
Xmas slippers

 26,5 × 11 × 51 cm |  TT3  |  P

49,99 zł

80538
Termofor z motywem świątecznym
Termofor z motywem świątecznym, pokrowiec wykonany z 
wełny. Pojemność 500 ml.
X-mas hot water bottle

 15 × 26 × 5 cm |  TT3  |  N

#N/A

70328
Świąteczna poduszka
Zabawna poduszka z motywem świątecznym 3D, wykonana z 
pluszowego materiału, dostępna w kilku wersjach.
X-mas pillow with different designs

 30 × 30 × 9 cm |  ET(N1)  |  P

39,99 zł
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30035
Naklejka z motywem świątecznym
Samoprzylepna naklejka 3D z motywem świą-
tecznym, wykonana z silikonu. Mix wzorów.
Stick on X-Mas icons

 2,5 × 0,8 × 3,8 cm |         |  P

1,59 zł

80621
Kalendarz adwentowy
Kalendarz adwentowy zawierający narzędzia na każdy dzień 
Adwentu: (dwie pary szczypców, śrubokręty w różnych rozmia-
rach, adapter do śrubokrętów, pęseta). Zestaw zawiera prak-
tyczne metalowe etui zapinane na zamek, w którym można 
umieścić wszystkie elementy zestawu. Logotyp można umie-
ścić w dolnym rogu kalendarza.
Advent calendar

 42,5 × 4,5 × 30,5 cm |  S1   ET(N2)  |  K

75,99 zł

71189
Zestaw 4 ręczników w pudełku
Zestaw 4 ręczników (25,5 x 24,5 cm) z mikrofibry umieszczo-
nych w metalowym pudełku z motywem świątecznym. Logo-
typ można umieścić na etykiecie i przykleić na opakowaniu.
Microfibre towels in a metal box

 10,7 × 10,7 × 10,5 cm |  DC1  |  N

26,40 zł

93359
Zestaw podkładek z filcu
Zestaw podkładek z filcu w kształcie gwiazdek. 
Zawiera 4 duże, 4 średnie i 74 małe gwiazdki.
Star set made of felt

 30 × 30 cm |  TT1  |  P

6,58 zł

88527
Taśma ozdobna
Ozdobna taśma klejąca do pakowania prezen-
tów z motywem świątecznym. W zestawie z pla-
stikowym podajnikiem zakończonym nożykiem, 
który umożliwia łatwe odcięcie taśmy.
Adhesive ribbon in dispenser

 5,5 × 10 × 6,5 cm |  ET(N1)  |  N

1,59 zł
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80569
Torba na prezenty, mała
Świąteczna, papierowa torba na prezenty z dwoma uchwyta-
mi, z motywem śnieżynek.
Small Christmas paper bag

 18 × 8 × 23 cm |  ET(N1)  S1  |  N

3,76 zł

68988
Torba świąteczna
Świąteczna filcowa torba z zawieszką w kształcie choinki, któ-
ra może być miłym podarunkiem lub służyć do zapakowania 
innych prezentów.
Felt bag with fir tree pendant

 27 × 13 × 21 cm |  TT2  TC2  |  P

19,99 zł

60873
Worek sportowy z motywem świątecznym
Worek sportowy z motywem świątecznym, wykonany z tka-
niny typu non-woven. Logotyp można umieścić bezpośrednio 
na produkcie.
Gymbag with Christmas design

 37 × 0,3 × 40 cm |  S1   TT2  |  N

#N/A

80570
Torba na prezenty, duża
Świąteczna, papierowa torba na prezenty z dwoma uchwyta-
mi, z motywem śnieżynek.
Big Christmas paper bag

 25,9 × 12 × 32 cm |  ET(N1)  S1  |  N

5,49 zł
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460 ml 460 mlFOOD SAFE FOOD SAFE

83531
Torebka na prezent
Torebka na prezent z ciekawym wzorem. Format torebki do-
skonale nadaje się do zapakowania butelki wina.
Gift bag man/woman - size for a wine bottle

 12 × 9 × 35 cm |  ET(N1)  |  N

2,84 zł

83532
Torebka na prezent
Torebka na prezent z ciekawym wzorem i uchwytami ze 
wstążki.
Gift bag man/woman with a crystal

 18 × 9 × 22,8 cm |  ET(N1)  |  N

2,84 zł

82479
Puchar do picia 460 ml
Puchar do picia z błyszczącą powierzchnią, o pojemności 460 
ml, wykonany z plastiku.
Drinking Goblet

 ø 8,5 × 22 cm |  L3  |  K

41,16 zł

81461
Kieliszek 460 ml
Kieliszek którego nie stłuczesz, wykonany z materiału PS ide-
alnie sprawdzi się podczas romantycznego pikniku, pojem-
ność 460 ml.
PS Drinking glass 460 ml

 ø 8,5 × 22 cm |  T4  |  K

23,12 zł
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ECO ECO

61817
Torba papierowa duża
Duża torba wykonana z papieru pochodzącego z recyklingu, o 
gramaturze 120g/m², posiada dwa mocne uchwyty.
Big recycled paperbag with 2 handles

 37,8 × 15 × 40,2 cm |  S1   TT2  | 

3,49 zł

61818
Torba papierowa mała
Mała torba wykonana z papieru pochodzącego z recyklingu, o 
gramaturze 120g/m², posiada dwa mocne uchwyty.
Small recycled paperbag with 2 handles

 21 × 14 × 19 cm |  S1   S1  | 

2,29 zł

61388
Mała torba non-woven
Mała torba wykonana z materiału non-woven 
o gramaturze 110g/m² z krótkimi uszami, bardzo 
wytrzymała.
Non woven bag - small

 30 × 12,2 × 39,7 cm |  S1   TT2  |  N

5,59 zł

61387
Duża torba non-woven
Duża torba wykonana z materiału non-woven 
o gramaturze 110g/m² z krótkimi uszami, bardzo 
wytrzymała.
Non woven bag - large

 34,5 × 15,5 × 40 cm |  S1   TT2  |  N

6,62 zł
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17704
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

 17 × 11,8 × 2 cm |  L2   T3  |  K

93,67 zł

10759
Zestaw piśmienny
Wysokiej jakości zestaw piśmienny składający się z długopisu 
i pióra kulkowego w komplecie z akrylowym etui. Logotyp 
można umieścić pod klipsem.
Mark Twain writing set with ball pen and rollerball pen

 17,8 × 5,4 × 3 cm |  L2   T3  |  K

69,98 zł

F193
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

 19,3 × 7,4 × 3,2 cm |  L2  |  K

70,38 zł

F124
Zestaw piśmienny Ferraghini
Luksusowy zestaw piśmienny marki Ferraghini z najwyższej 
jakości metalu, składający się z czarnego pióra kulkowego 
oraz niebieskiego długopisu. Całość umieszczona w eleganc-
kim etui.
Ferraghini metal writing set

 16 × 6 × 2,3 cm |  L2   T4  |  K

60,93 zł
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13463
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

 18,2 × 8,3 × 4,8 cm |  L2  |  K

118,49 zł

13392
Zestaw piśmienny Mark Twain
Zestaw piśmienny z kolekcji Mark Twain, składający się z dłu-
gopisu z mechanizmem obrotowym i pióra wiecznego umiesz-
czonych w eleganckim etui.
Mark Twain writing set

 19,5 × 7,8 × 3,7 cm |  L2   T3  |  K

67,90 zł

13034
Długopis metalowy Mark Twain
Wysokiej jakości długopis z kolekcji Mark Twain z mechani-
zmem obrotowym zapakowany w ozdobne, lakierowane etui.
Ball pen Mark Twain

 14,6 × ø 1,1 cm |  L2   T4  |  K

133,11 zł

17841
Długopis Mark Twain
Długopis z kolekcji Mark Twain to doskonały efekt połącze-
nia 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

 14,7 × ø 1,3 cm |  L2   T4  |  K

54,91 zł
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10612
Długopis metalowy Mark Twain
Metalowy długopis marki Mark Twain z chromowanymi ele-
mentami i dużym wkładem piszącym na niebiesko. Zapako-
wany w eleganckie etui. Logotyp można umieścić obok klipsa.
Mark Twain ballpen

 14,4 × ø 1,1 cm |  L2   DC2  |  K

55,77 zł

13383
Długopis metalowy Mark Twain
Wysokiej jakości długopis Mark Twain z mechanizmem obro-
towym zapakowany w ozdobne, akrylowe etui.
Mark Twain ball pen acrylic box

 13,8 × ø 1,2 cm |  L2   T4  |  K

53,19 zł

10576
Długopis metalowy Mark Twain
Długopis metalowy marki Mark Twain z chromowanymi ele-
mentami i piszącym na niebiesko, dużym wkładem. Długopis 
zapakowany w ozdobne pudełko. Logotyp można umieścić 
obok klipsa.
Mark Twain ballpen

 14,5 × ø 1,2 cm |  L2   T4  |  K

37,72 zł

10760
Pióro kulkowe Mark Twain
Wysokiej jakości pióro kulkowe w akrylowym etui. Logotym 
można umieścić pod klipsem.
Rollerball

 17,8 × 5,4 × 3 cm |  L2   T4  |  K

48,64 zł
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10611
Długopis metalowy
Elegancki długopis metalowy ze srebrnym wykończeniem i 
wkładem piszącym na niebiesko. Długopis zapakowany w kar-
tonowe pudełko. Logotyp można umieścić obok klipsa.
Ballpen with silver top

 14,4 × ø 1,1 cm |  L2   T4  |  K

28,27 zł

13544
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

 16,5 × 4,7 × 2,5 cm |  L2   T4  |  P

46,32 zł

18510
Długopis metalowy do ekranów dotykowych
Długopis metalowy z mechanizmem obrotowym 
o klasycznym wzornictwie. Posiada duży, niebie-
ski wkład oraz specjalną końcówkę do obsługi 
ekranów dotykowych.
Metal ball pen with touch pad function

 14,9 × ø 1,4 cm |  L1   T3  |  P

17,10 zł

10182
Długopis metalowy
Metalowy długopis z gumowaną powierzchnią i 
wkładem piszącym na niebiesko.
Metal twist ballpen with rubberized shaft

 14 × ø 1,2 cm |  L1   DC0  |  KS

10,23 zł

17481
Długopis metalowy w etui
Ekskluzywny długopis metalowy z metalowym 
wkładem (niebieskim), umieszczony w etui. Do-
skonały produkt dla osób ceniących jakość. Lo-
gotyp proponujemy umieścić na korpusie.
Metal ball pen in a box

 14 × ø 1,2 cm |  L2   L3  |  K

23,12 zł
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10898
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

 17 × 11,6 × 1,9 cm |  L2  T3  |  K

82,41 zł

12532
Drewniany zestaw piśmienny Mark Twain
Elegancki zestaw do pisania zamknięty w pudełku z natural-
nego, idealnie wypolerowanego drewna. W środku znajdziesz 
długopis oraz pióro kulkowe, oba z wkładami piszącymi na 
niebiesko. Długopis Mark Twain z logo posiada przekręcany 
mechanizm wysuwania wkładu piszącego, natomiast pióro 
kulkowe jest otwierane za pomocą metalowej zatyczki.
Mark Twain writing set

 17 × 5,1 × 2,4 cm |  L2  T3  |  K

69,99 zł

12581
Zestaw piśmienny z drewna i mosiądzu
Elegancki zestaw piśmienny w mini-rozmiarze, wykonany z 
drewna oraz mosiądzu. W kartonowym opakowaniu prezen-
towym znajdziemy pióro wieczne oraz pióro kulkowe. Zatyczki 
są zakręcane i można doczepić je na końcu pióra jako przedłu-
żenie jego długości (zwiększa wygodę pisania).
Writing set (brass and wood)

 10,7 × 6 × 2,5 cm |  L2  |  KS

59,95 zł
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14016
Zestaw piśmienny
Elegancki zestaw składający się z długopisu z niebieskim 
wkładem oraz pióra z dołączonym niebieskim nabojem. Funk-
cjonalne 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.

 17 × 5,4 × 2,4 cm |  L3   T4  |  K

54,05 zł

18441
Zestaw piśmienny
Zestaw składający się z długopisu z niebieskim wkładem, noża 
do listów oraz pióra z niebieskim nabojem. Całość umieszczo-
no w ozdobnym pudełku z drewna różanego.
Desk set

 17 × 7,5 × 2,3 cm |  L3   T4  |  K

75,53 zł

14015
Zestaw piśmienny
Elegancki zestaw składający się z długopisu z niebieskim 
wkładem oraz pióra z dołączonym niebieskim nabojem. Funk-
cjonalne 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

 17 × 5,5 × 2,4 cm |  L3   T4  |  K

55,77 zł
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11474
Korkowy zestaw piśmienniczy
Zestaw piśmienniczy wykonany z metalu z kor-
kowym korpusem. Zestaw zawiera długopis typu 
twist z dużym wkładem i pióro kulkowe. Całość 
zapakowana w korkowe pudełko.
Cork writing set

 17,5 × 5,3 × 2,5 cm |  L2   DC1  |  K

49,75 zł

11366
Korkowy długopis
Wysokiej jakości korkowy długopis z niebieskim 
wkładem.
Cork ballpen

 14,5 × ø 1 cm |  L1   DC0  |  P

2,06 zł

14043
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

 16 × 3 × 0,1 cm |  TT1  |  P

0,86 zł

10929
Opakowanie na długopis
Czarne kartonowe opakowanie na długopis lub pióro.
Cardboard box

 17 × 4 × 2,5 cm |  T3  |  N

2,66 zł



1301

WRITING

23

ECO

ECO

ECO EXPRESSEXPRESS

EXPRESS

12527
Drewniany długopis
Lekki niczym piórko długopis wykonany z ciemnego, natural-
nego drewna oraz metalu. Wkład piszący koloru niebieskiego 
jest wysuwany za pomocą mechanizmu ,,na klik”. Metalowe 
elementy sprawiają, że ten długopis z logo nabiera bardziej 
eleganckiego sznytu, natomiast drewniany korpus powoduje, 
że długopis wpisuje się w najmodniejszy obecnie trend eko 
gadżetów reklamowych.
Wooden ball pen

 14,3 × ø 1 cm |  L1  |  P

3,69 zł

12550
Drewniany długopis
Solidnie wykonany długopis z naturalnego, polerowanego 
drewna  oraz metalu. Eleganckie, naturalne materiały nadają 
mu niepowtarzalny eco-design. Wkład piszący koloru czarne-
go wysuwany jest z długopisu za pomocą mechanizmu typu 
,,klik”. Drewno nie jest lakierowane, lecz idealnie wypolero-
wane, dzięki czemu zachowane jest jego naturalne piękno i 
faktura.
Wooden ball pen

 14,8 × ø 1 cm |  L1  |  P

8,49 zł

12190
Długopis drewniany
Długopis z niebieskim wkładem w drewnianej obudowie, ze 
złotymi elementami.
Ballpen with Wood Coating

 14,2 × ø 1 cm |  L1  |  KS

10,57 zł
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11291
Długopis drewniany
Długopis wykonany z drewna z plastikową za-
tyczką, piszący na czarno.
Wooden ballpen with black plastic cap

 15,1 × ø 0,7 cm |  L1   T1  |  P

1,63 zł

12538
Ołówek bambusowy
Ołówek wykonany z lekkiego bambusa. Gruby, grafitowy 
wkład umożliwia rysowanie zarówno cienkich, jak i grubszych 
linii (w zależności od stopnia zatemperowania rysika).
Inkless pen

 13,8 × ø 0,9 cm |  L1  |  N

6,78 zł

11496
Długopis bambusowy
Długopis wykonany z bambusa i metalu, posiada 
wkład piszący na niebiesko.
Metal twist ballpen with bamboo coating

 15,4 × ø 1,4 cm |  L1   T1  |  KS

17,10 zł

11495
Długopis bambusowy
Długopis wykonany z bambusa ze srebrny-
mi elementami i szpiczastym klipsem. Posiada 
wkład piszący na niebiesko.
Bamboo ballpen with sharp clip

 14,4 × ø 1,2 cm |  L1   T1  |  KS

4,04 zł
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12537
Metalowy długopis z bambusowym wykończeniem.
Matowy, przekręcany długopis wykonany z metalu. Bambuso-
we akcenty nadają mu nowoczesny, modny design. Długopis 
posiada niebieski, wymienny wkład.
Metal pen with bomboo appliquees

 14,8 × 1,1 × 1,6 cm |  L1  |  KS

7,49 zł

12575
Zestaw piśmienny z bambusa
Zestaw piśmienniczy wykonany z bambusa i metalu. W skład 
zestawu wchodzą: długopis z niebieskim wkładem oraz ołó-
wek automatyczny. Mechanizm wysówania wkładów typu 
,,klik". Całość pakowana jest w kartonik wykonany z papieru 
pochodzącego z recyklingu.
Bamboo wrting set

 17,2 × 5,2 × 2,2 cm |  L1  T2  |  K

7,59 zł

12194
Długopis drewniany
Długopis z niebieskim wkładem w bambusowej obudowie z 
antracytowymi elementami.
Ballpen with Bamboo Coating

 14,9 × ø 1,1 cm |  L1  |  N

3,01 zł

12558
Bambusowy zestaw piśmienny
Bambusowy zestaw piśmienniczy, składający się z długopisu 
oraz pióra kulkowego. Zarówno długopis jak i pióro posiada-
ją zarówno srebrne, jak i kolorowe elementy. Długopis jest 
wyposażony w końcówkę do ekranów dotykowych. Zestaw 
dostarczany jest w ekologicznym kartonowym pudełku.
Bamboo writing set

 17,2 × 5,2 × 2,1 cm |  L1  T1  |  K

15,99 zł
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13339
Długopis metalowy
Klasyczny długopis metalowy z chromowanymi elementami 
i smukłym klipsem. Długopis wyposażony w duży niebieski 
wkład. Logotyp można umieścić pod klipem.
Metal ball pen

 13,6 × ø 1 cm |  L0  |  P

1,79 zł

10761
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

 17,5 × 5,7 × 2,2 cm |  L1   T3  |  K

11,51 zł

13330
Zestaw piśmienny
Metalowy zestaw piśmienny składający się z długopisu z 
niebieskim wkładem oraz ołówka automatycznego. Całość 
umieszczona w etui.
Metal pen & pencil set

 17,5 × 5,7 × 2,2 cm |  L1   T3  |  K

6,79 zł
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10419
Długopis metalowy
Smukły długopis metalowy z niebieskim wkła-
dem. Logotyp można umieścić pod klipem.
Metal ball pen

 14,3 × ø 0,8 cm |  L0  |  P

2,75 zł

10871
Długopis metalowy
Smukły długopis w metalu z niebieskim wkła-
dem.
Slim metal ballpoint pen

 13,8 × ø 0,9 cm |  L1  |  P

5,76 zł

17605
Długopis metalowy
Gustowny, metalowy długopis z chromowanym 
klipem i niebieskim wkładem. Jego smukła syl-
wetka dodaje mu elegancji. Logotyp proponuje-
my umieścić na korpusie.
Elegant metal ball pen "slim line"

 13,3 × ø 0,7 cm |  L1  |  P

3,70 zł

10418
Długopis metalowy do ekranów dotykowych
Długopis metalowy z mechanizmem obrotowym i gumką do 
obsługi ekranów dotykowych. Posiada wkład piszący na nie-
biesko. Logotyp można umieścić pod klipem.
Metal-Touchpen

 12,8 × ø 0,9 cm |  L1   DC0  |  P

2,32 zł

10964
Długopis metalowy
Smukły metalowy długopis z gumowaną powierzchnią. Posia-
da wkład piszący na niebiesko i końcówkę do obsługi ekranów 
dotykowych.
Metal ballpen with rubber coating and touch function

 14,5 × ø 0,8 cm |  L1   DC0  |  P

3,61 zł
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11435
Długopis eco-friendly
Długopis o klasycznym kształcie wykonany 
z utwardzonych włókien roślinnych. Posiada 
wkład piszący na niebiesko.
Wheat straw ballpen with silver applications

 14,5 × ø 1,2 cm |  T1   DC0  |  KS

1,46 zł

11434
Długopis eco-friendly
Długopis wykonany z utwardzonego włókna ro-
ślinnego z metalowymi elementami i wkładem 
piszącym na niebiesko.
Nature ballpen with silver applications

 13,8 × ø 1 cm |  T1   DC0  |  KS

1,80 zł

12552
Długopis plastikowy
Klasyczny długopis wykonany z plastiku pozy-
skiwanego z recyklingu, a konkretnie z przetwo-
rzonych butelek PET. Posiada półprzezroczysty 
korpus, srebrne elementy oraz niebieski wkład 
piszący, który można wymienić po zużyciu. To 
klasyczny, bestsellerowy długopis w nowym, 
eko wydaniu.
RÜET pen

 14,6 × ø 1,2 cm |         |  P

1,54 zł

12557
Długopis plastikowy
Przyjazny dla środowiska długopis wykonany z 
plastiku pochodzącego z recyklingu. Półprze-
zroczysty korpus oraz lekko zakrzywiony klips 
nadają mu bardziej nowoczesny charakter. Dłu-
gopis posiada niebieski, wymienny wkład piszą-
cy.
RPET pen

 14,8 × ø 1,1 cm |  T1  |  P

1,99 zł
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10866
Długopis tekturowy
Ekologiczny długopis tekturowy z wkładem piszącym na nie-
biesko. Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie.
Carboard pen

 13,9 × ø 0,7 cm |  T1  |  N

1,29 zł

10397
Długopis tekturowy
Długopis wykonany z tektury pochodzącej z recyklingu. Po-
siada wkład piszący na niebiesko. Logotyp można umieścić 
pod klipem.
Paperpen

 14,3 × ø 1 cm |  T1  |  P

0,95 zł

12565
Długopis eco-friendly
Ekologiczny długopis wykonany z tektury (pochodzącej z 
recyklingu) oraz specjalnie utwardzanych włókien kukury-
dzianych (końcówka pisząca, klips i mechanizm wysuwania 
wkładu). Długopis jest lekki i przyjazny dla środowiska; wy-
stępuje w kilku wersjach kolorystycznych. Posiada niebieski 
wkład piszący.
Paper pen

 14,5 × ø 0,9 cm |  T1  |  N

1,12 zł
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10945
Długopis plastikowy
Plastikowy długopis z niebieskim wkładem, kolorową obudo-
wą i metalowym klipsem.
Plastic ballpoint pen with metal clip

 14 × ø 1 cm |  T1   DC0  |  P

1,63 zł

17717
Długopis plastikowy
Plastikowy długopis o designerskim wyglądzie. Duży, niebie-
ski wkład oraz metalowy klip czynią go bardzo praktycznym. 
Logotyp proponujemy umieścić na korpusie.
Plastic ball pen with sparkling dot grip zone

 14,2 × ø 1,1 cm |  T1   DC0  |  P

2,06 zł
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10694
Długopis plastikowy
Plastikowy długopis z oryginalnym, transparentnym korpu-
sem i dużym wkładem piszącym na niebiesko. Logotyp moż-
na umieścić na klipsie.
Plastic ball pen with patterns

 14,4 ×  ø 1,1 cm |  T1   DC0  |  P

1,29 zł

13538
Długopis plastikowy
Plastikowy długopis z wkładem piszącym na niebiesko i srebr-
ną aplikacją pod klipem.
Plastic ball pen

 14 × ø 1,1 cm |  T1   DC0  |  N

1,46 zł

11682
Długopis plastikowy
Plastikowy długopis transparentny z dużym, niebieskim wkła-
dem. Produkt wyposażony w srebrny, metalowy klip oraz 
gumkę ułatwiającą trzymanie. Logotyp nadrukujemy na kor-
pusie długopisu z prawej strony klipu.
Transparent ball pen with rubber grip

 14,5 × ø 1,3 cm |  T1   DC0  |  P

0,99 zł
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11683
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

 14,5 × ø 1,3 cm |  T1   DC0  |  P

1,03 zł

11268
Długopis plastikowy
Biały plastikowy długopis piszący na niebiesko z kolorowym 
klipsem.
Ballpen with colored clip

 13,9 × ø 1,1 cm |  T1   DC0  |  N

0,77 zł

10799
Długopis plastikowy
Długopis plastikowy z mechanizmem obrotowym oraz dużym 
wkładem piszącym na niebiesko. Logotyp można umieścić 
bezpośrednio na produkcie.
Plastic ball pen

 14,6 × ø 1 cm |  T1   DC0  |  P

1,29 zł

13537
Długopis plastikowy
Plastikowy długopis z wkładem piszącym na niebiesko. Dłu-
gopis posiada białą obudowę i kolorową aplikację pod klipem.
Plastic ball pen

 14,6 × ø 1,1 cm |  T1   DC0  |  P

1,46 zł
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18954
Wskaźnik laserowy
Metalowy wskaźnik laserowy z lampką LED, specjalną gumką 
ułatwiającą korzystanie ze smartfonów oraz wkładem piszą-
cym na niebiesko. Całość w estetycznym, fornirowanym etui.
Laser pointer with LED, touch function and ball pen

 12,5 × ø 0,8 cm |  L2   T4    DC2  |  K

16,67 zł

12798
Wskaźnik laserowy
Wskaźnik laserowy z długopisem piszącym na niebiesko lub 
czerwono (przekręcając można wybrać kolor wkładu) oraz 
lampką LED. Wskaźnik zapakowany jest w eleganckie, me-
talowe etui. Logo możemy umieścić zarówno na etui, jak i 
korpusie długopisu (nadruk kolorowy tylko na etui). Produkt 
zawiera baterie.
4-in-1 Laser pointer

 15,4 × ø 1 cm |  L2   DC1  |  K

18,39 zł

15318
Wskaźnik laserowy
Wskaźnik laserowy, lampka LED i długopis w jednym. Wszyst-
ko zamknięte w estetycznym, drewnianym pudełku. Długopis 
posiada niebieski wkład. Logotyp można umieścić na pudełku 
lub długopisie. Produkt zawiera baterie.
Laser pointer and LED Pen

 13,6 × ø 0,9 cm |  L2   T4  |  K

17,10 zł

INCL. 3 BUTTON CELLS 

INCL. 3 BUTTON CELLS INCL. 3 BUTTON CELLS 
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30588
Głośnik Bluetooth
Głośnik Bluetooth z powierzchnią antypoślizgową, któ-
ra umożliwia umieszczenie głośnika niemal na każdej po-
wierzchni 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 zesta-
wie. Logo zostanie umieszczone na głośniku.
Bluetooth speaker with bracket

 ø 8 × 6,3 cm |  T4  |  K

47,89 zł

30899
Aluminiowy głośnik Bluetooth
Okrągły głośnik bluetooth w aluminium z wbudowanym aku-
mulatorem, wbudowanym radiem, gniazdem karty TF i miga-
jącym światłem LED na dole. W zestawie kabel do ładowania 
micro-USB.
Aluminium bluetooth speaker

 ø 7 × 5 cm |  L2  |  K

44,60 zł

30969
Głośnik Bluetooth
Głośnik Bluetooth z powłoką bambusową.
Bluetooth speaker with bamboo coating

 ø 7,2 × 4,3 cm |  L3   T4  |  K

54,05 zł

43369
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

 ø 6 × 5,1 cm |  L2  |  K

32,57 zł
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30960
Power bank 8000 mAh z głośnikiem
Power bank o mocy 8000 mAh z wbudowanym głośnikiem i 
bluetooth. Może służyć jako podstawka do telefonu.
8.000 mAh power bank with speaker and phone holder

 15,5 × 7 × 2,7 cm |  L3  |  K

94,44 zł

30821
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

 10,8 × 3,8 × 8 cm |  L3  |  K

51,47 zł

30183
Głośnik bluetooth
Głośnik Bluetooth z wbudowanym radiem i re-
gulacją głośności. Posiada wejścia USB, AUX, 
DC5V i TF. Zasięg do 10 m.
Bluetooth loudspeaker

 26 × ø 13,2 cm |  T4  |  K

145,23 zł

30489
Głośnik bluetooth
Głośnik bluetooth zmieniający kolory, z trzema 
poziomami jasności. Posiada wejście USB do ła-
dowania i radio. Zasięg do 10m, czas pracy do 2 
godzin. Logotyp można umieścić bezpośrednio 
na produkcie.
Bluetooth loudspeaker with light.

 ø 9,6 × 12,3 cm |  T4   DC2  |  K

81,55 zł

30961
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 produk-
cie.
High-quality bluetooth speaker

 ø 13,5 × 16,2 cm |  L3  |  K

135,99 zł
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32316
Słuchawki
Zestaw słuchawkowy z mikrofonem i regulacją głośności, 
dzięki wygłuszaniu szumów nie będziesz słyszeć hałasów w 
tle.
Headset with Sorroundsound

 18 × 8,2 × 20 cm |  T4  |  K

81,55 zł

30822
Słuchawki bezprzewodowe
Słuchawki bezprzewodowe z Bluetooth i regulacją głośności 
oraz kablem z portem USB do ładowania. Całość umieszczo-
na w plastikowym opakowaniu, na którym można umieścić 
logotyp.
Bluetooth headset in transparent case

 ø 3 × 9,5 cm |  T3  |  K

25,69 zł

30592
Słuchawki bezprzewodowe
Słuchawki Bluetooth 4.0 ze składanymi nausznikami i regu-
lowaną opaską. Przyciski do regulacji umieszczone na lewym 
nauszniku. Zasięg: około 10m. W zestawie z ładowarką USB.
Headphones

 19,3 × 7,5 × 18 cm |  T4   DC2  |  K

68,66 zł

30921
Słuchawki
Wysokiej jakości słuchawki z bluetooth. Metalowe płytki przy 
słuchawkach dodają nowoczesnego charakteru, a metaliczne 
kolory wpisują się w najnowsze trendy.
Earphones

 16 × 8,5 × 18 cm |  L3   T4  |  K

85,85 zł
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31462
Słuchawki
Ergonomiczne słuchawki douszne Bluetooth. W zestawie z 
kabelkiem do ładowania i stacją ładującą, której można użyć 
również jako opakowanie. Czas grania 2-3 godziny, czas łado-
wania to około 1 godzina.
In-ear headphones

 9 × 4 × 3 cm |  DC1  T3  |  K

90,14 zł

30471
Słuchawki Bluetooth
Słuchawki z Bluetooth i regulacją głośności, umieszczone w 
etui. Do słuchawek dołączony jest kabelek do ładowania z 
wejściem USB.
Bluetooth earphones

 ø 8,8  × 3,9 cm |  T3  |  P

35,15 zł

32579
Słuchawki bezprzewodowe w bambusowym pokrowcu
Bezprzewodowe słuchawki douszne o nowoczesnym designie. 
Łączą się z urządzeniami poprzez Bluetooth 5.0 na odległość 
nawet 10m! Stacja ładująca USB jest równocześnie bambuso-
wym pokrowcem do przechowywania słuchawek. Czas peł-
nego ładowania słuchawek wynosi 1h, czas pracy na jednym 
ładowaniu to 2-3h. Pojemność baterii: 300 mAh.
Inearphones in a bomboo box

 7,5 × 4,7 × 3,2 cm |  L2  |  K

102,45 zł
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31961
Kabel do ładowania 3w1
Kabelek do ładowania z 3 różnymi końcówkami,
3 in 1 Wheatstraw Charging Cable

 17,8 × 2,8 × 1 cm |  L2  |  K

25,26 zł

20785
Brelok z przejściówkami
Brelok z przejściówkami do ładowania urządzeń z systemem 
Android i iOS oraz portem USB. Grawerowane logo świeci 
podczas ładowania. Logotyp można umieścić bezpośrednio 
na produkcie.
Keychain with USB charging cable

 17,5 × 2,5 × 2,5 cm |  L2  |  K

13,15 zł

20784
Zestaw przejściówek
Zestaw przejściówek do ładowania urządzeń z systemem An-
droid i iOS, portami microUSB oraz USB. Całość zapakowana 
w plastikowe pudełko, na którym można umieścić logotyp.
Cable box

 6,5 × 5,9 × 2,9 cm |  T3   DC1  |  P

12,55 zł
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21652
Rozwijany kabelek do ładowania z 3 wtyczkami
Regulowany zielony kabel do ładowania 3w1 w plastikowej 
obudowie z wtyczką USB i 3 złączami: iOS, C-Type i Micro USB. 
Bardzo wytrzymały, pozwala na wydają i długotrwałą pracę. 
Logotyp można umieścić na wolnej białej powierzchni.
Extendable charging cable with 3 plugs

 12 × 4 × 1,8 cm |  T3   DC1  |  K

14,09 zł

22534
Zaślepka na kamerę w telefonie
Zaślepka na aparat do telefonu komórkowego, łatwa do 
otwierania i zamykania. Mocowanie na klej 3M pozwala trwa-
le i bezpiecznie umieścić ją na telefonie.
Mobile-cam cover

 2,8 × 1,1 × 0,1 cm |  T2  |  N

0,99 zł

22533
Zaślepka na kamerę w laptopie
Plastikowa osłonka na kamerkę do każdego rodzaju laptopa. 
Trwałe mocowanie do urządzenia zapewnia warstwa specjal-
nej taśmy klejącej, która znajduje się na spodzie tej zaślepki. 
Kamerę szybko zasłonisz lub odsłonisz jednym ruchem ręki, 
przesuwając w bok ruchomy element zaślepki.
Laptop webcam-cover

 4,2 × 1,6 × 0,2 cm |  DC0  |  N

1,29 zł

20618
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) i z 
systemem Android. Logotyp można umieścić bezpośrednio 
na produkcie.
Keyring with charging cable

 14,5 × 2,5 × 0,5 cm |  T3  |  P

6,79 zł
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20081
Zestaw power bank 2200 mAh, ładowarka i wtyczka EU
Podróżny zestaw składający się z power banka 2200 mAh, ła-
dowarki USB, którą można podłączyć do gniazda zapalniczki 
w samochodzie oraz wtyczki EU, do której można podłączyć 
dowolne urządzenie za pomocą kabla USB.
Travel set - Powerbank, EU Plug, USB Charger

 11,7 × 8,1 × 3,8 cm |  T3   T3  |  K

41,16 zł

32516
Zestaw podróżny - ładowarka samochodowa oraz wtyczka 
ładująca USB i USB typu C
Zestaw podróżny zawierający ładowarkę samochodową oraz 
tradycyjną ładowarkę podłączaną do gniazdka (zestaw nie za-
wiera kabla ładującego). Obie ładowarki posiadają złącza: USB 
oraz USB typu C. Zestaw zapakowany w zamykane na zamek 
etui ochronne, które posiada w środku praktyczną kieszonkę 
na drobiazgi.
USB + C-Type Travel Set

 10,5 × 5,5 × 4,7 cm |  T3  T3   T3  |  K

51,18 zł

40394
Adapter zasilania
Uniwersalny adapter zasilania, który spełnia standardy zasi-
lania większości krajów na świecie (US, UK, AUS, EU). Logotyp 
można umieścić na opakowaniu.
Travel adapter

 6,2 × 5,9 × 4,6 cm |  T3   DC1  |  K

20,54 zł
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20518
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

 14 × 6,2 × 2,2 cm |  T4   DC1   DC2  |  K

85,85 zł

31498
Power bank 20 000 mAh
Plastikowy power bank o mocy 20 000 mAh z cyfrowym 
wskaźnikiem ładowania. Dwa porty USB umożliwiają jedno-
czesne ładowanie dwóch urządzeń. Kabelek dołączony.
Power bank 20.000 mAh

 14,4 × 6,5 × 2,5 cm |  T4   DC1  |  K

154,59 zł

31184
Power bank 10 000 mAh
Plastikowy power bank o pojemności 10000mAh. Wyposażo-
ny w kabel i wyświetlacz, a także 2 wejścia USB do jedno-
czesnego ładowania 2 urządzeń. Logotyp można umieścić na 
gładkiej powierzchni korpusu.
Power bank 10.000 mAh

 8,8 × 6 × 2,2 cm |  T4   DC1  |  K

94,44 zł
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31473
Power bank 8 000 mAh
Power bank w bambusowej obudowie, o mocy 8 000 mAh, 
kabel USB w zestawie.
Bamboo power bank

 13,8 × 6,9 × 1,4 cm |  L3   DC1  |  K

105,61 zł

32563
Powerbank solarny
Powerbank solarny o pojemności 8000 mAh. Dzięki możli-
wości ładowania energią słoneczną zyskujesz niezależność i 
pewność, że Twój sprzęt elektroniczny będzie zawsze nałado-
wany. Powerbank posiada elegancką, bambusową obudowę. 
Kabel ładujący jest dołączony do zestawu.
Solor power bank

 14,2 × 7,1 × 2 cm |  L2  T3  |  K

119,54 zł
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40638
Power bank 4000 mAh
Power bank o pojemności 4000 mAh z kablem ładującym oraz 
przyssawkami, dzięki którym power bank można przyczepić 
do telefonu. Logotyp można umieścić bezpośrednio na pro-
dukcie.
4000 mAh Powerbank with suction cups

 12,3 × 5,6 × 1,3 cm |  L2  |  K

64,36 zł

30823
Power bank 8000 mAh - bezprzewodowy
Bezprzewodowy power bank o pojemności 8000mAh - wy-
starczy 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

 15,2 × 7,2 × 1,6 cm |  T3   DC1  |  K

111,63 zł

23559
Power bank 4000 mAh - solarny
Power bank (przenośny akumulatorek) służący do ładowania 
tabletów, telefonów oraz MP3/4. Power bank o pojemności 
4000mAh, wykonany z metalu. Posiada funkcję Two Way Po-
wer (ładowanie solarne lub przez kabel USB). W zestawie z 
kabelkiem z wtyczką mikro USB i USB.
Solar powerbank

 12,5 × 7,8 × 1,4 cm |  L3  |  K

94,44 zł

30824
Power bank 8000 mAh - solarny
Solarny power bank o pojemności 8000mAh z kablem USB 
do ładowania. Logotyp można umieścić bezpośrednio na pro-
dukcie.
Solar powerbank - 8000 mAh

 15,2 × 7,5 × 1 cm |  L3  |  K

103,89 zł
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31455
Ładowarka bezprzewodowa
Ładowarka bezprzewodowa z drewna bambusowego z dwo-
ma portami USB.
Bamboo Wireless Charger with 2 USB ports

 9 × 9 × 1 cm |  L3   DC1  |  K

51,47 zł

31499
Podkładka z ładowarką
Bambusowa podkładka na biurko z bezprzewodową ładowar-
ką, kabel USB dołączony.
Wireless charging desk pad

 25,5 × 13,5 × 1,8 cm |  L3  |  K

77,25 zł

31515
Zegar biurkowy
Zegar na biurko wykonany z drewna z termometrem i bezprze-
wodową ładowarką.
Desk clock with integrated wireless charger

 14,8 × 7 × 7 cm |  T4   DC1  |  K

111,63 zł

21851
Ładowarka - stojak na biurko
Stojak na biurko wykonany z bambusa z podkładką na telefon 
z wbudowana ładowarką bezprzewodową.
Bamboo Wireless Charger with Pen Holder

 7,8 × 11 × 11,5 cm |  L3  |  K

85,85 zł
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22425
Ładowarka bezprzewodowa
Ładowarka bezprzewodowa w cementowej obudowie z kor-
kową wkładką. Kompatybilna z telefonami z systemem QI.
Limestone Cement Wireless Charger

 ø 8,9 × 1,4 cm |  L3  |  K

58,35 zł

22426
Głośnik bluetooth
Głośnik bluetooth Wysokiej jakości głośnik Bluetooth z por-
tem AUX / USB, gniazdem kart SD, wbudowanym mikrofonem 
i wbudowaną baterią, którą można ponownie naładować za 
pomocą kabla micro US
Bluetooth Speaker with inductive charger

 10,7 × 6,4 × 7,7 cm |  L3  |  K

144,28 zł
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22564
Stojak na długopisy z zegarem
Stojak biurkowy na długopisy z wbudowanym zegarem elek-
tronicznym, posiadającym wiele funkcji, takich jak: zegar, mi-
nutnik, budzik, kalendarz, termometr oraz przypominanie o 
urodzinach ważnych dla Ciebie osób. Frontowa część stojaka 
posiada eleganckie, bambusowe wykończenie.
Penpot with deskclock

 10,6 × 5,7 × 11,9 cm |  L3  T4  |  K

39,99 zł

22263
Kalendarz na biurko
Pomysłowy kalendarz wykonany z drewna, będzie ciekawą 
ozdobą każdego biurka.
Everlasting bamboo desk calendar

 14,8 × 5,5 × 5,7 cm |  L3  |  K

41,16 zł

42462
Zegar na biurko
Elegancki zegar na biurko w drewnianej obudowie z czarnym 
wyświetlaczem LED. Możliwość wyświetlania czasu, tempera-
tury i daty.
Desk clock with black display and blue LED display

 6,2 × 6,4 × 6,3 cm |         |  K

99,99 zł

EXKL. 3 UM4 BATTERIEN

22458
Podstawka do telefonu
Bambusowa podstawka do telefonu z dziurką na kabel, umoż-
liwiającą podłączenie ładowarki.
Bamboo Phone Holder

 8 × 6,5 × 13 cm |  L3  |  K

11,09 zł
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Zegar biurkowy
Elegancki zegar obrotowy wykonany z aluminium, który 
umieszczono na drewnianej podstawce, wyposażonej do-
datkowo w pojemnik na artykuły piśmienne. Logotyp można 
umieścić na pojemniku. Produkt bez baterii.
Luxurious desk clock

 17,2 × 7,8 × 8,7 cm |  T4   L3  |  K

66,94 zł

98765
Rękawiczki do obsługi smartfonów
Rękawiczki do obsługi smartfonów, uszyte z miękkiego akry-
lu. Rękawiczki w miejscu kciuka i palca wskazującego wyko-
nane są ze specjalnego tworzywa, dzięki któremu można ob-
sługiwać ekrany dotykowe.
Acrylic gloves with touch tops on two fingers

 one size |  TT2  |  P

8,08 zł

92567
Rękawiczki zimowe do ekranów dotykowych
Ciepłe, akrylowe rękawiczki, które na palcach: kciuku, wska-
zującym oraz środkowym posiadają specjalne wstawki, umoż-
liwiające obsługę ekranów dotykowych bez konieczności 
zdejmowania rękawiczek! Najlepszy gadżet reklamowy na 
chłodne miesiące!
RPET gloves

 one size |  TT1  |  N

10,99 zł

EXCL. 1 UM3 BATTERY
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41238
Zegar ścienny CrisMa
Stylowy i elegancki zegar CrisMa z termometrem i higrome-
trem. Logotyp można umieścić na specjalnym panelu.
CrisMa wall clock

 ø 34,8 × 4,5 cm |  T4   DC1  |  K

79,99 zł

EXKL. 1 UM3 BATTERIE

47871
Zegar ścienny
Owalny zegar ścienny z termometrem i higrometrem. Logotyp 
można umieścić na specjalnym panelu.
Wall clock with hygrometer, thermometer and click system

 29,1 × 4 × 22,6 cm |  T4   DC1  |  K

55,77 zł

EXKL. 1 UM3 BATTERIE

41223
Zegar ścienny
Nowoczesny zegar ścienny z termometrem i higrometrem wy-
konany z plastiku. Logotyp można umieścić na obudowie pod 
cyfrą 12. Produkt nie zawiera baterii.
Wall clock with hygro and thermometer

 ø 25,3 × 4,3 cm |  T4   S2  |  K + B

54,05 zł

EXKL. 1 UM3 BATTERIE

40744
Zegar ścienny
Zegar ścienny wykonany z aluminium z dekoracyjną mapą 
świata umieszczoną na tarczy. Logotyp można umieścić bez-
pośrednio na produkcie.
Aluminium wall clock

 ø 30 × 2,7 cm |  L3  |  K

70,38 zł

EXKL. 1 UM3 BATTERIE
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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

 ø 35 × 4,8 cm |  ET(N2)  |  K

97,02 zł

42591
Zegar ścienny z drewna
Drewniany zegar ścienny ze wskazówkami godzinowymi i 
minutowymi oraz wypukłymi cyframi wykonanymi z drewna. 
Elegancka i praktyczna ozdoba każdego biura oraz domu. Za-
silany bateriami AAA.
Wooden wall clock

 ø 31,5 × 3 cm |  T4  |  K

197,18 zł

EXKL. 1 UM3 BATTERIE

EXKL. 1 UM3 BATTERIE

41213
Zegar ścienny
Stylowy zegar ścienny Trio wykonany z plastiku, został do-
datkowo wyposażony w termometr i higrometr. Produkt nie 
zawiera baterii.
Wall clock

 27,3 × 3,5 × 32 cm |  T4   DC2  |  K

54,05 zł

EXKL. 1 UM3 BATTERIE
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27502
Szklany blok
Szklany blok z podstawką, na którym znakowanie można wy-
konać metodą grawera laserowego. Jest to doskonały gadżet, 
na którym można umieścić tekst gratulacji lub życzenia. Ca-
łość zapakowana w ozdobne pudełko wyściełane atłasem.
Big glass trophy

 17,5 × 6,5 × 19 cm |  L3  |  K

122,80 zł

20886
Szklane trofeum
Okrągłe szklane trofeum z solidnym cokołem, zapakowane w 
ozdobne pudełko z satynową podszewką.
Glass trophy in classy packaging

 16 × 5 × 18 cm |  L3  |  K

110,85 zł

27504
Szklany blok
Szklany blok, na którym znakowanie można wy-
konać metodą grawera laserowego. Jest to do-
skonały gadżet, na którym można umieścić tekst 
gratulacji lub życzenia. Całość zapakowana w 
ozdobne pudełko wyściełane atłasem.
Small rectangular glass block

 6,4 × 2 × 9 cm |  L3   DC2  |  KS

56,63 zł

27503
Zegar biurkowy
Szklany blok z zegarkiem. Logotyp może zostać 
wygrawerowany na szklanym bloku.
Glass block with small clock

 8 × 4,8 × 9,5 cm |  L3  |  K

137,41 zł

27505
Szklany blok z globusem
Szklany blok z globusem i z miejscem na długo-
pis. Znakowanie można wykonać metodą grawe-
ra laserowego. Całość zapakowana w ozdobne 
pudełko wyściełane atłasem.
Glass block with globe

 10 × 2 × 5,7 cm |  L3   DC1  |  K

121,94 zł
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27445
Etui na wizytówki
Metalowe, błyszczące etui na wizytówki. Wieko 
pokryte jest skórą ekologiczną. Etui zamykane 
na magnes.
Metal business card holder

 9,7 × 6,3 × 1,5 cm |  L2  |  K

12,80 zł

28502
Etui na wizytówki
Stylowe etui na wizytówki, wykonane ze skóry 
ekologicznej z magnetycznym zapięciem. Logo-
typ można umieścić bezpośrednio na produkcie.
Business card holder with artificial leather co-
vering

 9,6 × 6,6 × 1,4 cm |  L2   L3  |  K

16,24 zł

22266
Wizytownik metalowy
Wizytownik wykonany z metalu w korkowej 
obudowie, zamykany na magnetyczny zatrzask.
Metal Business Card Holder with cork Surface

 9,3 × 6,1 × 1,3 cm |  T3  |  K

13,06 zł

20088
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

 14,5 × 21 × 2,5 cm |  T3   S1    HS  |  K

33,43 zł
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20826
Notes A5
Notes format A5 (160 stron w linie) z okładką wykonaną z 
korka oraz zakładką i gumką do zamykania. Logotyp można 
umieścić bezpośrednio na produkcie.
Cork notebook - DIN A5

 14 × 21 × 1,5 cm |  TT1  L3  |  KS

14,95 zł

21811
Notes A5
Korkowy notes o formacie A5, ze 160 stronami wykonanymi z 
papieru pochodzącego z recyklingu w kropki bullet journal.
A5 cork book

 13,7 × 20,6 × 1,2 cm |  T3  |  KS

13,23 zł

20827
Notes 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

 9 × 14 × 1,4 cm |  TT1  L3  |  KS

8,25 zł
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23445
Notatnik
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

 13,8 × 18,8 × 1,7 cm |  T3  |  KS

18,39 zł

28909
Notatnik A5 z bambusową okładką
Notes w okładce wykonanej z prawdziwego bambusa. Zawiera 
długopis z niebieskim wkładem i 70 stron z niebielonego pa-
pieru pochodzącego z recyklingu.
Note pad with bamboo cover A5

 14,5 × 18 × 1,7 cm |  L3   T4  |  KS

32,14 zł

20497
Notatnik 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

 9 × 14,4 × 0,9 cm |  T3  |  P

5,50 zł
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21364
Notes A6
Notes A6 z zakładką, miejscem na długopis i 160 stronami 
w kratkę.
Notebook with pocket A6

 8,8 × 1,7 × 14 cm |  T3   S1    DC2  |  KS

10,66 zł

21358
Filcowy notes A6
Notes w formacie A6 z filcową okładką, zakładką i elastycz-
nym zamknięciem. Notes posiada 160 stron w kratkę.
Felt notebook A6

 9 × 1,5 × 14 cm |  TT1  |  N

8,89 zł

21363
Notes A5
Notes A5 z zakładką, miejscem na długopis i 192 stronami 
w kratkę.
Notebook with pocket A5

 14,6 × 1,8 × 21 cm |  T3   DC2  |  KS

19,68 zł

21357
Filcowy notes A5
Notes w formacie A5 z filcową okładką, zakładką i elastycz-
nym zamknięciem. Notes posiada 192 strony w kratkę.
Felt notebook A5

 14,5 × 1,5 × 21 cm |  TT1  TC1  |  N

18,39 zł
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28636
Notatnik A4
Notes w linie (80 kartek) z okładką z tworzywa sztucznego. 
Format A4.
A4 notebook, lined, with elastic strap

 20,2 × 29,2 × 1,9 cm |  T3   S1    DC2  |  KS

44,60 zł

27636
Notatnik A5
Notatnik A5 z imitacji skóry z 80 kartkami w linie, z zakładką. 
Notatnik jest zamykany elastyczną taśmą.
Black A5 notebook

 13,9 × 21 × 2,2 cm |  T3   S1    DC2  |  P

24,49 zł

20315
Notatnik A6
Notatnik A6 (80 kartek w linie) wykonany z tworzywa imitują-
cego skórę. Notatnik jest zamykany elastyczną taśmą.
Notebook

 8,8 × 14,3 × 1,8 cm |  T3   S1    DC2  |  KS

11,51 zł

22385
Notes A5
Notatnik o formacie A5 z okładka wykonaną z PU i 192 stro-
nami, zakładką, miejscem na długpis oraz zamknięciem na 
gumkę.
A5 Notebook with PU-Cover

 14,3 × 21,1 × 3,2 cm |  T3  |  K

19,68 zł
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20634
Teczka konferencyjna A5 z segregatorem
Teczka konferencyjna formatu A5, wykonana z wysokiej jako-
ści 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

 19,8 × 25,5 × 3,5 cm |  L3   S2  |  NWP

77,25 zł

20635
Teczka konferencyjna A4
Teczka konferencyjna formatu A4, wykonana z wysokiej jako-
ści skóry mielonej. Posiada praktyczne kieszenie na wizytów-
ki, telefon i szlufki na długopisy oraz notes w linie z małym 
kalendarzem. Logotyp można umieścić na metalowej blaszce.
DIN A4 conference folder

 24,3 × 33,1 × 1,7 cm |  L3   S2  |  NWP

82,41 zł
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20637
Teczka konferencyjna A4 z segregatorem
Teczka konferencyjna formatu A4, wykonana z wysokiej jako-
ści skóry mielonej. Posiada segregator, praktyczne kieszenie 
na wizytówki, telefon i szlufki na długopisy oraz notes w linie 
z małym kalendarzem. Logotyp można umieścić na metalo-
wej blaszce.
DIN A4 conference folder with ring binder

 28 × 36,8 × 6 cm |  L3   S2  |  NWP

180,37 zł

20636
Teczka konferencyjna A4 z kieszenią na tablet
Teczka konferencyjna formatu A4, wykonana z wysokiej ja-
kości skóry mielonej. Posiada praktyczną kieszeń na tablet, 
kieszenie na wizytówki, telefon i szlufki na długopisy oraz no-
tes w linie z małym kalendarzem. Logotyp można umieścić na 
metalowej blaszce.
DIN A4 conference folder

 26,5 × 35 × 4,3 cm |  L3   S2  |  NWP

137,41 zł

20633
Teczka konferencyjna A5
Teczka konferencyjna formatu A5, wykonana z wysokiej jako-
ści skóry mielonej. Posiada praktyczne kieszenie na wizytów-
ki, telefon i szlufki na długopisy oraz notes w linie z małym 
kalendarzem. Logotyp można umieścić na metalowej blaszce.
DIN A5 conference folder

 19 × 23,5 × 3 cm |  L3   S2  |  NWP

68,66 zł
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20632
Teczka konferencyjna A4 z segregatorem
Teczka konferencyjna formatu A4, wykonana z wysokiej jako-
ści skóry mielonej. Posiada segregator, praktyczne kieszenie 
na wizytówki, telefon i szlufki na długopisy oraz notes w linie 
z małym kalendarzem. Logotyp można umieścić na metalo-
wej blaszce.
DIN A4 conference folder with ring binder

 27,5 × 36,8 × 6 cm |  L3   S2  |  NWP

188,96 zł

20631
Teczka konferencyjna A4
Teczka konferencyjna formatu A4, wykonana z wysokiej jako-
ści skóry mielonej. Posiada praktyczne kieszenie na wizytów-
ki, telefon i szlufki na długopisy oraz notes w linie z małym 
kalendarzem. Logotyp można umieścić na metalowej blaszce.
DIN A4 conference folder

 27 × 34,9 × 4 cm |  L3   S2  |  NWP

128,81 zł
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20123
Teczka konferencyjna format A4 z power bankiem 5000 mAh
Teczka na dokumenty (format A4) wykonana z wysokiej jako-
ści 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 bezpośred-
nio na produkcie.
A4 folder

 26,2 × 33,6 × 3,1 cm |  TT1  |  K

223,34 zł

20990
Teczka z power bankiem
Wysokiej jakości teczka wykonana z ekoskóry z w budowa-
nym power bankiem o mocy 5000 mAh i kablem USB do ła-
dowania. Wewnątrz miejsce na włożenie ładowarki indukcyj-
nej, miejsce na długopis, przegródka na tablet oraz wkładka 
z notesem do pisania.
Conference folder with integrated power bank

 25,7 × 32,7 × 3,3 cm |  TT2  |  P

216,55 zł

20122
Teczka konferencyjna z power bankiem 4000 mAh
Teczka na dokumenty wykonana z wysokiej jakości materia-
łów z dołączonym power bankiem o pojemności 4000 mAh, 
z kablem USB. Logotyp można umieścić bezpośrednio na pro-
dukcie.
Document folder

 15 × 24,5 × 2,7 cm |  TT1  TC1  |  K

157,17 zł
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60731
Torba na laptopa 14.1"
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

 39 × 9 × 29 cm |  TT2  TC2  |  P

77,25 zł

60953
Torba na ramię
Wysokiej jakości teczka wykonana z poliestru, z przegródką 
zapinaną na suwak. Posiada dwa uchwyty do przenoszenia i 
długi pasek.
Briefcase in polyester

 37 × 7,5 × 30 cm |  TT2  TC2  |  N

33,43 zł

60730
Plecak 15.6"
Plecak w kolorze szarym, wykonany z poliestru 600D, z kie-
szeniami zapinanymi na zamek. W wewnętrznej komorze ple-
caka można przenosić laptop. Logotyp można umieścić bez-
pośrednio na produkcie.
Grey backpack

 31 × 15 × 44,5 cm |  TT2  TC2  |  P

96,16 zł
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60757
Plecak 15"
Plecak w kolorze szarym, wykonany z poliestru 600D i 300D, z 
kieszeniami zapinanymi na zamek i bocznymi siatkami. W we-
wnętrznej komorze plecaka można przenosić laptop. Logotyp 
można umieścić bezpośrednio na produkcie.
Laptop backpack

 30 × 20 × 45 cm |  TT2  TC2  |  P

68,66 zł

61338
Plecak z kolorowymi elementami
Modny plecak wykonany z poliestru z watowanymi szelkami 
i kolorowymi elementami. Plecak można zamknąć przez zro-
lowanie lub złożenie.
Backpack with colored applications

 44 × 13,5 × 50 cm |  TT2  TC2  |  P

83,27 zł

60839
Plecak 15"
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 moż-
na umieścić bezpośrednio na produkcie.
Luxury backpack

 32 × 21 × 43 cm |  TT2  S2  |  N

120,22 zł
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61334
Wodoodporny plecak
Wysokiej jakości, wodoodporny plecak, wykonany z materiału 
600 DPU, ze wzmacnianymi, oddychającymi szelkami. Posiada 
boczną i wewnętrzną kieszeń oraz przegródkę antykradzieżo-
wą. Odpowiedni dla laptopów do 15,8".
High-quality, water-resistant backpack

 32 × 13 × 48 cm |  TT2  TC2  |  NWP

137,41 zł

61299
Plecak z USB 15,6''
Wysokiej jakości, wodoodporny plecak, wykonany w 65% z 
nylonu i w 35% z poliuretanu. Posiada port USB oraz wzmac-
niane, oddychające szelki. Plecak jest bardzo pojemny, ma 
także miejsce na laptopa do 15,6".
High-quality backpack with USB port

 31 × 16 × 45 cm |  S2  |  NWP

319,45 zł
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60065
Walizka
Praktyczna walizka wykonana z przodu z ABS, w środku z po-
liestru 210D, z teleskopowym uchwytem i czterema obrotowy-
mi kółkami. Posiada trzy przegrody.
Trolley with hardcover front

 37 × 21 × 53,5 cm |  DO  |  P

449,00 zł

60064
Plecak na laptop
Plecak utwardzony z przodu, z przegrodą na laptop lub tablet.
Backpack with hardcover front

 30 × 17 × 48 cm |  TT2  ET(Z)  |  P

149,99 zł

60150
Torba podróżna
Duża torba podróżna z dwoma uchwytami do noszenia w dło-
ni oraz dodatkowym paskiem na ramię, zapinana na zamek, 
posiada dodatkową kieszeń na telefon z przodu torby.
City Duffle Bag (Big bag)

 55 × 21 × 52 cm |  TT3  |  P

68,66 zł
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62166
Torba chłodząca
Torba chłodząca, wykonana z poliestru, z korkowym dnem. 
Pomieści 6 butelek o pojemności 0,5 l.
Polyester cooler bag with cork bottom

 25 × 17,5 × 17,5 cm |  S1  |  N

23,98 zł

62159
Torba
Torba zamykana na sznurki, wykonana z poliestru 210D z kor-
kowym dnem.
Drawstring bag with cork bottom

 34 × 0,3 × 42 cm |  S1   TT2  |  N

11,94 zł

62571
Plecak RPET
Designerski plecak wykonany z wytrzymałego materiału polie-
strowego. Komora główna zamyka się poprzez zrolowanie i zapię-
cie (na zasadzie worka żeglarskiego). Liczne kieszonki zamykane 
na zamek (dwie boczne oraz jedna z przodu) pozwalają na wygod-
ne zorganizowanie drobiazgów w przestrzeni plecaka.
RPET Backpack

 39 × 16 × 50,5 cm |  TT2  |  N

128,57 zł
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50768
Torba termiczna
Torba termiczna wykonana z poliestru 600D z zamszowymi 
elementami, dwoma uchwytami oraz przegrodami zamyka-
nymi na zamek. Logotyp można umieścić bezpośrednio na 
produkcie.
Cooler bag

 22 × 16 × 26,5 cm |  TT2  TC2  |  N

53,19 zł

50769
Plecak 15"
Plecak wykonany z poliestru 600D z zamszowymi elemen-
tami ozdobnymi, regulowanymi szelkami i kieszeniami zamy-
kanymi na zamek. Logotyp można umieścić bezpośrdenio na 
produkcie.
Backpack

 29 × 21 × 48 cm |  TT2  TC2  |  N

70,38 zł

50767
Torba konferencyjna
Wysokiej jakości torba konferencyjna, wykonana z poliestru 
600D z zamszowymi elementami ozdobnymi, dwoma uchwy-
tami i regulowanym paskiem na ramię. Posiada kieszenie za-
pinane na zamek. Logotyp można umieścić bezpośrednio na 
produkcie.
Document folder

 37,5 × 13 × 28 cm |  TT2  TC2  |  P

32,57 zł
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63212
Zestaw do pielęgnacji obuwia
Zestaw do pielęgnacji obuwia, w skład którego wchodzą dwie 
szczotki, metalowa łyżka do butów zintegrowana ze szczot-
ką do ubrań, dwie pasty (czarna i bezbarwna) oraz gąbka do 
aplikacji pasty. Logotyp można umieścić na metalowej płytce.
Shoe polishing and cleaning set

 15 × 15 × 4,7 cm |  L3  |  K

47,18 zł

63231
Zestaw do pielęgnacji obuwia
Zestaw do pielęgnacji obuwia w brązowym etui z ekologicznej 
skóry. Bezbarwna pasta, mała gąbka do czyszczenia, szczot-
ka do obuwia, szmatka do polerowania oraz łyżka do butów.
Shoe polishing case

 ø 7,2 × 16,7 cm |  T4  |  K

42,88 zł

63801
Pokrowiec na ubrania
Duży pokrowiec na ubrania wykonany z mocnego poliestru, 
wyposażony w uchwyt, pasek na ramię oraz dodatkową kie-
szeń.
Polyester suit carrier

 110 × 60 × 8 cm |  L3   TT3  |  P

167,48 zł

60048
Pokrowiec na ubrania
Praktyczny pokrowiec na ubrania zapinany na rzepy, niezbęd-
ny w każdej podróży. Dzięki niemu można przechowywać sta-
rannie złożone ubrania.
Shirt case

 40,7 × 31 × 1,4 cm |  TT2  |  P

41,16 zł
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66902
Koc polarowy
Duży, ciepły koc wykonany z miękkiego polaru. Idealnie 
sprawdzi się w domu, podróży lub na kempingu. Posiada prak-
tyczny pasek z uchwytami do noszenia. Znakowanie termo-
transferem tylko na uchwycie do noszenia koca. Gramatura 
170 g/m2.
Fleece picnic and sofa blanket

 180 × 120 cm |  TT2  HF  |  P

39,80 zł

62570
Koc z polaru
Lekki, lecz ciepły koc wykonany z polaru wyprodukowanego 
z materiałów pochodzących z recyklingu. Do koca dołączony 
jest pokrowiec ułatwiający transport oraz przechowywanie. 
Wymiary koca po rozłożeniu: 120 x 150 cm.
RPET Fleexe blanket

 40 × 21 × 9 cm |  HF  TT2  |  NWP

59,95 zł
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60856
Kosz piknikowy
Kosz piknikowy z zastawą dla dwóch osób. W koszu znajdują 
się dwa talerze, sztućce, solniczka i pieprzniczka oraz nóż kel-
nerski z korkociągiem.
Picnic basket

 30 × 19,2 × 16,5 cm |  ET(Z)  |  K

223,34 zł

90868
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

 6 × 0,2 × 3,5 cm |  L2  |  P

3,35 zł

61276
Kosz piknikowy
Wiklinowy kosz piknikowy dla 4 osób. W koszu znajdują się: 4 
szklanki, 4 porcelanowe talerze, 4 serwetki, 12 sztućców, sol-
niczka i pieprzniczka, 3 przegródki na butelki, nóż kelnerski i 
wbudowaną przegrodę chłodzącą.
Picnic basket for 4 people

 47,5 × 34,2 × 24,3 cm |  ET(Z)  |  N

601,44 zł

62337
Kosz piknikowy
Koszyk piknikowy dla dwóch osób, zaopatrzony w plastikowe 
kieliszki, porcelanowe talerze, sztućce oraz nóż kelnerski. Do-
datkowo torbę wyposażono w komorę chłodzącą.
Picnic basket for 2 persons

 42 × 29 × 39 cm |  ET(Z)  |  P

489,73 zł
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66607
Plecak piknikowy
Plecak piknikowy z wyposażeniem dla 4 osób. Zawiera komo-
ry chłodzące na jedzenie oraz butelki, plastikowy zestaw na-
czyń i sztućców, małą deskę, korkociąg, pojemniczki na pieprz 
i sól oraz nóż.
Picknic backpack for 4 persons

 47 × 19 × 44 cm |  TT3  TC2  |  P

257,71 zł

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

 25 × 16,5 × 34,5 cm |  TT3  TC2  |  P

240,52 zł

50962
Lornetka
Lornetka o zasięgu 84M / 1000M ze sznurecz-
kiem i ściereczką do czyszczenia . Opakowana w 
etui, na którym można umieścić logotyp.
84M / 1000M field of view binoculars

 7 × 4,2 × 12 cm |  TT1  TC1  |  K

63,50 zł

21100
Zestaw do gry w golfa
Biurowy mini zestaw do gry w golfa wykonany z 
drewna. Kij do golfa, dwie piłeczki oraz drewnia-
ny dołek umieszczono w gustownym etui. Pro-
ponujemy grawer na drewnianych elementach.
Office golf set

 31 × 4,8 × 14,2 cm |  TT2  |  K

171,78 zł

53602
Gra w bule
Gra w bule dla 3 osób, zawiera komplet sześciu 
metalowych kul, małą drewnianą kulkę oraz ta-
śmę do mierzenia odległości. Gra umieszczona 
w nylonowym etui.
Big boules game

 23 × 7 × 16 cm |  TT2  L3  |  N

107,66 zł
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60063
Wózek na zakupy
Składany wózek na zakupy uszyty z poliestru, z kieszenią ter-
miczną. Rama wykonana z aluminium, posiada specjalny ha-
czyk, dzięki któremu można go zawiesić na wózku sklepowym.
Foldable shopping trolley

 45 × 36 × 95 cm |  TT3  L3  |  P

343,64 zł

60061
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

 47,5 × 29 × 23,5 cm |  TT3  TC2  |  P

146,00 zł

60060
Koszyk na zakupy
Poręczny koszyk na zakupy wykonany z poliestru ze składaną 
aluminiową rączką. Ze względu na bardzo wytrzymały mate-
riał, można w nim nosić nawet 15 kg. Logotyp można umieścić 
bezpośrednio na produkcie.
Luxury shopping basket

 45,5 × 28,5 × 24,5 cm |  TT3  TC2  |  P

118,50 zł

67551
Torba na zakupy
Praktyczna i niezbędna w samochodzie torba na zakupy.
Trunk bag

 36 × 70 × 31,3 cm |  S2   TT2  |  P

68,66 zł
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60383
Torba na zakupy
Duża torba na zakupy wykonana z filcu z dwoma czarnymi 
solidnymi uchwytami. Logotyp można umieścić bezpośrednio 
na produkcie.
Multifunction Feltbag

 43,5 × 9 × 41,5 cm |  TT2  L3  |  P

36,86 zł

67536
Torba na zakupy z juty
Solidna torba z juty, z uchwytami wykonanymi z mocnego 
sznurka, zamykana na guzik. Na torbie będzie dobrze wyglą-
dało duże logo.
Jute bag

 44,7 × 12,5 × 35,5 cm |  TT3  TC2  |  N

22,26 zł

67538
Torba na zakupy z juty
Torba na zakupy wykonana z juty z uchwytami bambusowymi. 
Dostępna w różnych kolorach.
Jute bag with bamboo grip

 33 × 11,5 × 27 cm |  TT3  TC2  |  N

20,99 zł

61831
Torba bawełniana
Torba bawełniana ze standardem ECO TEX 100 z szydełkowa-
ną środkową częścią.
Cotton bag with crocheted part

 20,2 × 14,5 × 29,5 cm |  ST1  |  N

12,55 zł
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60880
Torba bawełniana
Ekologiczna bawełniana torba z długimi uchwytami, w róż-
nych kolorach. Gramatura 140g/ m².
Cotton bag with long handles

 38 × 0,3 × 42 cm |  ST2  DTG3  |  N

6,62 zł

X60680

Short handle OEKO TEX cotton bag, 140g/m²
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62543
Torba - worek z bawełny
Bawełniana torba - worek wykonana z bawełny pochodzącej 
z recyklingu. Tkanina bawełniana posiada certyfikat Oeko-
-Tex® STANDARD 100 i ma gramaturę 140g/m². Torba jest wy-
trzymała i przyjazna dla zdrowia oraz środowiska. Długie uszy 
pozwalają nosić ją na jednym ramieniu, natomiast wbudowane 
sznurki sprawiają, że możesz zarzucić ją na plecy niczym kla-
syczny plecak.
Rexycled cotton bag

 37,5 × 0,3 × 42 cm |  ST2  DTG3  |  N

8,46 zł

62358
Torba bawełniana
Torba bawełniana pochodząca z recyklinu, posiada certyfikat 
OEKO TEX Standard 100, z długimi uszami, gramatura 140g/m².
Recycled Cotton Bag with Long Handles

 37,6 × 0,2 × 41,7 cm |  ST2  DTG3  |  N

6,19 zł

X60024
Worek sportowy
Przyjazny środowisku worek sportowy wykonany z bawełny, z 
certyfikatem oECO Tex standard 100  o gramaturze 140g/m².
ECO Tex standard 100 certified Gymbag from environmen-
tally friendly cotton (140g/m)

 40 × 0,3 × 52 cm |  ST2  DTG3  |  N

10,23 zł
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62164
Torba bawełniana
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. Certyfikat ECO Tex stan-
dard 100.
Long-handled shopping bag

 37 × 0,2 × 41 cm |  ST1  DTG1  |  N

4,55 zł

60859
Torba bawełniana składana
Składana torba bawełniana z długimi uszami, w naturalnym 
kolorze, gramatura 120g/m2. Logotyp można umieścić bezpo-
średnio na produkcie. Certyfikat ECO Tex standard 100.
Foldable shopping bag in cotton

 37,5 × 0,3 × 42 cm |  ST1  |  N

8,51 zł

61369
Torba bawełniana z trzema uszami
Torba bawełniana w naturalnym kolorze, o gramaturze 140g/
m² z dwoma krótkimi uszami i jednym długim, do noszenia na 
ramieniu. Certyfikat ECO Tex standard 100.
Cotton bag with 3 handles

 38 × 0,3 × 41,7 cm |  ST1  DTG1  |  N

5,59 zł

61487
Torba bawełniana
Przyjazna dla środowiska torba bawełniana z szerokimi, tkany-
mi uszami. Gramatura 180 g/m². Certyfikat ECO Tex standard 
100. Certyfikat ECO Tex standard 100.
Cotton bag with woven carrying handle and bottom fold

 40,5 × 6 × 42 cm |  ST1  DTG1  |  N

8,51 zł
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61399
Torba na zakupy
Torba na zakupy wykonana z przyjaznej środowisku bawełny 
(140g/m²) i juty.
Carrying bag with jute bottom

 38 × 0,2 × 42 cm |  ST1  DTG1  |  N

9,37 zł

62542
Torba chłodząca z juty
Torba chłodząca wykonana z odpornej na wilgoć, laminowa-
nej juty. Wnętrze jest wyścielone pianką aluminiową chronią-
cą zawartość przed działaniem wysokiej temperatury otocze-
nia. Torba jest zapinana na zamek i posiada dwa, wygodne, 
bawełniane uchwyty do noszenia na ramieniu lub w ręce. Z 
przodu znajduje się mała, bawełniana kieszonka na drobiazgi. 
Torba termiczna z logo pomieści aż 6 butelek 0,5l.
Jute cooler bag with long handles.

 22,5 × 16 × 24 cm |  TT1  |  N

33,99 zł

61398
Worek sportowy
Worek sportowy wykonany z bawełny (140g/m²) z jutowym 
dnem.
Gymbag with jute bottom

 40 × 0,3 × 51.5 cm |  ST1  DTG1  |  N

12,37 zł
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82313
Pudełko na lunch
Pudełko na lunch wykonane ze stali nierdzewnej z bambu-
sowym wieczkiem oraz sztućcami. Całość spięta została ela-
styczną gumką, w której znajdują się przegródki na sztućce.
Spacious Stainless Steel Lunchbox with Bamboo Lid

 18 × 13 × 7,2 cm |  L3  |  K

58,35 zł

82531
Lunchbox z dwiema przegródkami
Dwupoziomowe pudełko na lunch z dwiema osobnymi prze-
grodami (obie z własną przykrywką), bambusową pokrywką 
i przekładką (do oddzielania poszczególnych części posiłku 
w obrębie jednej przegrody). Bambusową pokrywkę można 
wykorzystać jako deseczkę do krojenia lub outdoorowy ta-
lerzyk. W zestawie znajdziemy również nóż, widelec oraz sze-
roką gumkę, zespajającą wszystkie elementy tego pudełka 
śniadaniowego.
Lunchbox with two compartments

 18,6 × 10,6 × 9,8 cm |  L3  |  KS

51,38 zł

81834
Pudełko na lunch
Pudełko na lunch wykoanane ze szkład borokrzemianowego 
z pokrywką wykonaną z bambusa i elastycznym silikonowym 
paskiem spinającym całość.
Glass lunchbox with bamboo lid

 20 × 15,3 × 6,5 cm |  L3  |  K

46,32 zł
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82562
Lunchbox ze stali nierdzewnej z bambusową pokrywką
Wytrzymały pojemnik na lunch wykonany ze stali nierdzew-
nej. Bambusowa pokrywka posiada uszczelkę i jest zamykana 
za pomocą dwustronnej klamry zaciskowej. Pokrywka może 
służyć również za deseczkę do krojenia lub talerzyk. Pojem-
ność lunchboxa: 1000ml.
stainless steel lunchbox with bamboo lid

 18,2 × 12,1 × 5,8 cm |  L3  |  KS

77,11 zł

81155
Pudełko na lunch
Trwałe i przyjazne środowisku pudełko na przekąski lub lunch. 
Wykonane z aluminium, wyposażone w dwa mocne zatrza-
ski zapewniające bezpieczne przenoszenie jedzenia. Logotyp 
można umieścić na pokrywce.
Aluminum lunch box with closure

 17,2 × 11,6 × 5,3 cm |  L3  |  KS

66,08 zł

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

 ø 12,5 × 19,5 cm |  L3  |  K

68,66 zł
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80794
Zestaw miseczek
Zestaw składający się z trzech miseczek oraz bambusowej 
podstawki. Logotyp można umieścić na drewnianej podstaw-
ce.
Small bowls set with bamboo board

 24,9 × 9,8 × 6 cm |  L3  |  K

27,89 zł

82296
Pudełko na herbate
Pudełko na herbate wykonane z drewna, posiada 4 przegród-
ki.
Wooden Tea-Box with Glass Lid

 15 × 15 × 8,4 cm |  L3  |  K

44,60 zł
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80689
Młynek do pieprzu
Elektryczny młynek do pieprzu, wykonany ze 
stali nierdzewnej i szkła. Logotyp można umie-
ścić bezpośrednio na opakowaniu.
Electric pepper mill

 ø 5,2 × 22,3 cm |  L3  |  K

47,61 zł

81563
Młynek do soli i pieprzu
Lakierowany młynek do soli i pieprzu wykona-
ny ze stali nierdzewnej z bambusową pokrywką.
Salt and pepper mill

 11 × 5,4 × 15,5 cm |  L3  |  K

111,63 zł

80337
Młynek do soli i pieprzu
Elektryczny młynek do soli i pieprzu. Posiada 
dwie oddzielne komory, które mogą być nieza-
leżnie obsługiwane za pomocą przycisków.
Electric salt and pepper mill

 ø 6,2 × 17,2 cm |  L3  |  K

70,38 zł

81587
Młynek do przypraw
Młynek do soli lub pieprzu wykonany z wysokiej 
jakości szkła, z wytrzymałym ceramicznym me-
chanizmem mielącym. Pojemość 150 ml.
Spice mill

 ø 6,5 × 13,2 cm |  T3   L3  |  K

15,38 zł

EXCL. 4 UM3 
BATTERY

EXCL. 6 UM3 
BATTERY
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82566
Akcesoria kuchenne
Komplet akcesoriów kuchennych, który przyda się w każdym 
domu lub biurowej kuchni. W bambusowym stojaku-kubku 
znajduje się 6 różnych przyborów. Zestaw w całości wykona-
ny jest z bambusa, przez co jest trwały i nadaje się do delikat-
nych, teflonowych powierzchni.
stainless steel lunchbox with bamboo lid

 ø 8,2 × 31,5 cm |  L3  |  K

68,53 zł

82525
Drewniana łyżka
Drewniana łyżka - klasyczna, wytrzymała i trwała. Idealna do 
delikatnych, teflonowych naczyń kuchennych. Gadżet rekla-
mowy niezbędny w każdej kuchni.
Wooden spoon

 30,2 × 4,1 × 0,9 cm |  L1  |  N

2,48 zł

82585
Zestaw sztućców bambusowych
Przyjazny środowisku zestaw wielorazowych sztućców wy-
konanych z bambusa. W bawełnianym, ściąganym sznurkiem 
pokrowcu znajdują się: łyżka, nóż oraz widelec. Ogranicz zu-
żywanie jednorazowych plastikowych sztućców i zabierz na 
wyjazd lub camping ten wielorazowy, ekologiczny zestaw.
Bamboo cutlery set

 6,5 × 1,5 × 21,5 cm |  TT1  L2  |  N

8,46 zł
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82523
Zestaw 3 desek do krojenia
Zestaw trzech, bambusowych desek do krojenia w różnych 
rozmiarach, z zaokrąglonymi rogami i otworem do odwiesze-
nia. Każda z desek jest wytrzymała i bezpieczna dla żywności. 
Idealny gadżet reklamowy dla wielbicieli gotowania!
Set of 3 cutting boards

 33 × 23,7 × 3 cm |  L3  |  N

68,53 zł

82442
Waga kuchenne
Waga kuchenna wykonana z bambusa z cyfrowym wyświe-
tlaczem. Pomiary mogą być wyświetlane w kg / g / oz / ml z 
precyzją do 1g.
Digital Bamboo Kitchen Scale

 16,1 × 23 × 1,9 cm |  L3  |  K

70,38 zł

82307
Deska
Deska do krojenia wykonana z bambusa z zaokrąglonymi 
brzegami. Posiada silikonowy uchwyt do przenoszenia lub za-
wieszenia jej.
Bamboo cutting Board

 24,8 × 17,9 × 1 cm |  L3  |  KS

17,96 zł

EXCL. 2 UM4 
BATTERY
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82512
Deska do serów
Wysuwana drewniana deska do krojenia sera. Po otwarciu de-
ski można bez problemu skorzystać ze specjalnych akceso-
riów do porcjowania sera
Chopping board made of wood

 ø 22 × 3,8 cm |         |  K

92,99 zł

80836
Deska i nóż do serów
Drewniana deska do serów ze skórzaną zawieszką oraz no-
żem wykonanym ze stali nierdzewnej. Całość zapakowana w 
tekturowe pudełko prezentowe. Logotyp można umieścić na 
desce lub nożu.
Wooden board with cheese knife

 25,7 × 28 × 2,7 cm |  L3   S1  |  K

85,85 zł

80191
Deska do serów z nożem
Drewniana deska do serów z nożem wykonanym ze stali nie-
rdzewnej. Całość zapakowana w tekturowe pudełko prezen-
towe.
Cheese set with wooden cutting board

 20,8 × 21,7 × 3 cm |  L3   S1  |  K

49,75 zł

82447
Zestaw do sera
Zestaw do sera, zawierający 4 różne noże i widelce z drewnia-
nymi uchwytami.
4-Pieces Cheese Set

 17 × 19,6 × 1,9 cm |  T3  |  KS

44,60 zł
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80560
Zestaw do krojenia pizzy
2-częściowy zestaw do krojenia pizzy zawierający mały nóż 
oraz nóż z okrągłym ostrzem. Ostrza wykonane ze stali nie-
rdzewnej, plastikowa rękojeść. Logotyp można umieścić na 
opakowaniu.
Pizza set

 16,8 × 2,5 × 25,5 cm |  T3   S1  |  K

33,43 zł

80558
Taca śniadaniowa
Bambusowa deska z płytą łupkową. Na tacy znajduje się miej-
sce na kubek oraz zagłębienie, które zatrzyma napój w przy-
padku rozlania. Logotyp można umieścić na płycie.
Serving Board, slate/wood

 40 × 25 × 1,5 cm |  L3  |  K

91,00 zł

80190
Podstawka do serów z akcesoriami
Podstawka do serów w zestawie z jednym małym i jednym 
płaskim nożem oraz widelcem. Całość zapakowana w tektu-
rowe pudełko prezentowe.
Cheese set with slate cutting board

 33,5 × 28,5 × 2,8 cm |  L3   S1  |  K

90,14 zł
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60168
Piersiówka z 2 kieliszkami
Klasyczna piersiówka wykonana ze stali nie-
rdzewnej w zestawie z dwoma kieliszkami. Po-
jemność piersiówki: 170 ml. Całość zapakowana 
w kartonowe opakowanie.
Hipflask set with 2 cups

 18,8 × 17 × 4,4 cm |  L3  |  K

46,32 zł

62439
Piersiówka 170 ml
Piersiówka wykonana ze stali nierdzewnej w 
drewnianej obudowie, pojemność 170 ml.
Stainless Steel Hip Flask with wooden Coating

 9,5 × 2 × 9,5 cm |  T3  |  K

22,26 zł

65703
Piersiówka
Piersiówka ze stali nierdzewnej z bezpiecznym zamknięciem, 
pojemność 237 ml. Logotyp można umieścić bezpośrednio na 
produkcie.
Stainless metal hip flask

 9,3 × 2,8 × 13,8 cm |  L3  |  K

21,40 zł

65708
Piersiówka mała
Mała piersiówka ze stali nierdzewnej z bezpiecznym zamknię-
ciem, pojemność 104 ml. Logotyp można umieścić bezpośred-
nio na produkcie.
Stainless steel hip flask

 7 × 2,5 × 11,6 cm |  L3  |  K

17,62 zł

65740
Zestaw 4 kieliszków
Zestaw 4 kieliszków ze stali nierdzewnej, umiesz-
czonych w praktycznym etui z ekologicznej skó-
ry. Logotyp można umieścić na kieliszkach.
4 stainless steel caps

 ø 4,3 × 6,9 cm |  L3  |  K

18,39 zł
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Chłodziarka do wina
Wysokiej jakości chłodziarka do wina o podwójnych ścian-
kach 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

 ø 13,5 × 17,7 cm |  L3  |  K

103,03 zł

88673
Pokrowiec termiczny na butelkę
Niezwykle praktyczny produkt wypełniony żelem chłodzą-
cym, zapinany na rzep. Doskonały sposób, by utrzymać odpo-
wiednią temperaturą każdego napoju. Logotyp można umie-
ścić bezpośrednio na produkcie.
Bottle cooler with cooling pads

 30 × 18,5 × 1,5 cm |  S1  |  N

20,97 zł

84021
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

 27,2 × 24,1 × 9,3 cm |  L3  |  K

97,02 zł

88378
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

 17 × 15,2 × 35,5 cm |  T4  |  K

10,23 zł
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82865
Nóż kelnerski
Metalowy nóż kelnerski z otwieraczem do bute-
lek, nożykiem do folii i korkociągiem.
Waiter's knife

 11,9 × 1,4 × 2 cm |  L2  |  K

7,22 zł

81526
Korkociąg
Otwieranie wina nigdy nie było tak proste! Wy-
starczy wetknąć igłę w korek i wpompować po-
wietrze 7-8 razy a korek sam wyskoczy.
Corkscrew

 ø 4,6 × 19,3 cm |  L3  |  K

48,04 zł

82883
Próżniowy korek do szampana
Korek do szampana z metalowym uchwytem, 
który pozwala ponownie zamknąć butelkę, dzię-
ki czemu napój nie straci bąbelków. Na górze 
korka można zaznaczyć datę otwarcia butelki.
Vacuum champagne stopper

 ø 4 × 7,5 cm |  L3  |  K

14,26 zł

81465
Otwieracz do butelek
Metalowy otwieracz do butelek z powierzchnią 
z drewna bambusowego.
Bamboo-metal bottle opener

 17,8 × 4 × 0,5 cm |  L2  |  K

14,09 zł



HOME & DRINK WARE

87

FOOD SAFE

FOOD SAFE FOOD SAFE

FOOD SAFEEXPRESS EXPRESS

60786
Zestaw piersiówka, szachy, karty i kości
Zestaw składający się z piersiówki o pojemności 237ml, sza-
chów, kart oraz kości do gry. Całość zapakowana w drewniane 
pudełko, na którym można umieścić logotyp.
Playset with hip flask, chess and card game

 24 × 18 × 6 cm |  L3   L3  |  N

121,94 zł

84007
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

 36 × 11,1 × 12,2 cm |  S2   L3  |  K

94,44 zł

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

 15 × 17,5 × 4,7 cm |  S2   L3  |  K

58,35 zł

80360
Zestaw do wina
Zestaw do wina umieszczony w małej drewnianej beczce, za-
wiera nóż kelnerski, lejek z zatyczką, korek do butelki oraz 
nożyk do folii.
Wine set in a wooden barrel

 13,1 × 7,3 × 14,2 cm |  L3  |  K

84,99 zł
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80796
Szklanki do espresso
Zestaw składający się z dwóch szklanek do espresso z po-
dwójnymi ściankami i pojemności po 80ml. Logotyp można 
umieścić bezpośrednio na produkcie.
Set of 2 double-walled espresso cups

 ø 6,2 × 5,8 cm |  C1  |  K

48,04 zł

80797
Szklanki do cappuccino
Zestaw składający się z dwóch szklanek do cappuccino o po-
dwójnych ściankach i pojemności po 350ml. Logotyp można 
umieścić bezpośrednio na produkcie.
Set of 2 double-walled capuccino cups

 ø 8,5 × 11 cm |  C1  |  K

72,96 zł
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500 mlFOOD SAFE

350 mlFOOD SAFE

ECO

ECO 150 mlFOOD SAFE ECO

EXPRESS

EXPRESS EXPRESS

81537
Szklanka 350 ml
Szklanka z podwójnymi ściankami, wykonana ze szkła, o po-
jemności 350 ml. Posiada też drewniane wieczko, które zapo-
biegnie zbyt szybkiemu wychładzaniu się napoju.
Double-walled glass with handle and 350 ml filling capacity

 ø 9,1 × 11 cm |  C1   L3  |  K

57,49 zł

82359
Taca bambusowa
Idealny zestaw do kawy czy herbaty - zawiera bambusową 
deseczkę z miejscem na słodką przekąskę, łyżeczkę i szklaną 
filiżankę.
Bamboo Tray with Spoon and Glass Mug

 16,4 × 8,1 × 8,4 cm |  L3  |  K

36,86 zł

81536
Szklanka 500 ml
Szklanka z podwójnymi ściankami, wykonana ze szkła, o po-
jemności 500 ml. Posiada drewniane wieczko, które zapobie-
gnie zbyt szybkiemu wychłodzeniu się napoju.
Double-walled glass with 500 ml filling capacity

 ø 8,7 × 15 cm |  C1   L3  |  K

50,61 zł
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320 mlFOOD SAFE

1000 mlFOOD SAFE ECO

1350 mlFOOD SAFE EXPRESS

80948
Szklany kubek 320 ml
Kubek o grubych ściankach z wytrzymałym uchem. Pojem-
ność 320 ml.
Glass cup, 320 ml

 ø 8,1 × 10,2 cm |  C1  |  N

7,65 zł

62306
Karafka szklana
Szklana karafka o pojemności 1 litra z korkową zatyczką.
Glass Carafe with cork lid

 ø 9,5 × 28,2 cm |  L3  |  K

27,41 zł

80798
Dzbanek szklany
Szklany dzbanek o pojemności 1400ml z metalową przykryw-
ką z sitkiem. Logotyp można umieścić na metalowej przykryw-
ce.
Glass carafe

 ø 11 × 24,7 cm |  L3   C2  |  K

103,03 zł
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250 mlFOOD SAFE

300 mlFOOD SAFE 300 mlFOOD SAFE

1000 mlFOOD SAFE ECO EXPRESS

82340
Szklany kubek 250 ml
Kubek wykonany ze szkła z kolorowym uchem, pojemność 
250 ml.
Glass Mug with colored Handle

 ø 7 × 10,1 cm |  C1  |  K

19,68 zł

83331
Kubek szklany 300 ml
Szklany kubek o pojemności 300 ml.
Coffee mug made of glass

 ø 7,9 × 9,5 cm |  C1   T4    C1  |  N

7,65 zł

87981
Kubek szklany 300 ml
Szklany kubek do kawy o pojemności 300 ml ze szkła szro-
nionego.
Coffee mug, transparent frosted

 ø 8 × 9,4 cm |  T4  |  N

7,65 zł

62572
Szklany kubek z pokrywką
Kubek o pojemności 300ml, wykonany ze szkła. Silikonowa 
pokrywka zabezpiecza przed przypadkowym wylaniem się 
napoju, a otwór do picia pozwala napić się z kubka bez ko-
nieczności zdejmowania pokrywki. Kubek posiada również sili-
konowy pierścień-nakładkę, dzięki której nie poparzysz dłoni 
nawet wtedy, gdy wlejesz do kubka gorący napój.
Glass mug with silicon sleeve and lid

 ø 9,8 × 12,2 cm |  T4  L3  |  K

27,36 zł
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FOOD SAFE 300 mlFOOD SAFE 300 ml

FOOD SAFE 300 ml

3500+
WASHING 
CYCLE

80171
Kubek ceramiczny- metalik 300 ml
Ceramiczny kubek do kawy z eleganckim metalicznym wy-
kończeniem. Pojemność 300 ml. Zalecane mycie ręczne.
Metallic finish mug

 ø 8,1 × 10 cm |  SU   T4  |  N

17,10 zł

83438
Kubek ceramiczny 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

 ø 8,2 × 9,6 cm |  SU  |  N

19,68 zł

81277
Kubek ceramiczny do sublimacji
Kubek ceramiczny laminowany tworzywem sztucznym na-
dający się do sublimacji, pojemność 300 ml. Zalecane mycie 
ręczne.
Classic coffee mug for allover print

 ø 8,2 × 9,9 cm |  SU  |  N

13,23 zł
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FOOD SAFE 300 ml FOOD SAFE 300 ml

FOOD SAFE 300 mlFOOD SAFE 300 ml

80097
Kubek ceramiczny 300 ml
Klasyczny kubek wykonany z białej ceramiki. Poj. 300 ml. Do 
kubka pasuje opakowanie 87888v(zamawiane oddzielnie).
Ceramic mug

 ø 9 × 8,5 cm |  C1   C1  |  N

11,09 zł

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

 ø 8 × 9,5 cm |  C1   C1  |  N

8,94 zł

80481
Kubek ceramiczny 300 ml
Kubek ceramiczny o subtelnym kształcie, poj. 300ml. Logotyp 
można umieścić bezpośrednio na produkcie.
Ceramic mug

 12,3 × 8,6 × 10,5 cm |  C1  |  N

10,23 zł

81557
Kubek ceramiczny 300 ml
Idealny pod sublimację, kubek ceramiczny o retro stylistyce z 
czarnym rantem, o pojemności 300 ml.
Ceramic cup with black rim

 ø 9,9 × 9,5 cm |  SU  |  P

17,62 zł
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FOOD SAFE 350 ml ECO

FOOD SAFE 350 ml FOOD SAFE 300 ml

FOOD SAFE 300 ml

82418
Kubek ceramiczny 350 ml
Kubek ceramiczny o pojemności 350 ml z korkową nakładką.
Ceramic Mug with Cork Ground

 ø 8,6 × 11,3 cm |  C1  |  K

32,57 zł

80843
Kubek ceramiczny 350 ml
Porcelanowy kubek o pojemności 350 ml, stylizowany na retro 
garnuszek do picia.
Ceramic cup, 350ml

 ø 8,9 × 8,2 cm |  C1   C1  |  K

20,54 zł

88704
Kubek ceramiczny 300 ml
Wysokiej jakości ceramiczny kubek o pojemności 300 ml. Lo-
gotyp można umieścić na zewnętrznej ściance kubka. Do kub-
ka pasuje opakowanie 87888v (zamawiane oddzielnie).
Ceramic cup, white inside and coloured outside

 ø 9 × 8,5 cm |  C1  |  N

16,24 zł

80095
Kubek ceramiczny 300 ml
Klasyczny kubek wykonany z błyszczącej, kolorowej ceramiki. 
Poj. 300 ml.
Ceramic coffee mug

 ø 8 × 9,5 cm |  C1  |  N

13,23 zł
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FOOD SAFE

FOOD SAFE

300 ml

300 ml

EXPRESS

EXPRESS

80655
Kubek ceramiczny - gumowany 300 ml
Kubek ceramiczny z gumowaną powłoką, pojemność 300 ml. 
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie. Zaleca-
ne mycie ręczne.
Rubberized ceramic mug

 ø 8 × 10,5 cm |  L3  |  K

21,40 zł

80654
Kubek ceramiczny - gumowany 300 ml
Kubek ceramiczny z gumowaną powłoką, pojemność 300 ml. 
Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie. Zaleca-
ne mycie ręczne.
Rubberized ceramic mug

 ø 8,4 × 9,2 cm |  L3  |  K + P

21,40 zł
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550 mlFOOD SAFE BPA FREE 800 mlFOOD SAFE TRITAN

500 mlFOOD SAFEECO

EXPRESS

EXPRESS

60656
Butelka na napoje 550 ml
Butelka na napoje o pojemności 550 ml, wykonana z przy-
jemnego w dotyku plastiku. Logotyp można umieścić bezpo-
średnio na produkcie.
Plastic drinking bottle

 ø 6,5 × 23 cm |  DC2  L3  |  K

16,24 zł

60986
Butelka do napojów z tritanu 800 ml
Butelka do napojów wykonana z Tritanu o pojemności 800 ml. 
Zamykana pokrywką.
Tritan drinking bottle

 ø 7 × 24,7 cm |  T4   L3  |  P

24,83 zł

62098
Butelka 500 ml
Butelka do picia, wykonana z materiału PET pochodzącego 
z recyklingu, posiada metalową nakrętkę z przymocowanym 
do niej sznureczkiem.
Recycled PET bottle

 ø 6,5 × 19,6 cm |  T4   S2  |  K

17,10 zł
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300 mlFOOD SAFE 2h+ 6h+500 ml

1 000 ml

FOOD SAFE

FOOD SAFE

EXPRESS

61394
Szklana butelka 500 ml
Butelka do picia wykonana ze szkła z szarym, nieprzeciekają-
cym wieczkiem, pojemność 500 ml.
Transparent drinking bottle with grey lid

 ø 6,1 × 21,9 cm |  L3   T4    T4  |  K

11,94 zł

62427
Butelka 1000 ml
Butelka wykonana ze szkła, o pojemności 1000 ml w neopro-
panowym etui.
1000 ml Glass Bottle with neoprene Sleeve

 ø 8,5 × 24,5 cm |  TT1  |  K

24,83 zł

60985
Butelka w neoprenowym pokrowcu 300 ml
Szklana 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

 ø 5,8 × 17,2 cm |  TT1  L3  |  K

11,94 zł
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FOOD SAFE 380 mlFOOD SAFE 300 ml

FOOD SAFE 380 ml

 VACUUM

 VACUUM

 VACUUMEXPRESS

EXPRESS

EXPRESS

62544
Kubek termiczny z poktywką
Designerski kubek o podwójnych, izolowanych próżniowo 
ściankach, wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki swoim ter-
moizolacyjnym właściwościom utrzymuje wysoką lub niską 
temperaturę napoju, przez długi czas. Wszystkie elementy 
kubka można myć w zmywarce. Kubek ma pojemność 380ml.
Double-walled drinking cup

 ø 8 × 11,2 cm |  L3  |  K

47,95 zł

62522
Kubek termiczny z pokrywką
Kubek o niebanalnym, opływowym kształcie i pojemności 
380ml. Pokrywka posiada uszczelkę oraz ustnik, przez któ-
ry możesz napić się bez konieczności otwierania kubka. Ten 
stalowy kubek termiczny o podwójnych, izolowanych próż-
niowo ściankach utrzymuje ciepło lub zimno Twojego napoju 
przez długi czas. Wszystkie elementu kubka można myć w 
zmywarce.
Double walled vacuum mug

 ø 8 × 11,2 cm |  L3  |  K

39,99 zł

62577
Kubek termiczny ze stali
Stalowy kubek termiczny z uchwytem, posiadający podwój-
ne, izolowane próżniowo ścianki. Dołączona, plastikowa po-
krywka zabezpiecza napój przed przypadkowym wylaniem. 
Pokrywka posiada również zamykany otwór do picia. Pojem-
ność 300ml.
Vacuum stainless steel drinking cup

 ø 8,8 × 8,5 cm |  T4  |  K

42,80 zł
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400 ml 400 mlFOOD SAFE FOOD SAFE 1h+ 1.5h+
BPA FREE 

450 mlFOOD SAFE 1h+ 1.5h+
400 mlFOOD SAFE 2h+ 3h+

EXPRESS EXPRESS

EXPRESS EXPRESS

65300
Kubek termiczny 400 ml
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

 ø 8,7 × 16 cm |  L3  |  K

22,26 zł

65612
Kubek termiczny 400 ml
Kubek termiczny o pojemności 400 ml z podgrzewaczem (12 
volt), z możliwością podłączenia do gniazda zapalniczki w au-
cie. Praktyczne rozwiązanie w trakcie dłuższej podróży. Logo-
typ można umieścić bezpośrednio na produkcie.
"Stay Hot" travel mug

 ø 8,6 × 16,2 cm |  L3  |  K

34,29 zł

60546
Kubek termiczny 450 ml
Kubek termiczny wykonany w środku ze stali nierdzewnej, a 
na zewnątrz z plastiku. Posiada szczelną pokrywkę oraz po-
włokę antypoślizgową. Pojemność 450 ml. Logotyp można 
umieścić na kubku metodą tampodruku, natomiast grawer 
jest możliwy tylko na metalowej opasce kubka.
Drinking mug 450ml

 ø 8 × 18,5 cm |  T4  |  K

21,40 zł

60348
Kubek termiczny 400 ml
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

 ø 8,5 × 17,5 cm |  L3  |  K

36,01 zł
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400 mlFOOD SAFE 8h+ 12h+ VACUUM FOOD SAFE

8h+ 12h+750 mlFOOD SAFE  VACUUM 500 mlFOOD SAFE 6h+ 9h+ VACUUM

EXPRESS EXPRESS

EXPRESS EXPRESS

68799
Kubek termiczny 400 ml
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

 ø 8 × 20 cm |  L3  |  K

58,49 zł

61485
Kubek metalowy
Kubek z podwójnymi ściankami, wykonany ze stali nierdzew-
nej, pojemność 300 ml.
Mug with pattern

 ø 8 × 16,5 cm |  L3  |  K

58,35 zł

61519
Butelka 750 ml
Nieprzeciekająca butelka z podwójnymi ściankami, wykonana 
ze stali nierdzewnej z powłoką M-Powder. Pojemność 750 ml.
Premium drinking bottle 500 ml

 ø 7,2 × 22,5 cm |  L3  |  K

83,27 zł

61518
Kubek metalowy 500 ml
Nieprzeciekający kubek wykonany ze stali nierdzewnej z po-
włoką M-Powder i przezroczystym wieczkiem. Pojemność 500 
ml. Można myć w zmywarce.
Leakproof coffee mug

 ø 8,5 × 18,1 cm |  L3  |  K

72,10 zł
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500 mlFOOD SAFE 24h+ 36h+ VACUUM24h+ 36h+

24h+ 36h+

500 ml

500 ml

FOOD SAFE

FOOD SAFE

 VACUUM

 VACUUM

EXPRESSEXPRESS

EXPRESS

60983
Butelka termiczna 500 ml
Butelka o właściwościach termicznych ze stali nierdzewnej o 
pojemności 500 ml. Posiada uchwyt do przenoszenia oraz za-
mknięcie z silikonową uszczelką. Logotyp grawerujemy bez-
pośrednio na butelce
Stainless steel drinking bottle

 ø 7 × 22 cm |  L3  |  K

62,64 zł

61199
Butelka z zamykaniem próżniowym 500ml
Butelka ze stali nierdzewnej o pojemności 500ml, z nieprze-
ciekającym zamykaniem próżniowym i wygodną strefą chwy-
tu. Logotyp można umieścić bezpośrednio na butelce.
Vacuum drinking bottle

 ø 7,5 × 25,5 cm |  L3  |  K

60,07 zł

62573
Butelka termiczna ze stali
Stalowa butelka termiczna o podwójnych, izolowanych próż-
niowo ściankach. Szczelny korek pozwala na wrzucenie butel-
ki na dno torby bez obaw o przypadkowe wylanie się napoju. 
W butelce możesz przechowywać napoje zarówno gorące, jak 
i zimne — dzięki izolacji termicznej ta butelka na długo utrzy-
ma pożądaną temperaturę Twojego picia. Pojemność: 500ml.
Double wall vacuum bottle

 ø 7 × 24,7 cm |  L3  |  K

49,99 zł
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500 mlFOOD SAFE 24h+ 36h+ VACUUM

1000 mlFOOD SAFE 24h+ 36h+ VACUUM 500 mlFOOD SAFE 24h+ 36h+ VACUUM

500 mlFOOD SAFE 24h+ 36h+ VACUUM
EXPRESS

EXPRESS EXPRESS

EXPRESS

62892
Termos 500 ml
Termos o pojemności 500 ml o podwójnych ściankach z me-
chanizmem ułatwiającym szybkie zamykanie i otwieranie ter-
mosu. Dostępny w kilku modnych kolorach.
Thermos flask

 ø 7 × 23,5 cm |  L3  |  K

29,13 zł

65401
Termos 1000 ml
Duży termos o podwójnych ściankach, wykonany ze szlachet-
nej stali, został wyposażony w praktyczne zamknięcie oraz 
metalowy kubek. Pojemność termosu 1000 ml.
Stainless steel thermal flask

 ø 8,5 × 31 cm |  L3  |  K

54,05 zł

65403
Termos 500 ml
Termos o podwójnych ściankach, wykonany ze szlachetnej 
stali, został wyposażony w praktyczne zamknięcie oraz me-
talowy kubek. Pojemność termosu 500 ml. Logotyp można 
umieścić bezpośrednio na produkcie.
Stainless steel thermal flask

 ø 7,4 × 24,7 cm |  L3  |  K

29,13 zł

65420
Termos 500 ml
Stylowy termos wykonany ze stali szlachetnej w kolorowej 
obudowie, pojemność 500 ml. Logotyp można umieścić bez-
pośrednio na produkcie.
Stainless steel thermal flask

 ø 7 × 24 cm |  L3  |  K

29,13 zł
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800 mlFOOD SAFE 24h+ 36h+ VACUUM

550 ml 450 mlFOOD SAFE FOOD SAFE24h+ 8h+36h+ 12h+

EXPRESS

EXPRESSEXPRESS

62414
Termos 550 ml
Nieprzeciekający termos, wykonany ze stali nierdzewnej, o 
pojemności 550 ml.
Vacuum Stainless Steel Drinking Bottle

 ø 7,3 × 23,7 cm |  L3  |  K

53,19 zł

60196
Butelka termiczna 800 ml
Szczelna butelka na napoje o poj. 800 ml., wykonana ze sta-
li nierdzewnej. Butelka wyróżnia się swoją barwą w kolorach 
tęczy. Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie.
Stainless steel drinking bottle

 ø 8 × 31,5 cm |  L3  |  K

77,25 zł

62142
Termos
Termos o podówjnych ściankach z korkowym dnem. Pojem-
ność 450 ml.
Double-walled vacuum drinking bottle

 ø 6,5 × 24,9 cm |  L3  |  K

47,18 zł
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310 mlFOOD SAFE 4h+ 6h+

450 mlFOOD SAFE 6h+ 9h+ VACUUM500 mlFOOD SAFE 24h+ 36h+ VACUUM

EXPRESS

EXPRESSEXPRESS

61545
Termos 310 ml
Nieprzeciekający, smukły termos wykonany ze stali nierdzew-
nej, o pojemności 310 ml.
Thermos flask 310 ml

 ø 4,8 × 25 cm |  L3  |  K

29,99 zł

61554
Termos z wyświetlaczem LED
Termos wykonany ze stali nierdzewnej z termometrem w po-
krywce, wystarczy go dotknąć a temperatura napoju zostanie 
wyświetlona.
Drinking bottle with LED display

 ø 6,3 × 23,3 cm |  L3  |  K

81,55 zł

60430
Termos 500 ml
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

 ø 7 × 25,2 cm |  L3  |  K + P

45,46 zł
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600 ml 750 mlFOOD SAFE FOOD SAFE

9h+ 12h+500 mlFOOD SAFE 500 mlFOOD SAFE 24h+ 36h+ VACUUM

EXPRESS EXPRESS

EXPRESS
EXPRESS

61512
Butelka 600 ml
Aluminiowa butelka z zakrętką, pojemność 600 ml.
Aluminium drinking bottle 600 ml

 ø 6,3 × 23,4 cm |  L3  |  K

23,98 zł

61514
Butelka 750 ml
Metalowa butelka z zamykanym wieczkiem, o pojemności 
750 ml.
Drinking bottle 750 ml

 ø 5,8 × 21 cm |  L3  |  K

31,71 zł

61509
Termos 500 ml
Termos z podwójnymi ściankami wykonany ze stali nierdzew-
nej, o pojemności 500 ml z drewnianym zamknięciem.
Thermos flask with wooden cap 500 ml

 ø 7,3 × 25,5 cm |  L3  |  K

54,05 zł

60089
Termos 500 ml
Termos o podwójnych ściankach, wyposażony w praktyczne 
zamknięcie oraz metalowy kubek. Pojemność termosu 500 
ml.
Stainless steel thermal flask

 ø 7 × 23,3 cm |  L3  |  K

29,13 zł
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400 ml

350 ml

500 ml

300 ml

FOOD SAFE

FOOD SAFE

FOOD SAFE

FOOD SAFE

4h+ 8h+8h+ 12h+

6h+ 9h+ 6h+ 9h+

ECO

ECO

ECO

ECO

 VACUUM EXPRESS
EXPRESS

EXPRESS

92429
Zestaw bambusowy
Eco friendly zestaw w skład którego wchodzi butelka ze stali 
nierdzewnej z zaparzaczem, okulary przeciwsłoneczne oraz 
power bank o pojemności 8000 mAh.
Bamboo Items Set

 25,5 × 26,2 × 7,5 cm |  S1  | 

236,23 zł

62334
Termos 500 ml
Nieprzeciekający termos z podwójnymi ściankami, wykonany 
ze stali nierdzewnej w drewnianej obudowie. Pojemność 500 
ml.
Double walled vacuum Bottle

 ø 6,4 × 27,3 cm |  L3  |  K

73,82 zł

61667
Kubek bambusowy
Kubek wykonany ze stali nierdzewnej w bambusowej obudo-
wie. Pojemność 350 ml.
Stainless steel mug with tea strainer in bamboo look 350ml

 ø 6,5 × 19,6 cm |  L3  |  K

71,24 zł

60926
Kubek bambusowy 400 ml
Bambusowy kubek. Wnętrze wykonane jest ze stali nierdzew-
nej. Pojemność kubka 400 ml.
Bamboo mug

 ø 8 × 17,5 cm |  L3  |  K

51,30 zł
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400 mlFOOD SAFE 6h+ 9h+420 ml

500 ml600 ml

FOOD SAFE

FOOD SAFEFOOD SAFE

4h+ 8h+ VACUUMECO

ECOECO

62335
Butelka 500 ml
Butelka do picia, wykonana ze szkła, z bambusową zakrętką, 
umieszczona w jutowym etui. Pojemność 500 ml.
Glass Bottle with Bamboo Lid and Jute Cover

 ø 6,7 × 22,5 cm |  TT1  T4    L3  |  K

24,83 zł

62580
Plastikowa butelka z bambusowym korkiem
Lekka butelka wykonana z plastiku pochodzącego z recyklin-
gu. Szczelna, bambusowa zakrętka jest wyposażona w dodat-
kową uszczelką, zabezpieczającą napój przed wylaniem. Po-
jemność butelki: 600 ml.
RPET bottle with bamboo lod

 ø 7 × 20,5 cm |  T4  S2   0  |  K

24,79 zł

62879
Butelka szklana 400 ml
Butelka z podwójnymi ściankami, wykonana ze szkła. Posiada 
wygodny, zamykany ustnik i sitko. Poj. 400 ml.
Double wall glass bottle, leakproof

 ø 6,7 × 22,8 cm |  T4  |  K

55,77 zł

61343
Szklana butelka 420 ml
Szklana butelka z podwójnymi ściankami, bambusowym 
wieczkiem i sitkiem na herbatę lub owoce, pojemność 420 ml.
Glass bottle with bamboo lid and 420 ml capacity

 ø 7 × 23,8 cm |  L3   T4  |  K

79,89 zł
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52011
Kosmetyczka
Kosmetyczka wykonana z mocnego nylonu, z licznymi prze-
gródkami, w których zmieszczą się wszystkie niezbędne ko-
smetyki. Dodatkowo wyposażona w metalowy haczyk do za-
wieszania np. pod prysznicem.
Luxury bathroom set

 20 × 7 × 25 cm |  S1  |  P

46,32 zł

60954
Kosmetyczka
Kosmetyczka z aplikacjami z ekoskóry, zamykana na zamek.
Cosmetic bag

 27,5 × 6,5 × 13,5 cm |  S1   TT1  |  P

10,23 zł

62354
Kosmetyczka pod sublimacje
Kosmetyczka wykonana z poliestru, idealnie nada się pod su-
blimacje.
Sublimation Cosmetic Bag

 22,2 × 5,2 × 15 cm |  SU  |  N

7,30 zł

74012
Zestaw do manicure
Zestaw do manicure, składający się z nożyczek, cążków, pęse-
ty, diamentowego pilnika oraz przyrządu do usuwania skórek i 
czyszczenia paznokci.Logotyp można umieścić na etui.
CrisMa manicure set

 15 × 7,7 × 1,9 cm |  T4   DC1  |  K

26,55 zł
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70424
Lusterko
Lusterko standardowe i powiększające, nietłukące się, wyko-
nane z polerowanego metalu. Z wierzchu wykończone skórą 
ekologiczną w białym kolorze. Logotyp można umieścić bez-
pośrednio na lusterku.
Pocket double mirrow

 5,8 × 6 × 1 cm |  DC1  L3  |  K + P

12,37 zł

72265
Lusterko metalowe
Podwójne lusterko wykonane z metalu w korkowej obudowie. 
Posiada jedno normalne i jedno powiększające lusterko.
Metal double mirror with cork coating

 ø 7 × 1,8 cm |  L2  |  K

11,34 zł

72430
Szczoteczka do zębów
Szczoteczka do zębów wykonana z bambusa, pakowana po-
jedynczo w kartonik.
Bamboo Toothbrush

 19,5 × 2 × 1,5 cm |  L1  |  K

3,01 zł

72446
Waga łazienkowa
Waga łazienkowa wykonana z bambusa z cyfrowym wyświe-
tlaczem. Pomiary mogą być wyświetlane w kg / lb / st. Maksy-
malne obciążenie 150 kg.
Digital Bamboo Person Scale

 28 × 28 × 2,9 cm |  L3  |  K

107,33 zł

EXCL. 3 UM4 BATTERY
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2200 mlFOOD SAFE BPA FREE 

60388
Torba sportowa
Uniwersalna torba sportowa wykonana z wysokiej jakości ma-
teriału - 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

 58 × 28 × 32 cm |  TT3  TC2  |  P

115,92 zł

60807
Butelka na napoje - hantel 2200 ml
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

 ø 12,5 × 26 cm |  T4  |  K

31,71 zł

52511
Mata do jogi
Mata do jogi wykonana z miękkiej i wytrzymałej pianki EVA. 
Dwie gumki ułatwiają przechowywanie i przenoszenie zrolo-
wanej maty. Produkt nadaje się do użytku w pomieszczeniach 
oraz do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Ta praktyczna mata 
z logo może byc używana nie tylko podczas jogi, ale również 
innego rodzaju aktywności fizycznej takiej jak np. pilates, fit-
ness czy stretching. Logotyp nanosimy na matę metodą gra-
weru laserowego.
Yoga mat

 60 × 175 × 0,5 cm |  L3  |  P

51,18 zł
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52471
Przyrząd fitness
Przyrząd fitness do wzmacniania mięśni brzucha i pleców.
Abs- & Backtrainer

 25,5 × 4,7 × 52 cm |  L3  |  P

23,98 zł

52467
Przyrząd fitness
Przyrząd do rozciągania, będzie fantastycznym uzupełnie-
niem domowej siłowni.
Fitness Expander

 39 × 3 × 13,5 cm |  L3  |  P

10,23 zł

51172
Skakanka z metalowymi rączkami
Profesjonalna skakanka z możliwością regulacji długości i 
rączkami wykonanymi z wysokiej jakości stali nierdzewnej. 
Metalowe łożyska zwiększają szybkość obrotów. Logotyp 
można umieścić na jednej z rączek.
Skipping rope with metal handles

 adjustable |  L2  |  K

42,02 zł

52424
Taśmy do rozciągania
Zestaw 3 różnobarwnych taśm do rozciągania, zapakowanych 
w przezroczyste etui.
Elastic Fitness straps

 13 × 6,9 × 2,4 cm |  T3   DC1   DC2  |  N

32,57 zł
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50566
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

 12 × 12 × 1,1 cm |  T3  |  K

19,68 zł

50742
Gra typu Jenga
Gra zręcznościowa wykonana z drewna. Polega na wyciąganiu 
klocków z wieży w taki sposób, aby wieża się nie zawaliła.
Stacking game

 5,7 × 5,7 × 17 cm |  ET(N1)  |  K

12,37 zł

50425
Gra - drewniana układanka
Gra logiczna wykonana z drewna. Logotyp można umieścić na 
bawełnianym woreczku.
Wooden cobra game

 4,5 × 4,5 × 4,5 cm |  TT1  S1    TC1  |  B

7,22 zł

50988
Drewniane puzzle
Puzzle przestrzenne wykonane z drewna. Składają się z 6 ele-
mentów, które należy połączyć tak, aby stworzyły kulę. Roz-
wija motorykę i logiczne myślenie.
Wooden puzzle

 5,3 × 5,3 × 9 cm |  L2   DC1   T3  |  K

17,96 zł
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50980
Gra Mikado
Zręcznościowa gra Mikado składająca się z drewnianych pa-
tyczków, opakowanych w drewniane pudełko, na którym moż-
na umieścić logotyp firmy.
Mikado game in wood

 19 × 4,2 × 2,1 cm |  T2   L2    DC1  |  SF

4,55 zł

52346
Gra mikado i domino
Gra mikado i domino, idealna na rodzinne wieczory.
Mikado and Domino Game

 19,6 × 9,1 × 2,9 cm |  T3  |  KS

18,82 zł

50979
Gra domino
Klasyczna gra domino w drewnianym pudełku. Logotyp umie-
ścimy bezpośrednio na opakowaniu.
Dominos game in wood

 14,5 × 4,9 × 2,8 cm |  T2   L2    DC1  |  N

5,93 zł

21558
Zestaw do pisania
Przyjazny środowisku zestaw do pisania. Zestaw zawiera linij-
kę, gumkę do mazania, temperówkę, ołówek i długopis. Ca-
łość zapakowana jest w przyjazne środowisku bawełniane etui 
z zamknięciem na guzik.
Writing set with ruler, eraser, sharpener, pencil and roller-
ball

 18,3 × 7,8 × 1,6 cm |  TT1  |  N

14,09 zł
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STORM-SAFE STORM-SAFE UV400AUTOMATIC  OPEN/CLOSE

40748
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

 ø 105 × 70 cm |  S2   TT2   TC2  |  P

37,21 zł

40747
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

 ø 103 × 64 cm |  S2   TT2   TC2  |  P

56,63 zł

45188
Parasol manualny
Praktyczny parasol manualny, składany z pokrowcem ochron-
nym. Dostępny w bogatej gamie kolorystycznej.
Telescope collapsible umbrella

 ø 85 × (33 - 55) cm |  S2   TT2   TC2  |  P

16,24 zł
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AUTOMATIC  OPEN/CLOSEAUTOMATIC  OPEN

AUTOMATIC  OPEN/CLOSEAUTOMATIC  OPEN/CLOSE

45193
Parasol automatyczny
Parasol automatyczny otwierany i składany przy pomocy jed-
nego przycisku. Posiada praktyczny pokrowiec i z łatwością 
zmieści się w każdej torebce.
Umbrella, with pushbutton

 ø 98 × (29,5-57) cm |  S2   TT2   TC2  |  N

42,88 zł

40941
Parasol automatyczny
Parasol automatyczny wykonany z tkaniny pongee, z miękką 
rączką ze zintegrowanym głośnikiem Bluetooth. Nadruk moż-
na zrobić na panelu parasola.
Automatic pocket umbrella

 ø 105 × 64 cm |  S2   TT2   TC2  |  P

103,03 zł

f225
Parasol automatyczny Ferraghini
Automatyczny parasol Ferraghini z pokrowcem. Niewielkie 
rozmiary i ponadczasowy design przypadną do gustu wielu 
osobom.
Ferraghini pocket umbrella

 ø 100 × 60 cm |  S2   TT2   TC2  |  P

70,38 zł

43518
Parasol automatyczny
Parasol automatyczny z kolorową lamówką, wykonany z tka-
niny 190 pongee, stelaż z włókna szklanego. Niewielkie roz-
miary parasola sprawiają, że zmieści się do większości dam-
skich torebek.
Pocket umbrella

 ø 100 × 60 cm |  S2   TT2   TC2  |  P

56,63 zł
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UV400AUTOMATIC  OPEN AUTOMATIC  OPEN

OUTSIDEINSIDE

45202
Parasol automatyczny
Stylowy parasol automatyczny z filtrem UV - srebrny od 
spodu. Parasol posiada miękką rączkę i jest niezwykle lekki.
Umbrella with UV protection

 ø 100 × 85 cm |  S2   TT2   TC2  |  N

32,57 zł

43298
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

 ø 105 × 83 cm |  S2   TT2   TC2  |  P

41,99 zł

45197
Parasol manualny
Manualny parasol z podwójną warstwą nylonu - wierzch w 
kolorze czarnym, od spodu kolorowe wykończenie.
Umbrella with double cover

 ø 102 × 88 cm |  S2   TT2   TC2  |  P

50,61 zł
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STORM-SAFEAUTOMATIC  OPEN

AUTOMATIC  OPEN

42436
Parasol automatyczny
Automatyczny, wiatroodporny parasol ze stelarzem z włókna 
szklanego.
Automatic Umbrella

 ø 105 × 88 cm |  S2  |  N

30,85 zł

45187
Parasol manualny
Parasol manualny. Trzon i pręty wyprodukowano specjalną 
techniką, aby zapobiegać łamaniu się parasola.
Large umbrella with soft grip.

 ø 123 × 100,5 cm |  S2   TT2   TC2  |  N

44,60 zł

43453
Parasol automatyczny
Parasol automatyczny wykonany z tkaniny typu pongee ze 
stelażem aluminiowym. Logotyp można umieścić na dowol-
nym segmencie parasola.
Umbrella with aluminum shaft

 ø 105 × 86 cm |  S2   TT2   TC2  |  N

33,43 zł



07

05

04

29

10

24

44

10

09

08

06

05

04

03

UMBRELL AS

118

AUTOMATIC  OPEN

41391
Parasol automatyczny
Parasol z pongee i z wygodną rączką którą można umieścić na 
przedramieniu, dzięki czemu będziesz mieć wolne ręce.
Hands-free umbrella

 ø 103 × 88 cm |  S2   TT2  |  N

26,99 zł

40476
Parasol składany odwrotnie
Parasol składany odwrotnie niż tradycyjny, dzięki czemu moż-
na np. bez problemu wsiąść do samochodu w trakcie deszczu. 
Parasol wykonany z podwójnej tkaniny typu pongee 190T.
Reverse umbrella - double layer - 190T pongee

 ø 120 × 88 cm |  S2   TT2   TC2  |  P

65,90 zł
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AUTOMATIC  OPEN

AUTOMATIC  OPEN

45131
Parasol automatyczny
Parasol automatyczny z drewnianą, wygiętą rączką wykonany 
z poliestru 190T. Dostępny w bogatej gamie kolorystycznej.
Automatic umbrella

 ø 105 × 88 cm |  S2   TT2   TC2  |  P

27,89 zł

45086
Parasol automatyczny
Automatyczny parasol z prostą, drewnianą rączką. Żywe kolo-
ry przyciągają wzrok, dzięki czemu parasol stanowi skuteczne 
medium reklamowe.
Automatic walking-stick umbrella

 ø 100 × 83 cm |  S2   TT2   TC2  |  P

18,82 zł
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AUTOMATIC  OPEN

42386
Parasol automatyczny
Parasol w kształcie serca wykonany z poliestru z aluminiowym 
trzonkiem i gumową rączką.
Heartshape Umbrella

 103 × 101 × 86 cm |  S2   TT2  |  N

55,77 zł

42416
Parasol automatyczny
Automatyczny parasol z aluminiowym trzonkiem i rączką so-
fttouch.
Automatic Umbrella

 89 × 89 × 83 cm |  S2  |  N

28,27 zł

42476
Parasol dla dzieci
Zabawny parasol z różnymi zwierzętami, wykonany z polie-
stru, łatwe otwieranie.
Kids Umbrella

 ø 70 × 58,5 cm cm |  S2  |  N

37,72 zł
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PHTHALATE  FREE

PHTHALATE  FREE PHTHALATE  FREE

ECO PLA

40729
Ponczo przeciwdeszczowe
Ponczo przeciwdeszczowe wykonane z tworzywa EVA, 
umieszczone w praktycznym pokrowcu. Logotyp można umie-
ścić na pokrowcu.
Rain poncho

 XL |  L3  |  P

16,24 zł

49218
Peleryna przeciwdeszczowa
Praktyczna, transparentna peleryna przeciwdeszczowa w uni-
wersalnym rozmiarze. Bez problemu zmieści się w każdej to-
rebce.
Rain poncho in plastic cover

 XL |  ET(N2)  |  P

2,66 zł

42323
Płaszcz przeciwdeszczowy
Przezroczysty płaszcz przeciwdeszczowy schowany w nie-
wielkiej puszce z karabińczykiem, dzięki któremu można ła-
two przymocować ją do plecaka.
Rainponcho with portable can

 ø 5,4 × 5 cm |  T4  |  P

4,64 zł

41882
Płaszcz przeciwdeszczowy
Płaszcz przeciwdeszczowy wykonany z PLA, wolny od ftala-
nów, podlega biodegradacji.
Compostable Rain Poncho

 one size |  ET(N1)  |  P

6,96 zł
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RFID  PROTECTION RFID  PROTECTIONRFID  PROTECTIONGENUINE LEATHER GENUINE LEATHER

GENUINE LEATHER

91385
Etui na karty kredytowe RFID
Etui na karty kredytowe (do 4 kart) wykonane ze skóry z 
ochroną RFID.
RFID Card case

 7,2 × 0,5 × 9,8 cm |  T3   L3  |  KS

34,29 zł

92576
Pokrowiec na dokumenty
Pokrowiec - osłonka na dokumenty, wykonany z przezro-
czystego materiału PVC. Zakładana na zasadzie okładki na 
ksiązki. Chroni dokumenty np. paszport, przed zagięciem lub 
zachlapaniem.
PVC document cover

 9,9 × 0,2 × 13,8 cm |  T2  S1  |  N

1,09 zł

91384
Etui do kluczy RFID
Skórzane etui do kluczy samochodowych z ochroną RFID.
Key case

 6,3 × 1 × 10,8 cm |  T3  |  KS

34,29 zł

91186
Etui na karty z ochroną RFID
Etui na karty i wizytówki, wykonane ze skóry naturalnej, wypo-
sażone w ochronę RFID zabezpieczającą karty przed kradzie-
żą danych. Posiada 3 przegrody na karty i wizytówki, a także 
kieszonkę na pieniądze. Logotyp można umieścić bezpośred-
nio na produkcie.
Leather RFID credit card case

 10,5 × 7,5 × 0,5 cm |  L3   DC1  |  KS

25,26 zł
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99012
Skrobaczka do szyb
Praktyczna skrobaczka do szyb o nowoczesnym 
wyglądzie, wykonana z transparentnego, szro-
nionego plastiku.
Ice scraper transparently frosted

 22,2 × 10,8 × 2,9 cm |  T3   DC2  |  N

3,61 zł

90891
Skrobaczka z miotełką
Ergonomiczna skrobaczka do szyb z praktyczną 
miotełką ułatwi kierowcy każdy zimowy pora-
nek.
Plastic ice scraper with brush

 40,5 × 10 × 7,5 cm |  T3  |  P

10,23 zł

90268
Skrobaczka do szyb
Plastikowa skrobaczka do szyb samochodowych z rękawicą 
zabezpieczającą przed zimnem. Rękawica na zewnątrz zosta-
ła wykonana z wytrzymałego poliestru (600D), a w środku z 
ciepłego polaru.
Ice scraper glove

 38 × 16 × 2,4 cm |  TT1  T4  |  N

11,09 zł

99011
Parkometr
Plastikowy parkometr ze skrobaczką do szyb.
Parking disc with ice scraper

 11,9 × 15,6 × 0,7 cm |  T4   DC2  |  P

5,24 zł
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97799
Zestaw śrubokręt i latarka
Metalowa latarka z 3 diodami LED w zestawie z metalowym 
śrubokrętem.
Screwdriver set with LED

 15 × 7,9 × 2,5 cm |  L2  |  K

20,54 zł

81816
Brelok multinarzędzie
Metalowy brelok, który kryje wiele funkcji. Posiada lampkę 
LED, płaski i krzyżakowy śrubokręt, otwieracz do butelek oraz 
nożyk.
Multitool with Keyring

 9 × 2,9 × 1,5 cm |  L2  |  K

17,53 zł

88757
Latarka z bateriami
Latarka z 9 diodami LED dającymi bardzo jasne światło. Latar-
ka wykonana jest z aluminium i zapakowana wraz z trzema 
bateriami w kartonik.
Torch with 3 batteries in a box

 8,6 × ø 2,5 cm |  L2  |  K

12,37 zł

80927
Latarka z silikonowym paskiem
Mała latarka z 6 diodami LED oraz z silikonowym paskiem do 
trzymania lub powieszenia.
Flashlight with silicone band

 4,9 × ø 2,5 cm |  L2  |  K

10,23 zł

INCL. 4 BUTTON CELLS INCL. 3 UM4 BATTERIES

INCL. 2 BUTTON CELLS 
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88422
Latarka
Metalowa latarka z 14 żarówkami LED. Logotyp można umie-
ścić na obudowie. Baterie 3xAAA w zestawie.
Torch with 14 LEDs in a box

 12,3 × ø 3,5 cm |  L2  |  K

28,27 zł

81185
Latarka LED
Aluminiowa latarka LED o mocy 10W z 3 trybami świecenia 
(światło stałe, migające i SOS). Wyposażona w pasek na rękę. 
Logotyp można umieścić na korpusie latarki.
LED flashlight with 3 different light functions

 ø 3,6 × 13,6 cm |  L2  |  K

42,88 zł

80387
Latarka teleskopowa
Latarka z 3 diodami LED i teleskopową rączką (dł. 60cm). La-
tarka posiada magnes, dzięki któremu można przyciągnąć 
drobne metalowe przedmioty z trudno dostępnych miejsc. 
Logotyp można umieścić na metalowym prostokącie, umiesz-
czonym na rączce.
Magnetic flexible telescope torch

 17,2 × ø 2,1 cm |  L2  |  K

29,99 zł

90817
Multinarzędzie
Praktyczne multinarzędzie wykonane z metalu, posiada lamp-
kę LED, młotek awaryjny, śrubokręt, klucz, otwieracz i nóż. 
Narzędzie zapakowane w pokrowiec. Logotyp można umieścić 
bezpośrednio na produkcie.
Multi-tool knife

 15,1 × 5,6 × 2,3 cm |  L2  |  P

86,71 zł

INCL. 3 UM4 BATTERIES INCL. 3 UM4 BATTERIES

INCL. 4 BUTTON CELLS INCL. 2 BUTTON CELLS 
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81374
Latarka COB
Latarka COB wykonana z plastiku, z dodatkową lampą z boku, 
wyposażona w wygodną rączkę do przenoszenia.
COB light

 9,5 × 3,5 × 13 cm |  T4  |  K

15,38 zł

91183
Latarka na głowę COB
Latarka COB na głowę z regulowanym, gumowym paskiem. 
Moc 3W. Wyposażona w 3 tryby świecenia (światło stałe, mi-
gające i przyciemniane). Logotyp można umieścić na przodzie 
lampki.
Headlamp

 adjustable |  T3  |  K

9,37 zł

90703
Lampka kempingowa
Plastikowa lampka kempingowa LED z regulacją jasności. 
Lampkę można postawić lub zawiesić dzięki specjalnemu 
uchwytowi. Logotyp można umieścić bezpośrednio na pro-
dukcie. Produkt sprzedawany bez baterii (3x AA).
Camping light

 ø 9 × 19,5 cm |  T4  |  K

20,02 zł

91173
Lampa LED COB 10 WE
Plastikowa lampa robocza o mocy 10 W. Wyposażona w 3 try-
by świecenia (zwykły, SOS i migający) i składany uchwyt, który 
może służyć jako podstawka do utrzymania lampy w konkret-
nej pozycji lub jako rączka do przenoszenia. Logotyp można 
umieścić na obudowie.
COB lamp

 13,7 × 4 × 10,2 cm |  T3   DO  |  K

39,44 zł
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51899
Scyzoryk 11w1
Scyzoryk z 11 funkcjami - posiada 2 piły, nożyczki, otwieracz do 
butelek i puszek, korkociąg, tarnik, śrubokręt itd.
11-Parts Stainless Steel Pocket Knife

 9,2 × 2,3 × 1,8 cm |  L3  |  K

17,53 zł

83062
Zestaw przyrząd wielofunkcyjny i latarka
Zestaw składający się z metalowej latarki z 14 diodami LED 
oraz wielofunkcyjnego narzędzia z obcęgami, pilnikiem, śru-
bokrętami, nożem i otwieraczem.
Set of torch and multiple pincers

 17,1 × 13 × 3,8 |  L2  |  K

96,16 zł

81943
Zestaw narzędzi
Zestaw narzędzi w niebanalnym kartonowym opakowaniu. W 
zestawie znajduje się multinarzędzie z kombinerkami, nożem, 
tarnikiem, śrubokrętem, otwieraczem do butelek i puszek oraz 
breloczek z lampką LED, śrubokrętem płaskim i krzyżakowym, 
nożykiem i otwieraczem do butelek.
Toolset in Cardboard Box

 12,9 × 20 × 2,9 cm |  T2  |  K

77,25 zł

81419
Multinarzędzie
Wielofunkcyjny przyrząd ze stali nierdzewnej z drewnianymi 
uchwytami. Narzędzie wyposażono w nożyk, kombinerki, pił-
kę, nożyczki i śrubokręt.
Multifunction tool, stainless steel

 7,8 × 2,7 × 16,5 cm |  L3   TT1  |  E

72,96 zł
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81735
Taśma miernicza
Stalowa taśma miernicza o długości 500 cm z funkcją stopu. 
Miarka posiada duże cyfry. Logotyp można umieścić bezpo-
średnio na produkcie.
5 meter steel measuring tape

 8,5 × 3,7 × 6,6 cm |  T3   DO  |  K

22,49 zł

81734
Taśma miernicza
Stalowa taśma miernicza o długości 300 cm z funkcją stopu. 
Miarka posiada duże cyfry. Logotyp można umieścić bezpo-
średnio na produkcie.
3 meter steel measuring tape

 7,5 × 3,3 × 5,9 cm |  T3   DO  |  K

14,95 zł

87823
Zestaw narzędzi
25-częściowy zestaw narzędzi w praktycznym, aluminiowym 
etui.
Tool box aluminium

 20 × 13,5 × 3 cm |  L3  |  N

53,19 zł

88002
Zestaw narzędzi
25-częściowy zestaw narzędzi ze stali umieszczony w plasti-
kowym pudełku.
25-piece tool case

 15,5 × 10 × 5 cm |  L3   T4  |  KS

49,75 zł
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80895
Miarka składana 200 cm
Składana miarka wykonana z mocnego plastiku o długości 2 
m (po rozłożeniu). Nadruk można wykonać bezpośrednio na 
produkcie.
2m yardstick

 23 × 3 × 1,5 cm |  DC1  DC2  |  N

11,34 zł

88809
Taśma miernicza
Stalowa miarka o długości 200 cm posiadająca funkcję stopu, 
mechanizm zwijający, poziomicę oraz notes z długopisem. Lo-
gotyp można umieścić na przezroczystej klapce.
2 meter steel measuring tape

 8 × 3,2 × 6,2 cm |  T3   DC1  |  K

6,79 zł

82299
Miarka 1,5 m
Miarka o długości 1,5 m w gumowej obudowie.
Rubberised 1,50 m Measuring Tape

 9 × 1,3 × 1,3 cm |  T2  |  KS

1,63 zł



10 09 07 05 04 03

TOOL S & MORE

130

EXPRESS

EXPRESSEXPRESSEXPRESS

EXPRESS

97885
Brelok metalowy
Brelok do kluczy wykonany z tworzywa sztucznego. Logotyp 
można umieścić na metalowym elemencie.
Keyring with a black PU strap

 8,8 × 2,1 × 1 cm |  L2  |  KS

8,94 zł

82325
Brelok z otwieraczem do butelek
Metalowy brelok z otwieraczem do butelek, którego możesz 
użyć również jako stojak na telefon.
Metal Keyring with Bottle- and Canopener

 7,5 × 2,5 × 1,5 cm |  L1  |  P

1,29 zł

92260
Brelok metalowy
Brelok do kluczy z błyszczącego i chromowa-
nego metalu z otwieraczem do butelek, które-
go duża powierzchnia doskonale nadaje się do 
umieszczenia logotypu. Produkt zapakowany w 
ozdobne pudełko.
Metal keyring with bottle opener

 8,2 × 3,2 × 0,8 cm |  L2  |  K

5,50 zł

90367
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

 9,7 × 2,3 × 0,5 cm |  L2  |  KS

10,66 zł

91583
Brelok z żetonem
Metalowy brelok do kluczy z żetonem do wózka 
sklepowego.
Keyring with shopping cart chip

 6 × 2,3 × 0,2 cm |  L2  |  KS

4,98 zł
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92273
Brelok metalowy
Metalowy brelok do kluczy z prostokątną ma-
tową zawieszką, na której można umieścić lo-
gotyp.
Metal keyring, rectangular

 7,7 × 2,3 × 0,3 cm |  L2  |  KS

6,10 zł

92108
Brelok metalowy
Metalowy brelok o smukłej linii. Prostokątna, 
matowa zawieszka jest specjalnie przygotowa-
na do umieszczenia na niej Państwa logo.
Metal keyring

 8 × 3,5 × 0,6 cm |  L2   DO  |  KS

6,10 zł

91396
Brelok
Brelok do kluczy z metalu z drewnianym ele-
mentem.
Keyring with wooden stick

 8,4 × 2,4 × 0,5 cm |  L2  |  KS

7,65 zł

97882
Brelok metalowy
Metalowy brelok do kluczy, z żetonem do wóz-
ka. Logotyp można umieścić bezpośrednio na 
produkcie.
Metal keyring with shopping chip

 7,6 × 3,5 × 0,6 cm |  L2  |  K

9,37 zł

90477
Brelok z żetonem
Metalowy brelok z karabińczykiem i żetonem 
do wózka. Logotyp można umieścić na jednej 
stronie żetonu.
Keyring with shopping coin

 ø 2,5 × 8,3 cm |  L2   T3  |  P

2,49 zł

92211
Brelok metalowy
Okrągły brelok z chromowanego metalu. Logo-
typ można umieścić na matowej zawieszce.
Metal keyring

 7 × 3,5 × 0,3 cm |  L2   DO  |  KS

5,93 zł
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90045
Opalarka do creme brulee
Opalarka do przygotowywania creme brulee z regulacją pło-
mienia. Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie.
Creme Brulee torch

 6 × 3,5 × 11,2 cm |  T3  |  K

16,24 zł

90044
Zapalniczka
Metalowa zapalarka do świec, którą można wielokrotnie na-
pełniać. Możliwość regulacji wielkości płomienia. Logotyp 
można umieścić bezpośrednio na produkcie.
Table lighter

 23 × 3,5 × 1,9 cm |  L2  |  K

23,12 zł

86016
Metalowa zapalarka
Metalowa zapalarka do świec, grilla oraz lamp olejowych. Ele-
gancki wygląd zawdzięcza nowoczesnemu wzornictwu. Logo-
typ można umieścić obok czarnego przełącznika.
Slim long metal electronic lighter

 17,6 × 1,5 × 1,1 cm |  L2  |  K

13,66 zł
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90977
Zapalniczka ładowana na USB
Zapalniczka wykonana z plastiku, ładowana na USB. Logo na-
niesiemy bezpośrednio na produkt.
USB lighter

 7,9 × 2,7 × 1,6 cm |  T2   DC1  |  N

11,43 zł

90976
Zapalniczka ładowana na USB
Matowa zapalniczka wykonana z plastiku, ładowana na USB. 
Logo naniesiemy bezpośrednio na produkt.
Matt USB lighter

 3,9 × 1,6 × 7 cm |  T2   DC1  |  K

37,21 zł

98741
Zapalniczka
Pomysłowa automatyczna zapalniczka do wielokrotnego na-
pełniania przypominająca sztabkę złota. Zapakowana w pu-
dełko.
Lighter "Gold bar"

 7 × 3,2 × 1,6 cm |  L3  |  K

17,10 zł

91393
Zapalniczka
Elektryczna zapalniczka z regulowanym płomieniem.
Thick lighter

 3,4 × 1 × 6 cm |  T2   DC1  |  N

2,49 zł
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93777
Zapalniczka elektryczna
Zapalniczka elektryczna w soczystych barwach, z możliwością 
regulacji płomienia.
Lighter

 2,5 × 1,5 × 8,3cm |  DC0 6 × 1,8 |  N
2,82 zł

91392
Zapalniczka
Elektryczka zapalniczka z regulowanym płomieniem.
Slim lighter

 2,5 × 1,2 × 7,9 cm |  T2   DC0  |  N

2,41 zł
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EG0581
Słuchawki douszne z podświetlanym logo.
Słuchawki bezprzewodowe z wbudowanym mikrofonem, 
słuchawki łączą się ze wszystkimi urządzeniami bluetooth, 
również z komputerami. Ergonomiczny kształt sprawia, że 
nie wypadają z uszu i są bardzo wygodne, nawet przy kilku-
godzinnym użytkowaniu. Podświetlany logotyp Twojej marki 
można umieścić na pokrowcu, który jest równocześnie stacją 
ładującą słuchawki.

Specyfikacja:
wersja bluetooth: V5.0
czas grania: 3h
czas ładowania: 1h
dystans: 10m

 4,5 x 5 x 2 cm |  L3 2 x 2 cm

EG0534
Długi kabel 3w1 z podświetlanym logo
Długi na 120cm kabel do ładowania z 3 końcówkami: micro 
USB, lightning i type-C. Po wygrawerowaniu logo jest pod-
świetlone od spodu.Specyfikacja: Moc wyjścia: 5V 2A

 120 cm |  L2 2 x 2 cm

EG0419
Kabel 3w1 z podświetlanym logo.
Kabel do ładowania z 3 końcówkami: micro USB, lightning i 
type-C. Po wygrawerowaniu logo jest podświetlone od spodu.

 Ø 3,5 / 15,5 cm |  L2
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B0101700IP3
Długopis metalowy touch pen, soft touch CELEBRATION 
Pierre Cardin
Długopis wykonany z aluminium w modnych, intensywnych 
kolorach. Posiada przyjemną w dotyku powierzchnię soft 
touch i czarne detale oraz funkcję touch pen. Wyposażony 
w wysokiej jakości niebieski wkład z końcówką 0,7 mm. Za-
pakowany w eleganckie etui prezentowe z certyfikatem 
autentyczności Pierre Cardin.

 1 x 14 cm |  L1

B0300600IP3
Pióro kulkowe touch pen, soft touch CELEBRATION Pierre 
Cardin
Pióro kulkowe wykonane z aluminium w modnych, intensyw-
nych kolorach. Posiada przyjemną w dotyku powierzchnię soft 
touch i czarne detale oraz funkcję touch pen. Wyposażone  
w wysokiej jakości niemiecki wkład Schneider, piszący na nie-
biesko z końcówką 0,5 mm. Zapakowane w eleganckie etui 
prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.

 1 x 13,5 cm |  L1

B0401000IP3
Zestaw piśmienny touch pen, 
soft touch CELEBRATION 
Pierre Cardin
Zestaw piśmienny w mod-
nych, intensywnych ko-
lorach, składający się  
z długopisu oraz pióra kul-
kowego. Obydwa artykuły 
posiadają przyjemną  
w dotyku powierzchnię soft 
touch i czarne detale oraz 
funkcję touch pen. Długopis 
wyposażony w niebieski 
wkład (0,7 mm), a pióro kulko-
we w niemiecki wkład Schnei-
der piszący na niebiesko (0,5 
mm). Całość zapakowana  
w eleganckie etui pre-
zentowe z certyfikatem 
autentyczności Pierre Cardin.

 1 x 13,5 cm; 1 x 14 cm |  L2
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B0100400IP3
Długopis metalowy AURELIE Pierre Cardin
Elegancki długopis metalowy z białym korpu-
sem i srebrnymi detalami. Wyposażony w me-
chanizm obrotowy i wysokiej jakości niebieski 
wkład z końcówką 1 mm. W zestawie z wkładem 
zapasowym piszącym na czarno. Zapakowany  
w eleganckie pudełko prezentowe z certyfika-
tem autentyczności Pierre Cardin.

 1,2 x 13,5 cm |  L2

B0100300IP3
Długopis metalowy ELODIE Pierre Cardin
Luksusowy długopis metalowy z charakterys-
tycznym, grawerowanym korpusem i czarnymi 
elementami. Wyposażony w wysokiej jakości 
niebieski wkład z końcówką 1 mm. W zestawie 
z wkładem zapasowym piszącym na czarno. 
Zapakowany w eleganckie pudełko prezentowe  
z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.

 1,1 x 14,4 cm |  L2

B0101100IP3
Długopis metalowy touch pen ADELINE Pierre 
Cardin
Elegancki długopis z czarnym, matowym 
korpusem oraz mechanizmem obrotowym. 
Wyposażony w wysokiej jakości niebieski wkład 
z końcówką 0,7 mm oraz funkcję touch pen. 
Zapakowany w papierowe etui z certyfikatem 
autentyczności Pierre Cardin.

 0,6 x 13,5 cm |  L2

B0300400IP3
Pióro kulkowe CHRISTOPHE Pierre Cardin
Pióro kulkowe charakteryzujące się klasycznym 
wzornictwem. Czarna, lakierowana nasadka ide-
alnie nadaje się do grawerowania. Wyposażone 
w wysokiej jakości niebieski wkład w stan-
dardowym rozmiarze. W zestawie z wkładem 
zapasowym piszącym na czarno. Zapakowane  
w eleganckie pudełko prezentowe z certyfika-
tem autentyczności Pierre Cardin.

 1 x 13,7 cm |  L2
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B4000500IP3
Notes A5 REPORTER Pierre Cardin
Luksusowy, dwukolorowy notes o formacie A5 z okładką 
imitującą skórę. Posiada 160 stron w wykropkowane linie, 
gramatura 80 g/m2 oraz zakładkę z metalowym elemen-
tem. Z tyłu na okładce tłoczone logo Pierre Cardin. Zapa-
kowany w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem 
autentyczności Pierre Cardin.

 20,8 x 16,2 x 1,4 cm |  S1

B5600200IP3
Folder CHARENTE Pierre Cardin
Elegancki folder wykonany z PU z magnetycznym zapięciem, 
kieszenią na tablet (rozmiar 8"), czterema kieszonkami na 
wizytówki i trzema na notatki oraz miejscem na długopis.  
W komplecie notatnik w linie (25 stron), gramatura 80 g/
m2. Folder wykończony ozdobnymi przeszyciami, zapako-
wany w eleganckie pudełko prezentowe z certyfikatem 
autentyczności Pierre Cardin.

 18 x 23,5 x 1,5 cm |  S2

B3500301IP3
Notes A6 z piórem kulkowym ARLAS Pierre Cardin
Elegancki notes o formacie A6 w komplecie z piórem kul-
kowym. Notes posiada 224 strony (80 g/m2), zakładkę  
z metalowym elementem oraz przyjemną w dotyku okładkę 
wykonaną z PU. Pióro kulkowe zostało wyposażone w nie-
miecki wkład Schneider piszący na niebiesko (0,5 mm) oraz 
funkcję touch pen. Całość zapakowana w eleganckie pudełko 
prezentowe z certyfikatem autentyczności Pierre Cardin.

 9,5 x 14,5 x 2 cm; 1 x 13,5 cm |  S1
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B0400200IP3
Zestaw piśmienny długopis i pióro kulkowe RENEE Pierre Cardin
Najwyższej jakości zestaw piśmienny składający się  
z długopisu (1 mm) i pióra kulkowego (0,6 mm) pochodzących 
z kolekcji RENEE. Przybory piśmienne wykonane z metalu  
z chromowanymi elementami, obydwa piszące na niebiesko. 
Zestaw zapakowany w eleganckie pudełko prezentowe z cer-
tyfikatem autentyczności Pierre Cardin.

 14 × ø 1,2 cm |  L1 4 × 0,6 |  KS

B0400400IP3
Zestaw piśmienny długopis i pióro wieczne CHRISTOPHE Pierre Cardin
Klasyczny zestaw piśmienny składający się z długopisu i pió-
ra wiecznego. Czarne, lakierowane nasadki idealnie nadają 
się do grawerowania. Obydwa artykuły posiadają wkłady  
w standardowych rozmiarach, piszące na niebiesko. Długopis 
posiada zapasowy, czarny wkład. Całość zapakowana w ele-
ganckie pudełko prezentowe z certyfikatem autentyczności 
Pierre Cardin.

 1 x 13,7 cm; 1 x 13,7 cm |  L2

B0401200IP3
Zestaw piśmienny długopis i pióro kulkowe soft touch 
CLAUDIE
Luksusowy zestaw piśmienny składający się z długopisu 
i pióra kulkowego wykonanych z aluminium, z przyjemną 
w dotyku powierzchnią soft touch i srebrnymi detalami. 
Długopis wyposażony w niebieski wkład 0,7 mm, natomiast 
pióro w niemiecki wkład Schneider w kolorze niebieskim 0,5 
mm. Obydwa elementy posiadają funkcję touch pen. Całość 
zapakowana w eleganckie etui prezentowe z certyfikatem 
autentycznośći Pierre Cardin.

 1,1 x 13,5 cm |  L2
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450m
l

DO3773
Dutch Dune

Butelka plastikowa
Dopper Original

Back To Nature
Collection

450 ml

Butelka plastikowa - Dopper Original
Back To Nature Collection 450 ml

DO3780
Harvest Sun

DO3797
Woodland Pine
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450m
l

Butelka plastikowa - Dopper Original - Ocean Collection 450 ml

Butelka plastikowa - Dopper Original
Ocean Collection 450 ml

DO0840
Pacific Blue

DO3810
Cosmic Storm

DO3803
Dark Spring

Butelka plastikowa - Dopper Original - Neon Night Collection 450 ml

DO3742
Tidal Teal

DO3759
Moody Mint

DO3766
Funky Fuchsia
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350ml

350ml

580ml

350ml

580ml580ml

DO2066              DO2059
Butelka termiczna - Dopper Insulated 350 ml

DO3407              DO3414
Butelka termiczna - Dopper Insulated 350 ml

DO2042             DO2035
Butelka termiczna - Dopper Insulated 580 ml

DO1106             DO1090
Butelka termiczna - Dopper Insulated 580 ml

DO1557              DO1540
Butelka termiczna - Dopper Insulated 350 ml

DO3384             DO3391
Butelka termiczna - Dopper Insulated 580 ml
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400ml

450ml

800m
l

DO2370

DO2387
Butelka szklana 
- Dopper Glass

DO7243
Butelka stalowa 
- Dopper Steel
800ml

DO0765
Karabińczyk - Dopper Accessories

DO2998
Nakrętka do bidonu -
Dopper Accessories

DO2974
Nakrętka do bidonu -
Dopper Accessories

DO1083
Nakrętka do bidonu -
Dopper Accessories
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F4510200AJ3
Mata Sajama
Dmuchana mata Schwarzwolf ze zintegrowaną poduszką 
jest zapakowana w praktyczne nylonowe etui ze sznurkiem. 
Z pewnością będzie niezastąpionym pomocnikiem podczas 
biwakowania. Zajmuje minimum miejsca na bagaż dzięki nie-
wielkim rozmiarom i niewielkiej wadze 620 g. Wyposażony 
jest w dwa zawory ułatwiające napompowanie poduszek  
i ochraniaczy. Pomaga w ociepleniu i zapewnia komfortowy 
wypoczynek. Materiał jest wodoodporny. Nadmuchiwany ma-
terac ma długość 190 cm, dzięki czemu umożliwi wygodne 
spanie nawet osobom wyższym. 

 190 x 65 x 6.5 cm |  S3 (10 x 10 cm)

F4510300AJ3
Torba Kasai
Torba KASAI marki Schwarzwolf może być dobrym dodatkiem 
do maty SAJAMA. Szybko i bez większego wysiłku da się ją 
nadmuchać. Będzie niezastąpionym towarzyszem podczas 
biwakowania, gdyż ma wiele zastosowań. Możesz jej używać 
jako wodoodpornej torby, aby Twoje rzeczy pozostały suche 
podczas złej pogody lub podczas uprawiania sportów wod-
nych. Może również służyć jako zwykła poduszka pod głowę. 
Wystarczy włożyć ubranie i zamknąć. Jeśli napełnisz ją wodą 
i powiesisz na drzewie, weźmiesz prowizoryczny prysznic. Za-
pakowany w pudełko upominkowe Schwarzwolf.

 36 x 61 cm |  S2 (10 x 10 cm)
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F5304700AJ3
Torba na pasek Mobila
Zawsze miej ważne rzeczy pod ręką, dzięki składanej torbie na pasek 
Schwarzwolf Mobila. Składa się sama, jest mała, kompaktowa i zawsze 
mieści się w bagażu. Będzie to szczególnie przydatne, jeśli nie chcesz 
zabierać na wycieczkę dużego plecaka. Torba oferuje trzy zapinane na za-
mek miejsca do przechowywania: jedna główna kieszeń, jedna wewnętrzna 
kieszeń i jedna zewnętrzna kieszeń. Posiada również wewnętrzną pętlę  
z karabińczykiem na klucze. Uszyta jest z przyjemnego miękkiego, a za-
razem mocnego materiału. Jest niewidoczna pod ubraniem i nie przyciąga 
złodziei. Dzięki regulowanemu paskowi możesz nosić ją w talii i na ramieniu. 

 22 x 12 cm |  S3 (8 x 4 cm)

F3517900AJ
Plecak Mareb
Plecak z zabezpieczeniami przed kradzieżą. Wejście do 
głównej części plecaka skierowane jest w stronę torby, co 
utrudnia dostęp komuś innemu. Plecak posiada również 
blokadę do zabezpieczenia zamków błyskawicznych oraz 
ukrytą kieszeń na kartę płatniczą lub klucze, wyściełane 
miejsce na laptopa 15 "i tablet 10". W zestawie znajduje się 
również wyjście z kablem USB oraz pasek do przypięcia do 
walizki. Przednia powierzchnia jest wyposażona w odblasko-
we akcesoria. Pojemność plecaka to 20,5 l.

 30 x 15 x 46 cm |  S2 (10 x 8 cm)
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F4912200AJ3 
Termos Cibus
Ten termos do żywności Schwarzwolf  o pojemności 550 
ml pozwala zabrać ze sobą ulubioną zupę lub owsiankę na 
wycieczkę na łono natury lub nawet do pracy i utrzymywać ją 
w cieple lub chłodzie przez długi czas. Uzupełnieniem termo-
su jest składana łyżka w zakrętce. 

 Ø 9,5 cm x 16,5 cm |  L1 (3 x 5 cm)

F5304800AJ3
Zestaw survivalowy Salonga
Zestaw survivalowy zawiera: folię termoizolacyjną, która 
może służyć jako ochrona przed zimnem, scyzoryk Hunter 
z dziewięcioma narzędziami, zapałki, a także wielofunkcyj-
ny gwizdek, w skład którego wchodzi kompas, lusterko syg-
nalizacyjne, zamek skałkowy i mały wodoodporny scho-
wek, idealny do przechowywania informacji kontaktowych 
lub zdrowotnych. Całość zapakowana jest w praktyczne etui  
z neoprenu.

 5 × 10 × 13 cm |  S2 (8 x 8 cm) ; L1 (3 x 0,5 cm)
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F0107500AJ3
Parasol Crux
Automatyczny parasol składany Schwarzwolf Crux zapewni Ci ochronę 
przed złą pogodą podczas podróży. Dla Twojego bezpieczeństwa jest 
wyposażony w odblaskowe obramowanie. Pokrowiec na parasol za-
wiera praktyczny karabińczyk do mocowania do plecaka. Parasol ma 
wiatroodporną budowę, średnicę 95 cm i 8 paneli.

 po złożeniu: 29 cm, po rozłożeniu: Ø 95 cm x 58 cm |  S3 ( 20 x 10 cm)

F5603600AJ3
Koc Brisa
Lekki koc podróżny Schwarzwolf Brisa jest idealny na wycieczki samolo-
tem, samochodem, autobusem i pociągiem. Wykonany jest z mikrofibry, 
która łatwo odprowadza pot i zapewnia ciepło oraz wygodę. Zapakowany 
jest w praktyczną nylonową torbę. Waga: 281 g.

 170 x 140 cm |  L1 (30 x 50 cm)
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800 ml 600 ml

360 ml

F5100101AJ303 / F5100100AJ306
Kubek termiczny Liard
Kubek termiczny Schwarzwolf wykonany ze stali nierdzew-
nej. Kubek ma pojemność 360 ml. Dzięki temu, że utrzymu-
je temperaturę zimnych i gorących napojów, będzie bardzo 
przydatny w podróży czy w drodze do pracy. Zapakowany  
w pudełko upominkowe Schwarzwolf.

 Ø 8.8 x 16.4 cm |  L3 (3,5 x 5 cm)

F4900500AJ303
Butelka próżniowa Dominika
Wielofunkcyjna butelka próżniowa Schwarzwolf 4w1. Zawiera 
kubek termiczny ze stali nierdzewnej z plastikową pokrywką, 
który dzięki specjalnej plastikowej nakładce może zostać za-
mieniony w butelkę. W zestawie znajduje się także zaparzacz, 
którego można używać zarówno z kubkiem, jak i z butelką. 
Pojemność kubka: 400 ml, pojemność butelki z nakładką: 
600 ml. Całość zapakowana w czarne pudełko upominkowe 
Schwarzwolf.

F4900200AJ307
Butelka Kibo 800 ml
Sportowa butelka Schwarzwolf wykonana z Tritanu™ o gumo-
wej powierzchni. Nie zawiera BPA. Odpowiednia do zimnych  
i ciepłych napojów od 10ºC do 90ºC. Na dolnej części butelki 
znajduje się silikonowy pasek z logo Schwarzwolf. Pakowana 
w pudełko Schwarzwolf.

 Ø 7,3 cm × 27 cm |  T4 (3 x 3 cm) ; DC2 ( 2 x 8 cm)
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500 ml
237 ml

237 ml

F5000100AJ303
Piersiówka Olympos
Klasyczna piersiówka o pojemności 237 ml. Wykonana ze stali 
nierdzewnej i pakowana w pudełko prezentowe Schwarzwolf.

 13 x 9,5 x 2,2 cm |  L3 (6 x 3 cm)

F4900200SA303
Termos Vulkan
Termos ze stali nierdzewnej z gumowaną powłoką. Termos 
umieszczony w neoprenowym etui z paskiem do noszenia. 
Grawerowane logo Schwarzwolf na spodzie. Pojemność: 
500ml. Materiał: stal nierdzewna.

 ø 8 x 25 cm |  L3 (4 x 4 cm)

F5000200AJ303
Piersiówka Madonie
Piersiówka o pojemności 237 l marki Schwarzwolf. Piersiówka 
o prostym kształcie, z czterema kieliszkami w zestawie. Zapa-
kowana w opakowanie Schwarzwolf.

 14,6 × 9,5 × 2,2 cm |  L3 (4 x 4 cm)
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F2400300AJ3
Multinarzędzie Pony New
Markowe multinarzędzie Schwarzwolf Pony w kolorze sza-
rym do majsterkowania i wszelkiego rodzaju wyprawy: bi-
wak, grzybobranie. 13 urządzeń w jednym: m.in.: kombinerki, 
pilnik, śrubokręt płaski, Philips, nóż, piłka, otwieracz do bu-
telek i konserw. Przemyślany design i wysoka jakość doboru 
materiału na ostrza - stal nierdzewna i aluminiowy uchwyt 
sprawiają, że narzędzie jest niezwykle wytrzymałe dzięki 
czemu posłuży przez wiele lat. Do produktu dołączony jest 
pokrowiec koloru czarnego wykonany z wytrzymałego neo-
prenu.

  6,8 cm |  TT1 (2 x 2,3 cm) ; L2 (2 x 0,5 cm)

F2400400AJ3
Multinarzędzie Armador New
Markowe multinarzędzie  Armador w kolorze szarym do maj-
sterkowania i wszelkiego rodzaju wyprawy: biwak, grzybobra-
nie. 15 urządzeń w jednym, m.in.: kombinerki, pilnik, śrubokręt 
płaski, Philips, nóż, piłka, otwieracz do butelek i konserw. 
Przemyślany design i wysoka jakość doboru materiału na 
ostrza - stal nierdzewna i aluminiowy uchwyt sprawiają, że 
narzędzie jest niezwykle wytrzymałe, dzięki czemu posłuży 
przez wiele lat. 

 10 x 4,5 cm |  TT1 (2,5 x 5 cm) ; L2 (4 x 0,5 cm)

F2400500AJ303
Multinarzędzie Armador
Markowe multinarzędzie Schwarzwolf Armador w kolorze 
czarnym do majsterkowania i wszelkiego rodzaju wyprawy: 
biwak, grzybobranie. 15 urządzeń w jednym – min: kombinerki, 
pilnik, śrubokręt płaski, Philips, nóż, piłka, otwieracz do bu-
telek i konserw. Przemyślany design i wysoka jakość doboru 
materiału na ostrza - stal nierdzewna oksydowana i aluminio-
wy uchwyt sprawiają, że narzędzie jest niezwykle wytrzymałe 
dzięki czemu posłuży przez wiele lat. Do produktu dołączony 
jest pokrowiec koloru czarnego wykonany z wytrzymałego 
neoprenu.

 10 x 4,5 cm |  L3 (4 x 0,5 cm)

F6000300AJ307
Narzędzie wielofunkcyjne Burundi
Wielofunkcyjny przyrząd z 10 narzędziami, w tym  
z karabińczykiem, otwieraczem do butelek, śrubokrętem Phil-
lips oraz kluczami w kilku rozmiarach.

 7,5 x 0,7 x 3,5 cm |  L2 (2,5 x 0,5 cm)
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F1901000SA3
Nóż kieszonkowy Matrix
Nóż kieszonkowy wykonany ze stali nierdzewnej z aluminiową 
rękojeścią i klipsem.

  11,5 x 3,1 x 1,6 cm |  L3 ( 3 x 0,5 cm) ; 
L3 ( 2 x 0,5 cm) ; L3 (4,5 x 1 cm)

F1900300SA303
Nóż Yerger
Kieszonkowy nóż ze sprzączką z włókna węglowego i metalu.

 11,2 x 3 x 1,8 cm |  L3 (3 x 0,7 cm)

F1900200SA301
Nóż do grzybów Pilz
Nóż do zbierania grzybów marki Schwarzwolf, wykonany ze 
stali nierdzewnej i drewna, wyposażony w pędzelek do czy-
szczenia grzybów.

 11 cm |  L3 (2,5 x 0,7 cm) ostrze; L3 (0,7 x 0,7 cm) 
korpus; L3 (2 x 1 cm) korpus ; TT1 (5 x 2,5 cm) etui

F1900900SA303
Nóż składany Styx
Składany nóż Schwarzwolf z plastikową rękojeścią, klipsem 
oraz blokadą bezpieczeństwa. Materiał: stal nierdzewna  
i plastik.

 11,4 x 3,6 x 1,2 cm |  L3 (3,5 x 0,4 cm)
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F2300700AJ303
Latarka Antelao
Latarka marki Schwarzwolf z paskiem na nadgarstek. Pako-
wana w oryginalne pudełko Schwarzwolf. Jasność: 260 lume-
nów. Baterie 3 x AAA w zestawie.

  13,5 x 3,5 cm; 16 cm |  L3 (1,5 x 0,8 cm)

F2300600AJ303
Latarka LED Tronador
Latarka na głowę w kolorze czarnym. Wykonana ze specjalnie 
dobranych komponentów tworzywa sztucznego, dzięki cze-
mu obudowa i mocowanie jest niezwykle trwałe. Zamontowa-
na we wnętrzu najnowszej generacji dioda COB daje światło  
o mocy 120 lumenów. Przełącznik pozwala ustawić świecenie 
w trzech trybach: słabe, mocne światło oraz miganie. Latarka 
zasilana na 3 baterie AAA. Gumka z logo Schwarzwolf oraz 
dwoma obejmami pozwalającymi na proste przystosowanie 
średnicy do głowy. 

 6,5 x 4 x 4,5 cm |  T3 (2 x 1 cm)

F2300700SA305
Latarka kempingowa Luca
Latarka kempingowa z trzema trybami świecenia. Mocne 
światło, słabe światło i tryb migania. Instrukcja w zestawie. 
Luminacja: 60 lumenów. Baterie 3xAA w zestawie.

  8,5 x 13,5 cm; ø 8,5 x 5 cm |  DC2 (3,5 x 1,5 cm)
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F3501002AJ303
Plecak Kander
Plecak turystyczny odpowiedni na kilkudniowe podróże. 
Wyposażony w system ochronny pleców oraz watowane szel-
ki, dzięki czemu plecak można wygodnie dopasować. Posiada 
dużą kieszeń główną z przegrodą na laptopa oraz dodatkowe 
kieszenie takie jak: boczna kieszeń z zamkiem i kieszeń z sia-
teczki na drugim boku. Pas piersiowy wyposażony jest w gwiz-
dek ratunkowy. W zestawie również wodoodporna osłona na 
plecak dostępna w dolnej kieszeni.

  50 x 33 x 18 cm |  TT3 

F3500200AJ303
Worek sportowy Nunavut
Worek sportowy w kolorze czarnym o pojemności 8 l przez-
naczony dla aktywnych osób. Sprawdzi się również podczas 
przenoszenia obuwia i innych przedmiotów. Wykonany z moc-
nego i wytrzymałego poliestru ripstop 420D. Dzięki odpo-
wiedniemu doborowi produktów jest on wytrzymały, trwały 
i odporny na działanie czynników zewnętrznych. 

 33 x 45 cm |  TT2

F5300401AJ304
Ręcznik sportowy Lanao
Ręcznik sportowy Schwarzowolf wykonany z szybko-
schnącego materiału: poliester 55%, poliamid 45%. Pakowany 
w etui z siateczki.

 100 x 30 cm |  HF ( 5 x 5 cm) , TT2 (8 x 10 cm)

F3500700AJ303
Plecak Orizaba
Plecak w kolorze czarnym o pojemności 27 l wykona-
ny z wytrzymałego i odpornego na działanie czynników 
zewnętrznych nylonu 300D, dolby nylonu i poliestru 210D. 
Mocny uchwyt górny umożliwia łatwe przenoszenie.   Dwie 
kieszenie boczne, kieszeń przednia, kieszeń wewnętrzna z za-
bezpieczeniem na laptopa oraz możliwość regulacji objętości 
plecaka za pomocą taśm kompresyjnych sprawiają, że jest 
on bardzo przydatny na wycieczkach pieszych, rowerowych, 
kempingu itp.

 49 x 29 x 18 cm |  TT3
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12557
Długopis plastikowy
Przyjazny dla środowiska długopis wykonany z plastiku po-
chodzącego z recyklingu. Półprzezroczysty korpus oraz lekko 
zakrzywiony klips nadają mu bardziej nowoczesny charakter. 
Długopis posiada niebieski, wymienny wkład piszący.
RPET pen

 14,8 × ø 1,1 cm |  T1  |  P

1,99 zł

12557

 14,5 × ø 1 cm |  L1;DC0 5 × 0,6 |  P

Definicje oznaczeń / Text DefinitionPrzykładowy opis produktu / Original text

 : 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






