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Wszystkie ceny netto (bez podatku VAT).  
Produkty na zdjęciach mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych.  
Logo me jest jedynie prezentacją możliwości umieszczenia logotypu na produkcie  i nie znajduje się w rzeczywistości na żadnym z produktów.  

OZNACZENIA SYMBOLI OZNACZENIA kOLOrów

  .00  – transparentny

  .01  – srebrny

  .02  – czarny

  .03  – żółty

  .04  – niebieski

  .42  – granatowy

  .05  – zielony 

  .51  – ciemnozielony

  .55  – jasnozielony

  .06  – biały 

  .08  – czerwony 

  .82 – bordowy

  .10  – brązowy 

  .11  – fioletowy

  .13  – beżowy 

  .15  – pomarańczowy

  .21  – szary 

  .28  – jasnoniebieski 

  .33  – różowy

  .41 – grafitowy 

  .79  – złoty

przeważający materiał,  
z którego wykonany jest produkt

wymiary produktu

metoda zdobienia  
i maksymalne wymiary nadruku

dostępna opcja  
zdobienia w rozmiarze XL

produkt pakowany 
w opakowanie upominkowe

produkt wykonany  
z materiałów ekologicznych

produkt wykonany  
ze stali nierdzewnej

wewnętrzna ścianka kubka  
wykonana ze stali 18/8

produkt wykonany ze sklejki

produkt wykonany z tektury

produkt zasilany bateriami 
dołączonymi do produktu

produkt wyposażony w ochronne 
opakowanie / etui / pokrowiec

końcówka przystosowana 
do ekranów dotykowych

kolor wkładu długopisu/pióra

średnica parasola

WŁAŚCIWOŚCI KUBKÓW IZOTERMICZNYCH

skala izolacji termicznej 
1 - słabo izolujące, 4 - bardzo dobrze izolujące

próżnia między ściankami kubka 
zapewnia parametry termosu

rozkręcana pokrywka umożliwiająca 
jej dokładne umycie

szczelne zamknięcie - leak proof 
zapobiegające wyciekaniu płynów

zamknięcie typu open/close

zamknięcie typu flip up sip

zamknięcie typu slip-go

zamknięcie typu shift-close

wkrętak płaski

wkretak Philips (krzyżowy)

klucz imbusowy

klucz nasadowy / oczkowy

klucz płaski

kluch Torx

zestaw rozmiarów

szczypce uniwersalne z nożycami 
do cięcia drutu/przewodów

latarka

magnetyczne groty wkrętaków

narzędzia o funkcjach dodatkowych

ostrze ze stali nierdzewnej

nożyczki

blokada bezpieczeństwa

WŁAŚCIWOŚCI NARZĘDZI

moc urządzenia

maksymalne natężenie prądu

typ wtyczki

akumulator litowo-jonowy

rodzaj wtyku

długość kabla

średnica głośników

pasmo przenoszenia

czułość SPL

impendancja [Ohm]

zniekształcenia harmoniczne THD

przetwornik

WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

PARAMETRY LATAREK

strumień światła [lumeny]

żywotność diód LED [godziny]

typ i liczba diód LED

moc latarki

zasięg latarki [metry]

regulowany kąt nachylenia światła

właściwości magnetyczne

FUNKCJE TECZEK KONFERENCYJNYCH

uchwyt na długopis

notes w formacie A4 / A5

kieszeń na dokumenty A4 / A5

kieszeń na wizytówki

przegródka na tablet

kieszeń zamykana na zamek

zapięcie na zamek błyskawiczny

wyposażona w kalkulator
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ołówek ..................................................................... 96, 114
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peleryna przeciwdeszczowa ............................................ 70
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pokrowiec na telefon........................................................ 52
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torba na prezenty............................................90, 131 - 132
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uchwyt do telefonów ........................................................ 51 

wieszak na torebkę .......................................................... 60
wizytownik ....................................................................... 41
worek na prezenty ................................................127 - 129
wskaźnik laserowy ................................................... 54, 113 

zakładka do książki.......................................................... 40
zestaw do malowania/rysowania ..............................96 - 99
zestaw do wina .........................................................85 - 88
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WŁAŚCIWOŚCI NOŻY KUCHENNYCH

ostrze z tlenku cyrkonu

wyjątkowa ostrość

znikoma porowatość

całkowita odporność na korozję

wygodny uchwyt

blok / etui do przechowywania
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SPIS TRESCI
/

Wszystkie	ceny	netto	(bez	podatku	VAT).	 
Produkty	na	zdjęciach	mogą	się	nieznacznie	różnić	od	rzeczywistych.	 
Logo	me	jest	jedynie	prezentacją	możliwości	umieszczenia	logotypu	na	produkcie		i	nie	znajduje	się	w	rzeczywistości	na	żadnym	z	produktów.	 

OZNACZENIA SYMBOLI OZNACZENIA kOLOrów

		.00		 –	transparentny

		.01		 –	srebrny

		.02		 –	czarny

		.03		 –	żółty

		.04		 –	niebieski

		.42		 –	granatowy

		.05		 –	zielony	

		.51		 –	ciemnozielony

		.55		 –	jasnozielony

		.06		 –	biały	

		.08		 –	czerwony	

		.82	 –	bordowy

		.10		 –	brązowy	

		.11		 –	fioletowy

		.13		 –	beżowy	

		.15		 –	pomarańczowy

		.21		 –	szary	

		.28		 –	jasnoniebieski	

		.33		 –	różowy

		.41	 –	grafitowy	

		.79		 –	złoty

przeważający	materiał,	 
z	którego	wykonany	jest	produkt

wymiary	produktu

metoda	zdobienia	 
i	maksymalne	wymiary	nadruku

dostępna	opcja	 
zdobienia	w	rozmiarze	XL

produkt	pakowany 
w	opakowanie	upominkowe

produkt	wykonany	 
z	materiałów	ekologicznych

produkt	wykonany	 
ze	stali	nierdzewnej

produkt	wykonany	ze	stali	nierdzewnej	
18/8	(o	podwyższonej	jakości)

produkt	wykonany	ze	sklejki

produkt	wykonany	z	tektury

produkt	zasilany	bateriami 
dołączonymi	do	produktu

produkt	wyposażony	w	ochronne 
opakowanie	/	etui	/	pokrowiec

końcówka	przystosowana 
do	ekranów	dotykowych

kolor	wkładu	długopisu/pióra

średnica	parasola

WŁAŚCIWOŚCI KUBKÓW IZOTERMICZNYCH

skala	izolacji	termicznej 
1	-	słabo	izolujące,	4	-	bardzo	dobrze	izolujące

próżnia	między	ściankami	kubka 
zapewnia	parametry	termosu

rozkręcana	pokrywka	umożliwiająca 
jej	dokładne	umycie

szczelne	zamknięcie	-	leak	proof 
zapobiegające	wyciekaniu	płynów

zamknięcie	typu	open/close

zamknięcie	typu	flip	up	sip

zamknięcie	typu	slip-go

zamknięcie	typu	shift-close

wkrętak	płaski

wkretak	Philips	(krzyżowy)

klucz	imbusowy

klucz	nasadowy	/	oczkowy

klucz	płaski

kluch	Torx

zestaw	rozmiarów

szczypce	uniwersalne	z	nożycami 
do	cięcia	drutu/przewodów

latarka

magnetyczne	groty	wkrętaków

narzędzia	o	funkcjach	dodatkowych

ostrze	ze	stali	nierdzewnej

nożyczki

blokada	bezpieczeństwa

WŁAŚCIWOŚCI NARZĘDZI

moc	urządzenia

maksymalne	natężenie	prądu

typ	wtyczki

akumulator	litowo-jonowy

rodzaj	wtyku

długość	kabla

średnica	głośników

pasmo	przenoszenia

czułość	SPL

impendancja	[Ohm]

zniekształcenia	harmoniczne	THD

przetwornik

WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

PARAMETRY LATAREK

strumień	światła	[lumeny]

żywotność	diód	LED	[godziny]

typ	i	liczba	diód	LED

moc	latarki

zasięg	latarki	[metry]

regulowany	kąt	nachylenia	światła

właściwości	magnetyczne

FUNKCJE TECZEK KONFERENCYJNYCH

uchwyt	na	długopis

notes	w	formacie	A4	/	A5

kieszeń	na	dokumenty	A4	/	A5

kieszeń	na	wizytówki

przegródka	na	tablet

kieszeń	zamykana	na	zamek

zapięcie	na	zamek	błyskawiczny

wyposażona	w	kalkulator

WŁAŚCIWOŚCI NOŻY KUCHENNYCH

ostrze	z	tlenku	cyrkonu

wyjątkowa	ostrość

znikoma	porowatość

całkowita	odporność	na	korozję

wygodny	uchwyt

blok	/	etui	do	przechowywania



T E C H N I K I  Z D O B I E N I A

SITODRUK
Sitodruk to uniwersalna metoda drukowania. Polega na bezpośrednim nakładaniu 
farby poprzez drobną siatkę naciągniętą na ramę. Każdy kolor drukowany jest 
oddzielnie. Umożliwia wykonywanie nadruków o dużej powierzchni.

 

TAMPONDRUK
Tampondruk to wydajna metoda precyzyjnego znakowania przedmiotów
o różnym kształcie i powierzchni. Farba jest przenoszona z matrycy
na produkt za pomocą specjalnego tamponu (guma silikonowa).

LASER
Gawer laserowy to metoda idealna do zdobienia produktów z drewna  
i metalu, polega na wypalaniu wzoru sterowanym komputerowo  
promieniem lasera. Znakowanie takie cechuje wysoka trwałość 
i doskonałe odwzorowanie szczegółów. 

TŁOCZENIE
W metodzie tłoczenia wzór znakowania jest przenoszony na materiał  
za pomocą matrycy, która pod wpływem wysokiej temperatury i dużego  
nacisku wyciska wzór na miękkiej powierzchni.
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T E C H N I K I  Z D O B I E N I A

SITODRUK
Sitodruk to uniwersalna, wszechstronna metoda nadruku na tkaninach.  
Polega na bezpośrednim nakładaniu farby poprzez sita naciągnięte  
na ramy. Każdy kolor drukowany jest oddzielnie. Umożliwia wykonywanie  
nadruków o dużej powierzchni.

TAMPONDRUK
Tampondruk to wydajna metoda precyzyjnego „stemplowania" przedmiotów
o różnym kształcie i powierzchni. Farba jest przenoszona z matrycy  
na produkt za pomocą specjalnego tamponu (guma silikonowa). 

LASER
Gawer laserowy to metoda idealna do zdobienia produktów z drewna  
i metalu, polega na wypalaniu nadruku sterowanym komputerowo  
promieniem lasera. Nadruk cechuje wysoka trwałość i doskonałe  
odwzorowanie szczegółów. 

TŁOCZENIE
W metodzie tłoczenia wzór nadruku jest przenoszony na materiał  
za pomocą matrycy, która pod wpływem wysokiej temperatury i dużego  
nacisku pod dużym naciskiem wyciska wzór na miękkiej powierzchni.
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KUBKI i TERMOSY
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KUBKI i TERMOSY



R00001..
Ozdobna opaska na kubek izotermiczny 
Wymienna ozdobna opaska do kubka izotermicznego R08394.

tworzywo sztuczne, silikon

70 x 10 x 70 mm  
 

095PLN
niebieski zielony fioletowy pomarańczowy
R00001.04 R00001.05 R00001.11 R00001.15

błękitny różowy ciemnozielony
R00001.28 R00001.33 R00001.51

R00001.04

R00001.33

R00001.11

R00001.05

R00001.15 R00001.51

R00001.28

R08394..
Kubek izotermiczny Winnipeg 350 ml
Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 350 ml.  
Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, wewnątrz stal 18/8  
o podwyższonej jakości. Próżnia między ściankami  
zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. 
Pokrywkę kubka można rozkręcić, co pozwala na 
staranne umycie kubka. 

metal, stal nierdzewna 18/8

72 x 195 x 72 mm

laser 50 x 20 mm   
 

3990PLN
stainless 
 steel
18/8

LEAK PROOFTERMOS

KUBEK

srebrny czarny niebieski zielony biały czerwony bordowy szary grafitowy złoty
R08394.01 R08394.02 R08394.04 R08394.05 R08394.06 R08394.08 R08394.82 R08394.21 R08394.41 R08394.79

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR

OPEN CLOSE

R08394.01 R08394.02 R08394.05 R08394.06 R08394.08 R08394.82 R08394.21 R08394.41 R08394.79

EASy CLEAN Lid

R08394.04

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR

Na stronie 126 
znajdziesz biały 
kubek WINNIPEG
z motywem  
świątecznym.
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R00001..
Ozdobna opaska na kubek izotermiczny 
Wymienna ozdobna opaska do kubka izotermicznego R08394.

tworzywo sztuczne, silikon

70 x 10 x 70 mm  
 

095PLN
niebieski zielony fioletowy pomarańczowy
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R00001.33
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R00001.15 R00001.51

R00001.28

R08394..
Kubek izotermiczny Winnipeg 350 ml
Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 350 ml.  
Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, wewnątrz stal 18/8  
o podwyższonej jakości. Próżnia między ściankami  
zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. 
Pokrywkę kubka można rozkręcić, co pozwala na 
staranne umycie kubka. 

metal, stal nierdzewna 18/8

72 x 195 x 72 mm

laser 50 x 20 mm   
 

3990PLN
stainless 
 steel
18/8

LEAK PROOFTERMOS

KUBEK

srebrny czarny niebieski zielony biały czerwony bordowy szary grafitowy złoty
R08394.01 R08394.02 R08394.04 R08394.05 R08394.06 R08394.08 R08394.82 R08394.21 R08394.41 R08394.79
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R08327.05R08327.04

R08327.. 
Kubek izotermiczny Snag 400 ml 
Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 400 ml. Dwie ścianki 
wykonane z plastiku. Ergonomiczny uchwyt. 

plastik

80 x 210 x 80 mm

tampondruk 30 x 45 mm   
 

1990PLN

LEAK PROOF FLiP UP SiP

b/niebieski b/zielony
R08327.04 R08327.05

R08325.. 
Kubek izotermiczny aSTana 350 ml 
Kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. Wewnątrz kubka stal  
nierdzewna 18/8 o podwyższonej jakości, na zewnątrz plastik. 

stal nierdzewna 18/8, plastik

1890PLN 1690PLN 1890PLN 1890PLN 1890PLN 1690PLN

FLiP UP SiP

76 x 180 x 76 mm tampondruk 30 x 30 mm lub tampondruk XL 30 x 100 mm   
 b/niebieski b/zielony b/czerwony b/szary b/różowy b/brązowy

R08325.04 R08325.05 R08325.08 R08325.21 R08325.33 R08325.10

Na stronie 126 
znajdziesz także 
kubki ASTANA
z motywem  
świątecznym.

R08325.04 R08325.05 R08325.08 R08325.21 R08325.33 R08325.10

stainless 
 steel
18/8 dostępne  

zdobienie

R08324.05 R08324.21

R08324.. 
Kubek izotermiczny ReyKjaviK 350 ml 
Kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. Wewnątrz kubka zastosowa- 
no stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości, na zewnątrz plastik. 

stal nierdzewna 18/8, plastik

76 x 180 x 76 mm

tampondruk 30 x 30 mm lub tampondruk XL 30 x 100 mm   
 

1990PLN

FLiP UP SiP

zielony szary
R08324.05 R08324.21

stainless 
 steel
18/8 dostępne  

zdobienie
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R08327.. 
Kubek izotermiczny Snag 400 ml 
Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 400 ml. Dwie ścianki 
wykonane z plastiku. Ergonomiczny uchwyt. 
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LEAK PROOF FLiP UP SiP

b/niebieski b/zielony
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no stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości, na zewnątrz plastik. 

stal nierdzewna 18/8, plastik

76 x 180 x 76 mm

tampondruk 30 x 30 mm lub tampondruk XL 30 x 100 mm   
 

1990PLN

FLiP UP SiP

zielony szary
R08324.05 R08324.21

stainless 
 steel
18/8 dostępne  

zdobienie
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R08336.. 
Kubek izotermiczny viKi 390 ml 
Kubek izotermiczny o pojemności 390 ml z dwiema ściankami ze stali  
nierdzewnej. Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali o podwyższonej  
jakości 18/8, zewnętrzna pokryta lakierem.

stal nierdzewna 18/8

75 x 198 x 75 mm

laser 50 x 20 mm   
 

2650PLN

FLiP UP SiP

b/czarny b/niebieski b/zielony b/czerwony
R08336.02 R08336.04 R08336.05 R08336.08

stainless 
 steel
18/8

R08336.05 R08336.02

R08336.04 R08336.08

R08389..
Kubek izotermiczny edmOnTOn 270 ml 
Kubek-termos 270 ml. Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, wewnątrz 
stal 18/8 o podwyższonej jakości. Próżnia pomiędzy dwiema 
ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. 
Pokrywkę można rozkręcić, co pozwala na staranne umycie kubka.

stal nierdzewna 18/8

72 x 195 x 72 mm

laser 50 x 20 mm   
 

3790PLN

stainless 
 steel
18/8

LEAK PROOFTERMOS

KUBEK

grafitowy czarny biały brązowy
R08389.41 R08389.02 R08389.06 R08389.10

EASy CLEAN Lid OPEN CLOSE

R08389.41
NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR

R08389.10 R08389.02 R08389.06
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R08336.. 
Kubek izotermiczny viKi 390 ml 
Kubek izotermiczny o pojemności 390 ml z dwiema ściankami ze stali  
nierdzewnej. Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali o podwyższonej  
jakości 18/8, zewnętrzna pokryta lakierem.

stal nierdzewna 18/8

75 x 198 x 75 mm

laser 50 x 20 mm   
 

2650PLN

FLiP UP SiP

b/czarny b/niebieski b/zielony b/czerwony
R08336.02 R08336.04 R08336.05 R08336.08

stainless 
 steel
18/8

R08336.05 R08336.02

R08336.04 R08336.08

R08389..
Kubek izotermiczny edmOnTOn 270 ml 
Kubek-termos 270 ml. Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, wewnątrz 
stal 18/8 o podwyższonej jakości. Próżnia pomiędzy dwiema 
ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. 
Pokrywkę można rozkręcić, co pozwala na staranne umycie kubka.

stal nierdzewna 18/8

72 x 195 x 72 mm

laser 50 x 20 mm   
 

3790PLN

stainless 
 steel
18/8

LEAK PROOFTERMOS

KUBEK

grafitowy czarny biały brązowy
R08389.41 R08389.02 R08389.06 R08389.10

EASy CLEAN Lid OPEN CLOSE

R08389.41
NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR

R08389.10 R08389.02 R08389.06
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R08334.04

R08334..
Kubek izotermiczny mOnTReal 535 ml 
Kubek izotermiczny termos o pojemności 535 ml o matowym, czarnym wykończeniu.  
Dwie ścianki wykonane ze stali nierdzewnej, wewnętrzna ze stali o podwyższonej jakości  
18/8. Próżnia pomiędzy ściankami. Pokrywka rozkręca się, umożliwiając jej dokładne umycie.

stal nierdzewna 18/8

87 x 240 x 80 mm

laser 50 x 20 mm   
 

5990PLN

stainless 
 steel
18/8

LEAK PROOFTERMOS

KUBEK

cz/niebieski cz/czerwony cz/zielony
R08334.04 R08334.08 R08334.55

STOP - GOEASy CLEAN Lid

R08334.08 R08334.55

R08337..
Kubek izotermiczny laHTi 450 ml 
Kubek izotermiczny z dwiema ściankami ze stali nierdzewnej.  
Ścianka wewnętrzna wykonana z stali 18/8. Próżnia pomiędzy  
ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne.

stal nierdzewna 18/8

73 x 235 x 73 mm

laser 50 x 20 mm   
 

4990PLN

stainless 
 steel
18/8

LEAK PROOFTERMOS

KUBEK

cz/biały cz/czerwony cz/błękitny
R08337.06 R08337.08 R08337.28

NOWOSC
. .

OPEN CLOSE

R08337.28

NOWY 
KOLOR

R08326..
Kubek izotermiczny TeleSCOpe 430 ml 
Szczelny termos - kubek izotermiczny o pojemności 430 ml.  
Dwie ścianki wykonane ze stali nierdzewnej, wewnętrzna  
ze stali o podwyższonej jakości 18/8. Próżnia pomiędzy ścian-
kami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne.

stal nierdzewna 18/8

80 x 220 x 80 mm

laser 50 x 20 mm   
 

5490PLN

stainless 
 steel
18/8

LEAK PROOFTERMOS

KUBEK

srebrno-czarny czarno-granatowy biało-zielony
R08326.02 R08326.04 R08326.06

STOP - GO

R08326.06

R08326.04

R08326.02

R08337.08 R08337.06

EASy CLEAN Lid
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R08334.04

R08334..
Kubek izotermiczny mOnTReal 535 ml 
Kubek izotermiczny termos o pojemności 535 ml o matowym, czarnym wykończeniu.  
Dwie ścianki wykonane ze stali nierdzewnej, wewnętrzna ze stali o podwyższonej jakości  
18/8. Próżnia pomiędzy ściankami. Pokrywka rozkręca się, umożliwiając jej dokładne umycie.

stal nierdzewna 18/8

87 x 240 x 80 mm

laser 50 x 20 mm   
 

5990PLN

stainless 
 steel
18/8

LEAK PROOFTERMOS

KUBEK

cz/niebieski cz/czerwony cz/zielony
R08334.04 R08334.08 R08334.55

STOP - GOEASy CLEAN Lid

R08334.08 R08334.55

R08337..
Kubek izotermiczny laHTi 450 ml 
Kubek izotermiczny z dwiema ściankami ze stali nierdzewnej.  
Ścianka wewnętrzna wykonana z stali 18/8. Próżnia pomiędzy  
ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne.

stal nierdzewna 18/8

73 x 235 x 73 mm

laser 50 x 20 mm   
 

4990PLN

stainless 
 steel
18/8

LEAK PROOFTERMOS

KUBEK

cz/biały cz/czerwony cz/błękitny
R08337.06 R08337.08 R08337.28

NOWOSC
. .

OPEN CLOSE

R08337.28

NOWY 
KOLOR

R08326..
Kubek izotermiczny TeleSCOpe 430 ml 
Szczelny termos - kubek izotermiczny o pojemności 430 ml.  
Dwie ścianki wykonane ze stali nierdzewnej, wewnętrzna  
ze stali o podwyższonej jakości 18/8. Próżnia pomiędzy ścian-
kami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne.

stal nierdzewna 18/8

80 x 220 x 80 mm

laser 50 x 20 mm   
 

5490PLN

stainless 
 steel
18/8

LEAK PROOFTERMOS

KUBEK

srebrno-czarny czarno-granatowy biało-zielony
R08326.02 R08326.04 R08326.06

STOP - GO

R08326.06

R08326.04

R08326.02

R08337.08 R08337.06

EASy CLEAN Lid
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R08318.82 R08318.42

R08318..
Kubek izotermiczny HaliFaX 450 ml 
Kubek izotermiczny - termos o pojemności 450 ml wykonany z pokrytej lakierem stali nierdzewnej. 
Oryginalna gofrowana powierzchnia kubka, o satynowym, przyjemnym w dotyku wykończeniu. 
Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali o podwyższonej jakości 18/8. Próżnia pomiędzy dwiema 
ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. 

stal nierdzewna 18/8

67 x 217 x 67 mm

laser 30 x 30 mm   
 

4590PLN

stainless 
 steel
18/8

LEAK PROOF FLiP UP SiPTERMOS

KUBEK

granatowy bordowy
R08318.42 R08318.82

R08346.02
Kubek izotermiczny TURKU 450 ml 
Kubek izotermiczny - termos o pojemności 450 ml wykonany ze stali nierdzewnej  
pokrytej czarnym lakierem z błyszczącym nadrukiem. Próżnia pomiędzy dwiema 
ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Wewnętrzna  
ścianka wykonana ze stali o podwyższonej jakości 18/8.

stal nierdzewna 18/8

81 x 200 x 81 mm

laser 50 x 20 mm   
 

4190PLN

stainless 
 steel
18/8

LEAK PROOF FLiP UP SiPTERMOS

KUBEK

NOWOSC
. .

R08348.28
Kubek izotermiczny TORniO 450 ml 
Kubek izotermiczny - termos o pojemności 450 ml. Wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej  
lakierem. Próżnia pomiędzy dwiema ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termo-
izolacyjne. Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali o podwyższonej jakości 18/8. 

stal nierdzewna 18/8

81 x 200 x 81 mm

laser 50 x 20 mm   
 

3990PLN

stainless 
 steel
18/8

LEAK PROOF FLiP UP SiPTERMOS

KUBEK

NOWOSC
. .
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R08318.82 R08318.42

R08318..
Kubek izotermiczny HaliFaX 450 ml 
Kubek izotermiczny - termos o pojemności 450 ml wykonany z pokrytej lakierem stali nierdzewnej. 
Oryginalna gofrowana powierzchnia kubka, o satynowym, przyjemnym w dotyku wykończeniu. 
Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali o podwyższonej jakości 18/8. Próżnia pomiędzy dwiema 
ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. 

stal nierdzewna 18/8

67 x 217 x 67 mm

laser 30 x 30 mm   
 

4590PLN

stainless 
 steel
18/8

LEAK PROOF FLiP UP SiPTERMOS

KUBEK

granatowy bordowy
R08318.42 R08318.82

R08346.02
Kubek izotermiczny TURKU 450 ml 
Kubek izotermiczny - termos o pojemności 450 ml wykonany ze stali nierdzewnej  
pokrytej czarnym lakierem z błyszczącym nadrukiem. Próżnia pomiędzy dwiema 
ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Wewnętrzna  
ścianka wykonana ze stali o podwyższonej jakości 18/8.

stal nierdzewna 18/8

81 x 200 x 81 mm

laser 50 x 20 mm   
 

4190PLN

stainless 
 steel
18/8

LEAK PROOF FLiP UP SiPTERMOS

KUBEK

NOWOSC
. .

R08348.28
Kubek izotermiczny TORniO 450 ml 
Kubek izotermiczny - termos o pojemności 450 ml. Wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej  
lakierem. Próżnia pomiędzy dwiema ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termo-
izolacyjne. Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali o podwyższonej jakości 18/8. 

stal nierdzewna 18/8

81 x 200 x 81 mm

laser 50 x 20 mm   
 

3990PLN

stainless 
 steel
18/8

LEAK PROOF FLiP UP SiPTERMOS

KUBEK

NOWOSC
. .
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R08321..
Kubek izotermiczny Tallin 450 ml 
Kubek izotermiczny - termos o pojemności 450 ml wykonany  
z pokrytej lakierem stali nierdzewnej. Oryginalna gofrowana  
powierzchnia kubka, o satynowym, przyjemnym w dotyku 
wykończeniu. Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali o pod- 
wyższonej jakości 18/8. Próżnia pomiędzy dwiema ściankami  
zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. 

stal nierdzewna 18/8

67 x 217 x 67 mm

laser 30 x 30 mm   
 

4590PLN

stainless 
 steel
18/8

NOWY 
KOLOR

LEAK PROOF FLiP UP SiPTERMOS

KUBEK

czarny różowy zielony
R08321.02 R08321.33 R08321.55

R08321.02 R08321.55R08321.33

R08320.06
Kubek izotermiczny daWSOn 450 ml 
Kubek izotermiczny - termos o pojemności 450 ml wykonany 
z pokrytej lakierem stali nierdzewnej. Oryginalna gofrowana  
powierzchnia kubka. Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali 
o podwyższonej jakości 18/8. Próżnia pomiędzy dwiema ścian-
kami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. 

stal nierdzewna 18/8

67 x 217 x 67 mm

laser 30 x 30 mm   
 

4590PLN

stainless 
 steel
18/8

LEAK PROOF FLiP UP SiPTERMOS

KUBEK

czarny biały złoty
R08320.02 R08320.06 R08320.79

R08320.06R08320.02

R08329..
Kubek izotermiczny vanCOUveR 380 ml 
Kubek izotermiczny o pojemności 380 ml ze stali nierdzewnej, z poręcznym 
uchwytem. Wewnętrzna ścianka wykonana z ulepszonej jakości stali 18/8. 

stal nierdzewna 18/8

130 x 175 x 85 mm

laser 50 x 20 mm   
 

2190PLN

stainless 
 steel
18/8

czarny niebieski zielony biały błękitny jasnozielony pomarańczowy
R08364.02 R08364.04 R08364.05 R08364.06 R08364.28 R08364.55 R08364.15

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR

R08364.15

R08364.02 R08364.04 R08364.55

R08364.06

R08364.05
R08364.28

R08364..
Kubek izotermiczny COpenHagen 380 ml
Kubek izotermiczny o pojemności 380 ml ze stali nierdzewnej i plastiku. Wewnątrz kubka stal 18/8 o podwyższonej jakości. 

stal nierdzewna 18/8, plastik

125 x 135 x 87 mm

tampondruk 30 x 30 mm lub tampondruk XL 30 x 70 mm   
 

1390PLN

stainless 
 steel
18/8

R08329.02

R08329.01

srebrny czarny
R08329.01 R08329.02

NOWY 
KOLOR

R08320.79

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR

dostępne  
zdobienie

SHiFT CLOSE

SHiFT CLOSE

błyszcząca  
powierzchnia

satynowa  
powierzchnia
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R08321..
Kubek izotermiczny Tallin 450 ml 
Kubek izotermiczny - termos o pojemności 450 ml wykonany  
z pokrytej lakierem stali nierdzewnej. Oryginalna gofrowana  
powierzchnia kubka, o satynowym, przyjemnym w dotyku 
wykończeniu. Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali o pod- 
wyższonej jakości 18/8. Próżnia pomiędzy dwiema ściankami  
zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. 

stal nierdzewna 18/8

67 x 217 x 67 mm

laser 30 x 30 mm   
 

4590PLN

stainless 
 steel
18/8

NOWY 
KOLOR

LEAK PROOF FLiP UP SiPTERMOS

KUBEK

czarny różowy zielony
R08321.02 R08321.33 R08321.55

R08321.02 R08321.55R08321.33

R08320.06
Kubek izotermiczny daWSOn 450 ml 
Kubek izotermiczny - termos o pojemności 450 ml wykonany 
z pokrytej lakierem stali nierdzewnej. Oryginalna gofrowana  
powierzchnia kubka. Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali 
o podwyższonej jakości 18/8. Próżnia pomiędzy dwiema ścian-
kami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. 

stal nierdzewna 18/8

67 x 217 x 67 mm

laser 30 x 30 mm   
 

4590PLN

stainless 
 steel
18/8

LEAK PROOF FLiP UP SiPTERMOS

KUBEK

czarny biały złoty
R08320.02 R08320.06 R08320.79

R08320.06R08320.02

R08329..
Kubek izotermiczny vanCOUveR 380 ml 
Kubek izotermiczny o pojemności 380 ml ze stali nierdzewnej, z poręcznym 
uchwytem. Wewnętrzna ścianka wykonana z ulepszonej jakości stali 18/8. 

stal nierdzewna 18/8

130 x 175 x 85 mm

laser 50 x 20 mm   
 

2190PLN

stainless 
 steel
18/8

czarny niebieski zielony biały błękitny jasnozielony pomarańczowy
R08364.02 R08364.04 R08364.05 R08364.06 R08364.28 R08364.55 R08364.15

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR

R08364.15

R08364.02 R08364.04 R08364.55

R08364.06

R08364.05
R08364.28

R08364..
Kubek izotermiczny COpenHagen 380 ml
Kubek izotermiczny o pojemności 380 ml ze stali nierdzewnej i plastiku. Wewnątrz kubka stal 18/8 o podwyższonej jakości. 

stal nierdzewna 18/8, plastik

125 x 135 x 87 mm

tampondruk 30 x 30 mm lub tampondruk XL 30 x 70 mm   
 

1390PLN

stainless 
 steel
18/8

R08329.02

R08329.01

srebrny czarny
R08329.01 R08329.02

NOWY 
KOLOR

R08320.79

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR

dostępne  
zdobienie

SHiFT CLOSE

SHiFT CLOSE

błyszcząca  
powierzchnia

satynowa  
powierzchnia
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R08344.02
Kubek stalowy nigHT 380 ml 
Kubek o pojemności 380 ml z dwiema ściankami ze stali  
nierdzewnej, wewnątrz stal o podwyższonej jakości 18/8.  
Pokryty matowym lakierem. Kształtem nawiązuje do  
kubków ceramicznych. 

stal nierdzewna 18/8

82 x 98 x 82 mm

laser 50 x 20 mm   
 

2690PLN

R08343.06
Kubek stalowy day 380 ml 
Kubek o pojemności 380 ml z dwiema ściankami ze stali  
nierdzewnej, wewnątrz kubka stal o podwyższonej jakości 
18/8. Pokryty błyszczącym lakierem. Kształtem nawiązuje  
do kubków ceramicznych. 

stal nierdzewna 18/8

82 x 98 x 82 mm

laser 50 x 20 mm   
 

2690PLN

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

kod R08321.. R08320.. R08318.. R08394.. R08337.. R08326.. R08334 R08346.02 R08348.02 R08389..

nazwa TALLIN DAWSON HALIFAX WINNIPEG LAHTI TELESCOPE MONTREAL TURKU TORNIO EDMONTON

wymiary [mm] 67 x 217 x 67 67 x 217 x 67 67 x 217 x 67 72 x 195 x 72 73 x 235 x 73 80 x 220 x 80 87 x 240 x 80 81 x 200 x 81 81 x 200 x 81 72 x 195 x 72

pojemność [ml]   
450

  
450

  
450

  
350

  
450

  
430

  
535

  
450

  
450

  
270

izolacja

leak proof

kubek próżniowy /
termos

uchwyt — — — — — — — — — —

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

zamknięcie
FLiP UP SiP FLiP UP SiP FLiP UP SiP OPEN CLOSE OPEN CLOSE STOP - GO STOP - GO FLiP UP SiP FLiP UP SiP OPEN CLOSE

kolorystyka                      
                          

strona 14 14 13 4, 126 10 10 11 12 12 9

SPECYFIKACJA KUBKÓW IZOTERMICZNYCH

NOWOSC
. .

NOWOSC
. .

NOWOSC
. .

kod R08327.. R08324.. R08325.. R08336.. R08329.02 R08364.. R08344.02 R08343.06

nazwa SNAG REYKJAVIK ASTANA VIKI VANCOUVER COPENHAGEN NIGHT DAY

wymiary [mm] 80 x 210 x 80 76 x 180 x 76 76 x 180 x 76 75 x 198 x 75 130 x 175 x 85 125 x 135 x 87 82 x 98 x 82 82 x 98 x 82

pojemność [ml]   
400

  
350

  
350

  
390

  
380

  
380

  
380

  
380

izolacja

leak proof — — — — — — —

kubek próżniowy /
termos

— — — — — — — —

uchwyt — — — —

materiał 
wewnetrznej 
ścianki

plastik stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

zamknięcie
FLiP UP SiP FLiP UP SiP FLiP UP SiP FLiP UP SiP SHiFT CLOSE SHiFT CLOSE

— —

kolorystyka                                
    

strona 7 6 6, 126 8 15 15 16 16, 126

NOWE 
KOLORY

NOWY 
KOLOR

NOWE 
KOLORY

NOWY 
KOLOR NOWE 

KOLORYNa stronie 126 
znajdziesz także 
Kubek stalowy DAY
z motywem  
świątecznym.
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R08344.02
Kubek stalowy nigHT 380 ml 
Kubek o pojemności 380 ml z dwiema ściankami ze stali  
nierdzewnej, wewnątrz stal o podwyższonej jakości 18/8.  
Pokryty matowym lakierem. Kształtem nawiązuje do  
kubków ceramicznych. 

stal nierdzewna 18/8

82 x 98 x 82 mm

laser 50 x 20 mm   
 

2690PLN

R08343.06
Kubek stalowy day 380 ml 
Kubek o pojemności 380 ml z dwiema ściankami ze stali  
nierdzewnej, wewnątrz kubka stal o podwyższonej jakości 
18/8. Pokryty błyszczącym lakierem. Kształtem nawiązuje  
do kubków ceramicznych. 

stal nierdzewna 18/8

82 x 98 x 82 mm

laser 50 x 20 mm   
 

2690PLN

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

kod R08321.. R08320.. R08318.. R08394.. R08337.. R08326.. R08334 R08346.02 R08348.02 R08389..

nazwa TALLIN DAWSON HALIFAX WINNIPEG LAHTI TELESCOPE MONTREAL TURKU TORNIO EDMONTON

wymiary [mm] 67 x 217 x 67 67 x 217 x 67 67 x 217 x 67 72 x 195 x 72 73 x 235 x 73 80 x 220 x 80 87 x 240 x 80 81 x 200 x 81 81 x 200 x 81 72 x 195 x 72

pojemność [ml]   
450

  
450

  
450

  
350

  
450

  
430

  
535

  
450

  
450

  
270

izolacja

leak proof

kubek próżniowy /
termos

uchwyt — — — — — — — — — —

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

zamknięcie
FLiP UP SiP FLiP UP SiP FLiP UP SiP OPEN CLOSE OPEN CLOSE STOP - GO STOP - GO FLiP UP SiP FLiP UP SiP OPEN CLOSE

kolorystyka                      
                          

strona 14 14 13 4, 126 10 10 11 12 12 9

SPECYFIKACJA KUBKÓW IZOTERMICZNYCH

NOWOSC
. .

NOWOSC
. .

NOWOSC
. .

kod R08327.. R08324.. R08325.. R08336.. R08329.02 R08364.. R08344.02 R08343.06

nazwa SNAG REYKJAVIK ASTANA VIKI VANCOUVER COPENHAGEN NIGHT DAY

wymiary [mm] 80 x 210 x 80 76 x 180 x 76 76 x 180 x 76 75 x 198 x 75 130 x 175 x 85 125 x 135 x 87 82 x 98 x 82 82 x 98 x 82

pojemność [ml]   
400

  
350

  
350

  
390

  
380

  
380

  
380

  
380

izolacja

leak proof — — — — — — —

kubek próżniowy /
termos

— — — — — — — —

uchwyt — — — —

materiał 
wewnetrznej 
ścianki

plastik stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

stainless 
 steel
18/8

zamknięcie
FLiP UP SiP FLiP UP SiP FLiP UP SiP FLiP UP SiP SHiFT CLOSE SHiFT CLOSE

— —

kolorystyka                                
    

strona 7 6 6, 126 8 15 15 16 16, 126

NOWE 
KOLORY

NOWY 
KOLOR

NOWE 
KOLORY

NOWY 
KOLOR NOWE 

KOLORYNa stronie 126 
znajdziesz także 
Kubek stalowy DAY
z motywem  
świątecznym.
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R08215
Zestaw izotermiczny Happy OUTing
Zestaw izotermiczny składający się z termosu o podwójnych  
ściankach o pojemności 450 ml, dwóch kubków o pojemności  
180 ml i torby izotermicznej na ramię.

stal nierdzewna, poliester

150 x 260 x 65 mm

sitodruk 90 x 185 mm lub laser 50 x 20 mm   
 

5490PLN

stainless 
 steel
18/8 

  
  

R08387
Termos TeRvOla 950 ml  
Termos o pojemności 950 ml. Próżnia pomiędzy 
dwiema ściankami zapewnia doskonałe właściwości 
termoizolacyjne. Wewnętrzna ścianka wykonana  
ze stali o podwyższonej jakości 18/8. Przyjemna  
w dotyku powierzchnia o matowym wykończeniu.  
Wyposażony dodatkowo w kubek o pojemności  
180 ml, rączkę i pasek na ramię.

stal nierdzewna, nie zawiera BPA

95 x 290 x 95 mm

laser 50 x 20 mm   
 

7990PLN

stainless 
 steel
18/8 

  
  

R08384
Termos piCniC maTe 480 ml z 2 kubkami
Termos próżniowy z dwiema metalowymi ściankami, dobrze trzymający 
ciepło. Wewnątrz termosu i kubków stal nierdzewa 18/8 o podwyższonej 
jakości. Pojemność termosu 480 ml, kubków 180 ml każdy. 

stal nierdzewna 18/8

termos 70 x 245 x 70 mm, kubki 100 x 80 x 70 mm

laser 30 x 30 mm   
 

5790PLN

stainless 
 steel
18/8 

  
  

R08383
metalowy termos piCniC 480 ml z 2 kubkami
Termos próżniowy z dwiema metalowymi ściankami, dobrze trzymający 
ciepło. Wewnątrz termosu i kubków stal nierdzewa 18/8 o podwyższonej 
jakości. Pojemność termosu 480 ml, kubków 180 ml każdy. 

stal nierdzewna 18/8

termos 70 x 245 x 70 mm, kubki 100 x 80 x 70 mm

laser 30 x 30 mm   
 

5790PLN

stainless 
 steel
18/8 
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R08215
Zestaw izotermiczny Happy OUTing
Zestaw izotermiczny składający się z termosu o podwójnych  
ściankach o pojemności 450 ml, dwóch kubków o pojemności  
180 ml i torby izotermicznej na ramię.

stal nierdzewna, poliester

150 x 260 x 65 mm

sitodruk 90 x 185 mm lub laser 50 x 20 mm   
 

5490PLN

stainless 
 steel
18/8 

  
  

R08387
Termos TeRvOla 950 ml  
Termos o pojemności 950 ml. Próżnia pomiędzy 
dwiema ściankami zapewnia doskonałe właściwości 
termoizolacyjne. Wewnętrzna ścianka wykonana  
ze stali o podwyższonej jakości 18/8. Przyjemna  
w dotyku powierzchnia o matowym wykończeniu.  
Wyposażony dodatkowo w kubek o pojemności  
180 ml, rączkę i pasek na ramię.

stal nierdzewna, nie zawiera BPA

95 x 290 x 95 mm

laser 50 x 20 mm   
 

7990PLN

stainless 
 steel
18/8 

  
  

R08384
Termos piCniC maTe 480 ml z 2 kubkami
Termos próżniowy z dwiema metalowymi ściankami, dobrze trzymający 
ciepło. Wewnątrz termosu i kubków stal nierdzewa 18/8 o podwyższonej 
jakości. Pojemność termosu 480 ml, kubków 180 ml każdy. 

stal nierdzewna 18/8

termos 70 x 245 x 70 mm, kubki 100 x 80 x 70 mm

laser 30 x 30 mm   
 

5790PLN

stainless 
 steel
18/8 

  
  

R08383
metalowy termos piCniC 480 ml z 2 kubkami
Termos próżniowy z dwiema metalowymi ściankami, dobrze trzymający 
ciepło. Wewnątrz termosu i kubków stal nierdzewa 18/8 o podwyższonej 
jakości. Pojemność termosu 480 ml, kubków 180 ml każdy. 

stal nierdzewna 18/8

termos 70 x 245 x 70 mm, kubki 100 x 80 x 70 mm

laser 30 x 30 mm   
 

5790PLN

stainless 
 steel
18/8 
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NARZEDZIANARZEDZIA
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,

R35673.. 
Latarka PowerfuL Cree XPG
Wysokiej jakości latarka z funkcją zoom. 3 tryby świecenia: mocny, 
optymalny (oszczędzający baterię), migający. Pakowana w nylono-
we etui i kartonowe opakowanie. 

metal, nylon

204 x 37 x 37 mm

laser 50 x 8 mm   
 

9490PLN

czarny grafitowy
R35673.02 R35673.41

R35673.02

R35673.41

3x 
R14

zasięg  
300 metrów

żywotność LED 
100 000 godz.

strumień  
światła

amerykańska  
dioda CREE XPG

450 lm

5w

dołączone 
baterie

moc 
latarki

21



NARZEDZIANARZEDZIA
20

,

R35673.. 
Latarka PowerfuL Cree XPG
Wysokiej jakości latarka z funkcją zoom. 3 tryby świecenia: mocny, 
optymalny (oszczędzający baterię), migający. Pakowana w nylono-
we etui i kartonowe opakowanie. 

metal, nylon

204 x 37 x 37 mm

laser 50 x 8 mm   
 

9490PLN

czarny grafitowy
R35673.02 R35673.41

R35673.02

R35673.41

3x 
R14

zasięg  
300 metrów

żywotność LED 
100 000 godz.

strumień  
światła

amerykańska  
dioda CREE XPG

450 lm

5w

dołączone 
baterie

moc 
latarki

21



R35676..
Latarka Vision
Funkcja zoom. 3 tryby świecenia: mocny 
/ optymalny (oszczędzający baterię) / 
migający. Pakowana w nylonowe etui. 

metal, nylon

105 x 35 x 35 mm

laser 25 x 9 mm   
 

3290PLN 3x 
AAA

zasięg  
80 metrów

żywotność LED 
100 000 godz.

strumień  
światła

amerykańska  
dioda CREE XPE

230 lm

czarny grafitowy
R35676.02 R35676.41

R35676.41

R35676.02

3w

R35674.41

R35674.02

R35674.. 
Latarka MiGHT Cree XPG
Funkcja zoom. 3 tryby świecenia: mocny 
/ optymalny (oszczędzający baterię) / 
migający. Pakowana w nylonowe etui. 

metal, nylon

120 x 33 x 33 mm 

laser 27 x 7 mm   
 4490PLN

3x 
AAA

zasięg  
150 metrów

żywotność LED 
100 000 godz.

strumień  
światła

amerykańska  
dioda CREE XPG

250 lm

czarny grafitowy
R35674.02 R35674.41

5w

dołączone 
baterie

moc 
latarki

dołączone 
baterie

moc 
latarki

R35675.02 
Latarka z młotkiem resCue
Latarka z młotkiem do szyb i przecinakiem do pasów. Funkcja zoom.  
3 tryby świecenia: mocny, optymalny (oszczędzający baterię),  
migający. Dołączone wymienne amortyzujące opaski: niebieska  
i zielona. Nylonowe etui i kartonowe opakowanie.

metal, nylon

164 x 35 x 35 mm

laser 27 x 9 mm   
 

8490PLN

3x 
AAA

zasięg  
120 metrów

żywotność LED 
100 000 godz.

strumień  
światła

amerykańska  
dioda CREE XPG

230 lm

5w dołączone 
baterie

moc 
latarki

23
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R35676..
Latarka Vision
Funkcja zoom. 3 tryby świecenia: mocny 
/ optymalny (oszczędzający baterię) / 
migający. Pakowana w nylonowe etui. 

metal, nylon

105 x 35 x 35 mm

laser 25 x 9 mm   
 

3290PLN 3x 
AAA

zasięg  
80 metrów

żywotność LED 
100 000 godz.

strumień  
światła

amerykańska  
dioda CREE XPE

230 lm

czarny grafitowy
R35676.02 R35676.41

R35676.41

R35676.02

3w

R35674.41

R35674.02

R35674.. 
Latarka MiGHT Cree XPG
Funkcja zoom. 3 tryby świecenia: mocny 
/ optymalny (oszczędzający baterię) / 
migający. Pakowana w nylonowe etui. 

metal, nylon

120 x 33 x 33 mm 

laser 27 x 7 mm   
 4490PLN

3x 
AAA

zasięg  
150 metrów

żywotność LED 
100 000 godz.

strumień  
światła

amerykańska  
dioda CREE XPG

250 lm

czarny grafitowy
R35674.02 R35674.41

5w

dołączone 
baterie

moc 
latarki

dołączone 
baterie

moc 
latarki

R35675.02 
Latarka z młotkiem resCue
Latarka z młotkiem do szyb i przecinakiem do pasów. Funkcja zoom.  
3 tryby świecenia: mocny, optymalny (oszczędzający baterię),  
migający. Dołączone wymienne amortyzujące opaski: niebieska  
i zielona. Nylonowe etui i kartonowe opakowanie.

metal, nylon

164 x 35 x 35 mm

laser 27 x 9 mm   
 

8490PLN

3x 
AAA

zasięg  
120 metrów

żywotność LED 
100 000 godz.

strumień  
światła

amerykańska  
dioda CREE XPG

230 lm

5w dołączone 
baterie

moc 
latarki
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R35678.02
Latarka czołowa BLaze
Latarka czołowa. Regulowany, odpinany pasek na głowę/czapkę/kask.

metal, plastik, nylon

60 x 41 x 44 mm

tampondruk 45 x 7 mm   
 

3490PLN

3x 
AAA

zasięg  
60 metrów

żywotność LED 
100 000 godz.

strumień  
światła

1x dioda LED 1Wat 
1x dioda LED mini

regulowany kąt 
nachylenia światła80 lm

R35631..
Latarka ViGiL LeD
9-diodowa latarka LED.

metal

96 x 30 x 30 mm

laser 33 x 15 mm   
 

1190PLN

srebrny czarny
R35631.01 R35631.02

R35631.01

R35631.02

R35681.02  

samochodowa latarka ostrzegawcza niGHT waTCH

metal

190 x 28 x 24 mm

laser 30 x 13 mm   
 

4690PLN

NOWOSC
. .

3x 
AAA

żywotność LED 
100 000 godz.

strumień  
światła

16x dioda  
LED COB

350 lm 3w

R35623
Latarka nifTY LeD
Doskonała 17-diodowa latarka LED. 
Pakowana w nylonowe etui.

stal nierdzewna, nylon

125 x Ø42 mm

laser 35 x 8 mm   
 

2990PLN3x 
AAA

R35677.02
Latarka czołowa XPG aDVenTure
Funkcja zoom. 3 tryby świecenia: mocny, 
optymalny (oszczędzający baterię), migający.  
Odpinane, regulowane paski na głowę/kask/ 
czapkę. 

metal, plastik, nylon

70 x 45 x 80 mm

laser 12 x 14 mm   
 

7890PLN

3x 
AAA

zasięg  
120 metrów

żywotność LED 
100 000 godz.

strumień  
światła

amerykańska  
dioda CREE XPG

regulowany kąt 
nachylenia światła

230 lm

5w moc  
latarki

dołączone 
baterie

1w
dołączone 
baterie 3x 

AAA

moc 
latarki1w
dołączone 
baterie

moc 
latarki

dołączone 
baterie

magnetyczna 
podstawa

dołączone 
baterie

stainless 
 steel
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R35678.02
Latarka czołowa BLaze
Latarka czołowa. Regulowany, odpinany pasek na głowę/czapkę/kask.

metal, plastik, nylon

60 x 41 x 44 mm

tampondruk 45 x 7 mm   
 

3490PLN

3x 
AAA

zasięg  
60 metrów

żywotność LED 
100 000 godz.

strumień  
światła

1x dioda LED 1Wat 
1x dioda LED mini

regulowany kąt 
nachylenia światła80 lm

R35631..
Latarka ViGiL LeD
9-diodowa latarka LED.

metal

96 x 30 x 30 mm

laser 33 x 15 mm   
 

1190PLN

srebrny czarny
R35631.01 R35631.02

R35631.01

R35631.02

R35681.02  

samochodowa latarka ostrzegawcza niGHT waTCH

metal

190 x 28 x 24 mm

laser 30 x 13 mm   
 

4690PLN

NOWOSC
. .

3x 
AAA

żywotność LED 
100 000 godz.

strumień  
światła

16x dioda  
LED COB

350 lm 3w

R35623
Latarka nifTY LeD
Doskonała 17-diodowa latarka LED. 
Pakowana w nylonowe etui.

stal nierdzewna, nylon

125 x Ø42 mm

laser 35 x 8 mm   
 

2990PLN3x 
AAA

R35677.02
Latarka czołowa XPG aDVenTure
Funkcja zoom. 3 tryby świecenia: mocny, 
optymalny (oszczędzający baterię), migający.  
Odpinane, regulowane paski na głowę/kask/ 
czapkę. 

metal, plastik, nylon

70 x 45 x 80 mm

laser 12 x 14 mm   
 

7890PLN

3x 
AAA

zasięg  
120 metrów

żywotność LED 
100 000 godz.

strumień  
światła

amerykańska  
dioda CREE XPG

regulowany kąt 
nachylenia światła

230 lm

5w moc  
latarki

dołączone 
baterie

1w
dołączone 
baterie 3x 

AAA

moc 
latarki1w
dołączone 
baterie

moc 
latarki

dołączone 
baterie

magnetyczna 
podstawa

dołączone 
baterie

stainless 
 steel
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R17539.02 

zestaw narzędzi sMarT DiY
Wieloelementowy zestaw narzędzi składający się z m.in. z lampki 
roboczej na teleskopowym ramieniu oraz latarki. Lampkę oraz  
latarkę można odłączyć od ramienia i używać oddzielnie.

stal, plastik ABS

200 x 140 x 74 mm

tampondruk 60 x 20 mm   
 

5990PLN

NOWOSC
. .

4

10

1

2

3

9

5

7

6

8

R17509..
zestaw narzędzi MaGneTiC
Zestaw 5 wkrętaków podświetlanych 4 diodami LED.

stal, plastik ABS, polipropylen

90 x 35 x 32 mm

tampondruk 30 x 12 mm   
 

1390PLN
NOWOSC

. .

niebieski czerwony
R17509.04 R17509.08 R17509.04

R17509.08

3

2

1

tryb latarki 
warsztatowej

tryb latarki 
czołowej

R17684.03  

zestaw narzędzi do roweru Bike PreP

stal, plastik ABS

4790PLN
NOWOSC

. .

1) klucze imbusowe - 7 rozmiarów
2) klucze oczkowe   
3) klucz do łańcucha
4) łyżki do opon   
5) klucz do szprych   
6) wkrętak krzyżowy
7) wkrętak płaski
8) hak do zakładania łańcucha

7

6

8

5

3

4

2
1

1

R17557  

narzędzie wielofunkcyjne uLM
Narzędzie 7 funkcyjne posiadające między innymi łyżkę i widelec.

metal 2CR14, plastik, nylon

105 x 33 x 26 mm

tampondruk 40 x 15 mm   
 

1990PLN
NOWOSC

. .

1

10

8
6

7

4

2 3

9

5

137 x 40 x 40 mm tampondruk 20 x 12 mm   
 

1) nóż drop-point
2) szydło
3) ucho do przewlekania
4) korkociąg 
5) widelec  
6) otwieracz do butelek
7) wkrętak płaski
8) oczko do troczenia
9) łyżka
10) otwieracz do konserw

1) wkrętaki płaskie
2) wkrętaki krzyżowe
3) pasek latarki czołowej
4) miarka zwijana 2m
5) latarka LED
6) szczypce uniwersalne
7)  przedłużka uniwersalna  

50 mm magnetyczna
8) zestaw bitów 25 mm
9)  uchwyt wkrętaka  

z uniwersalnym gniazdem 
magnetycznym

10) nóż do tapet
11) kpl. kluczy imbusowych

11

1) wkrętaki płaske
2) wkrętaki krzyżowe
3) klucz Torx
4) włącznik latarki LED

1

2

4

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

klucz 
nasadowy/ 

oczkowy

zestaw 
rozmiarów

narzędzia 
o funkcjach 

dodatkowych

klucz 
imbusowy

klucz 
płaski

wkrętak 
płaski

narzędzia 
o funkcjach 

dodatkowych

3x 
AAA

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

szczypce 
uniwersalne

zestaw 
rozmiarów

narzędzia 
o funkcjach 

dodatkowych

latarka dołączone 
baterie

3x 
AAA

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

zestaw 
rozmiarów

magnetyczne 
groty 

wkretaków

latarka dołączone 
baterie

klucz 
imbusowy

magnetyczne 
groty 

wkretaków

stainless 
 steel

ostrze ze stali 
nierdzewnej

klucz 
Torx 27
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R17539.02 

zestaw narzędzi sMarT DiY
Wieloelementowy zestaw narzędzi składający się z m.in. z lampki 
roboczej na teleskopowym ramieniu oraz latarki. Lampkę oraz  
latarkę można odłączyć od ramienia i używać oddzielnie.

stal, plastik ABS

200 x 140 x 74 mm

tampondruk 60 x 20 mm   
 

5990PLN

NOWOSC
. .

4

10

1

2

3

9

5

7

6

8

R17509..
zestaw narzędzi MaGneTiC
Zestaw 5 wkrętaków podświetlanych 4 diodami LED.

stal, plastik ABS, polipropylen

90 x 35 x 32 mm

tampondruk 30 x 12 mm   
 

1390PLN
NOWOSC

. .

niebieski czerwony
R17509.04 R17509.08 R17509.04

R17509.08

3

2

1

tryb latarki 
warsztatowej

tryb latarki 
czołowej

R17684.03  

zestaw narzędzi do roweru Bike PreP

stal, plastik ABS

4790PLN
NOWOSC

. .

1) klucze imbusowe - 7 rozmiarów
2) klucze oczkowe   
3) klucz do łańcucha
4) łyżki do opon   
5) klucz do szprych   
6) wkrętak krzyżowy
7) wkrętak płaski
8) hak do zakładania łańcucha

7

6

8

5

3

4

2
1

1

R17557  

narzędzie wielofunkcyjne uLM
Narzędzie 7 funkcyjne posiadające między innymi łyżkę i widelec.

metal 2CR14, plastik, nylon

105 x 33 x 26 mm

tampondruk 40 x 15 mm   
 

1990PLN
NOWOSC

. .

1

10

8
6

7

4

2 3

9

5

137 x 40 x 40 mm tampondruk 20 x 12 mm   
 

1) nóż drop-point
2) szydło
3) ucho do przewlekania
4) korkociąg 
5) widelec  
6) otwieracz do butelek
7) wkrętak płaski
8) oczko do troczenia
9) łyżka
10) otwieracz do konserw

1) wkrętaki płaskie
2) wkrętaki krzyżowe
3) pasek latarki czołowej
4) miarka zwijana 2m
5) latarka LED
6) szczypce uniwersalne
7)  przedłużka uniwersalna  

50 mm magnetyczna
8) zestaw bitów 25 mm
9)  uchwyt wkrętaka  

z uniwersalnym gniazdem 
magnetycznym

10) nóż do tapet
11) kpl. kluczy imbusowych

11

1) wkrętaki płaske
2) wkrętaki krzyżowe
3) klucz Torx
4) włącznik latarki LED

1

2

4

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

klucz 
nasadowy/ 

oczkowy

zestaw 
rozmiarów

narzędzia 
o funkcjach 

dodatkowych

klucz 
imbusowy

klucz 
płaski

wkrętak 
płaski

narzędzia 
o funkcjach 

dodatkowych

3x 
AAA

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

szczypce 
uniwersalne

zestaw 
rozmiarów

narzędzia 
o funkcjach 

dodatkowych

latarka dołączone 
baterie

3x 
AAA

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

zestaw 
rozmiarów

magnetyczne 
groty 

wkretaków

latarka dołączone 
baterie

klucz 
imbusowy

magnetyczne 
groty 

wkretaków

stainless 
 steel

ostrze ze stali 
nierdzewnej

klucz 
Torx 27
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R17543.01
narzędzie wielofunkcyjne z latarką BoLD

metal, plastik ABS

140 x 45 x 45 mm

 laser 40 x 20 mm   
 

2390PLN

NOWOSC
. .

3x 
AAA

1

2

3

4

5

6

8

77

11
7

912

R17536
narzędzie wielofunkcyjne z latarką surViVor
Zestaw składający się z 11-funkcyjnego multitoola i 9-diodowej latarki w upomin-
kowym opakowaniu. Multitool dla wygody użytkowania posiada antypoślizgowe 
okładziny z tworzywa ABS. 

metal, plastik ABS

narzędzie 115 x 43 x 22 mm; latarka 95 x Ø28 mm 

laser 20 x 11 mm lub tampondruk 40 x 40 mm   
 

7950PLN

3x 
AAA

1

2
3

5
6

7

8

9

10

11

4

R17508..
narzędzie wielofunkcyjne feaT
Narzędzie 9-funkcyjne pakowane w poliestrowe etui. 

stal nierdzewna, aluminium

2990PLN

R17508.05
R17508.41

R17508.02
R17508.04

R17508.82

czarny niebieski zielony bordowy grafitowy
R17508.02 R17508.04 R17508.05 R17508.82 R17508.41

5

9

7

2

6

2

3

1

2

4

8

R17511 

narzędzie wielofunkcyjne BraVaDo
11-funkcyjne, poręczne narzędzie, z rzadko spotykanym w produktach tego typu 
młotkiem i końcówką do wyciągania gwoździ. Pakowane w poliestrowe etui. 

stal nierdzewna

137 x 70 x 20 mm

laser 40 x 20 mm   
 

2990PLN

1

100 x 45 x 22 mm laser 20 x 5 mm, sitodruk 40 x 20 mm   
 

10
5

2

7

9

8

5

6

4

3

dołączone 
baterie

strumień  
światła20 lm

1) latarka LED 
2) nożyczki 
3) skrobak do ryb
4)  końcówka  

do haczyków  
wędkarskich

5) wkrętak krzyżowy

10

6) piła 
7) wkrętaki płaskie 
8) otwieracz do konserw 
9) otwieracz do butelek
10) nóż
11) pilnik
12) klucze oczkowe

1) szczypce uniwersalne
2) okładziny antypoślizgowe
3) szydło
4) wkrętaki płaskie
5) otwieracz do butelek
6) nóż
7)  skrobak do ryb z końcówką 

do haczyków wędkarskich
8) pilnik
9) piła
10) wkrętak krzyżowy
11) otwieracz do konserw

1) piła
2) wkrętaki płaskie
3) otwieracz do konserw
4) pilnik
5) szczypce uniwersalne 
6)  skrobak do ryb z końcówką 

do haczyków wędkarskich
7) otwieracz do butelek
8) wkrętak krzyżakowy
9) nóż

1) końcówka do wyciągania gwoździ
2) wkrętak krzyżowy
3) blokada
4) pilnik
5) wkrętaki płaskie
6) piła
7) otwieracz do konserw
8) nóż do izolowania przewodów
9) nóż
10) młotek
11) szczypce uniwersalne

11

stainless 
 steel

ostrze ze stali 
nierdzewnej

stainless 
 steel

ostrze ze stali 
nierdzewnej

stainless 
 steel

ostrze ze stali 
nierdzewnej

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

szczypce 
uniwersalne

zestaw 
rozmiarów

narzędzia 
o funkcjach 

dodatkowych

blokada 
bezpie-

czeństwa

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

szczypce 
uniwersalne

zestaw 
rozmiarów

narzędzia 
o funkcjach 

dodatkowych

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

szczypce 
uniwersalne

zestaw 
rozmiarów

narzędzia 
o funkcjach 

dodatkowych

latarka dołączone 
baterie

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

klucz 
nasadowy/ 

oczkowy

zestaw 
rozmiarów

narzędzia 
o funkcjach 

dodatkowych

latarka nożyczki

29
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R17543.01
narzędzie wielofunkcyjne z latarką BoLD

metal, plastik ABS

140 x 45 x 45 mm

 laser 40 x 20 mm   
 

2390PLN

NOWOSC
. .

3x 
AAA

1

2

3

4

5

6

8

77

11
7

912

R17536
narzędzie wielofunkcyjne z latarką surViVor
Zestaw składający się z 11-funkcyjnego multitoola i 9-diodowej latarki w upomin-
kowym opakowaniu. Multitool dla wygody użytkowania posiada antypoślizgowe 
okładziny z tworzywa ABS. 

metal, plastik ABS

narzędzie 115 x 43 x 22 mm; latarka 95 x Ø28 mm 

laser 20 x 11 mm lub tampondruk 40 x 40 mm   
 

7950PLN

3x 
AAA

1

2
3

5
6

7

8

9

10

11

4

R17508..
narzędzie wielofunkcyjne feaT
Narzędzie 9-funkcyjne pakowane w poliestrowe etui. 

stal nierdzewna, aluminium

2990PLN

R17508.05
R17508.41

R17508.02
R17508.04

R17508.82

czarny niebieski zielony bordowy grafitowy
R17508.02 R17508.04 R17508.05 R17508.82 R17508.41

5

9

7

2

6

2

3

1

2

4

8

R17511 

narzędzie wielofunkcyjne BraVaDo
11-funkcyjne, poręczne narzędzie, z rzadko spotykanym w produktach tego typu 
młotkiem i końcówką do wyciągania gwoździ. Pakowane w poliestrowe etui. 

stal nierdzewna

137 x 70 x 20 mm

laser 40 x 20 mm   
 

2990PLN

1

100 x 45 x 22 mm laser 20 x 5 mm, sitodruk 40 x 20 mm   
 

10
5

2

7

9

8

5

6

4

3

dołączone 
baterie

strumień  
światła20 lm

1) latarka LED 
2) nożyczki 
3) skrobak do ryb
4)  końcówka  

do haczyków  
wędkarskich

5) wkrętak krzyżowy

10

6) piła 
7) wkrętaki płaskie 
8) otwieracz do konserw 
9) otwieracz do butelek
10) nóż
11) pilnik
12) klucze oczkowe

1) szczypce uniwersalne
2) okładziny antypoślizgowe
3) szydło
4) wkrętaki płaskie
5) otwieracz do butelek
6) nóż
7)  skrobak do ryb z końcówką 

do haczyków wędkarskich
8) pilnik
9) piła
10) wkrętak krzyżowy
11) otwieracz do konserw

1) piła
2) wkrętaki płaskie
3) otwieracz do konserw
4) pilnik
5) szczypce uniwersalne 
6)  skrobak do ryb z końcówką 

do haczyków wędkarskich
7) otwieracz do butelek
8) wkrętak krzyżakowy
9) nóż

1) końcówka do wyciągania gwoździ
2) wkrętak krzyżowy
3) blokada
4) pilnik
5) wkrętaki płaskie
6) piła
7) otwieracz do konserw
8) nóż do izolowania przewodów
9) nóż
10) młotek
11) szczypce uniwersalne

11

stainless 
 steel

ostrze ze stali 
nierdzewnej

stainless 
 steel

ostrze ze stali 
nierdzewnej

stainless 
 steel

ostrze ze stali 
nierdzewnej

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

szczypce 
uniwersalne

zestaw 
rozmiarów

narzędzia 
o funkcjach 

dodatkowych

blokada 
bezpie-

czeństwa

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

szczypce 
uniwersalne

zestaw 
rozmiarów

narzędzia 
o funkcjach 

dodatkowych

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

szczypce 
uniwersalne

zestaw 
rozmiarów

narzędzia 
o funkcjach 

dodatkowych

latarka dołączone 
baterie

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

klucz 
nasadowy/ 

oczkowy

zestaw 
rozmiarów

narzędzia 
o funkcjach 

dodatkowych

latarka nożyczki

29
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R17513
scyzoryk 12-funkcyjny Mainz

stal nierdzewna, metaliczna farba

97 x 26 x 16 mm

laser 60 x 6 mm   
 

1490PLN

R17503
scyzoryk 12-funkcyjny z latarką LeD Trier

stal nierdzewna, aluminium

90 x 26 x 22 mm 

laser 15 x 10 mm sitodruk 50 x 20 mm   
 

1890PLN
stainless 
 steel

2x 
AG1

1
13

12

11

10
9

8

56

7 4

3

2

R17514
scyzoryk 9-funkcyjny BreMen

stal nierdzewna pokryta farbą

92 x 30 x 16 mm 

laser 45 x 10 mm   
 

1990PLN

stainless 
 steel

1 2
3

4

5
6

7

8
9

R17555  

nóż składany inTaCT
Składany nóż z ostrzem o długości 58 mm, wyposażony dodatkowo 
w młotek do rozbicia szyb, przecinak do pasów i klip do zaczepienia.

metal 2CR13

93 x 35 x 17 mm

laser 30 x 10 mm   
 

2290PLN

NOWOSC
. .

R17558.02  

składana saperka
Składana saperka z ergonomiczną rączką. Może także służyć 
jako kilof, piła lub otwieracz. Pakowana w poliestrowe etui.

stal węglowa, plastik, poliester

saperka 400 x 100 x 45 mm; etui 170 x 110 x 50 mm

saperka: laser 65 x 10 mm; etui: sitodruk 80 x 50 mm   
 

1690PLN
NOWOSC

. .

R17556  

nóż składany PriMe
Składany nóż z ostrzem o długości 74 mm.  
Pakowany w usztywniane nylonowe etui.

stal 3CR13, drewno, nylon

103 x 28 x 13 mm

laser 60 x 5 mm   
 

3790PLN

NOWOSC
. .

1

3

2

4

1)  nóż,  
długość ostrza 74 mm

2) piła 
3) blokada ostrza 
4) remiza do troczenia

1) latarka LED
2) nożyczki
3) piła
4) nóż
5) otwieracz do konserw
6) wkrętak płaski
7) otwieracz do butelek
8) kółko do troczenia
9) wkrętak krzyżowy
10) szydło

1) nożyczki
2) otwieracz do konserw
3) nóż
4) wkrętak krzyżowy
5) pilnik
6) korkociąg
7) oczko do troczenia
8) otwieracz do butelek
9) wkrętak płaski

10

1
3

5
4

2

12

11

9

8

6
7

13

1)  skrobak do ryb, końcówka 
do haczyków wędkarskich

2) nożyczki
3) piła
4) otwieracz do konserw
5) nóż
6) ucho do przewlekania

7) pilnik
8) szydło
9) wkrętak krzyżowy
10) korkociąg
11) kółko do troczenia
12) otwieracz do butelek
13) wkretak płaski

11) pilnik
12) ucho do przewlekania
13) korkociąg

1)  nóż, długość  
ostrza 58 mm

2) blokada ostrza 
3) nóż do pasów 
4) zbijak do szkła

1

3

2

4

blokada 
bezpie-

czeństwa

narzędzia 
o funkcjach 

dodatkowych

blokada 
bezpie-

czeństwa

narzędzia 
o funkcjach 

dodatkowych

ostrze ze stali 
nierdzewnej

ostrze ze stali 
nierdzewnej

dołączone 
baterie

nożyczkiwkrętak 
philips 

(krzyżowy)

wkrętak 
płaski

stainless 
 steel

ostrze ze stali 
nierdzewnej

narzędzia 
o funkcjach 

dodatkowych

nożyczkiwkrętak 
philips 

(krzyżowy)

wkrętak 
płaski

latarka

narzędzia 
o funkcjach 

dodatkowych

nożyczkiwkrętak 
philips 

(krzyżowy)

wkrętak 
płaski

31
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R17513
scyzoryk 12-funkcyjny Mainz

stal nierdzewna, metaliczna farba

97 x 26 x 16 mm

laser 60 x 6 mm   
 

1490PLN

R17503
scyzoryk 12-funkcyjny z latarką LeD Trier

stal nierdzewna, aluminium

90 x 26 x 22 mm 

laser 15 x 10 mm sitodruk 50 x 20 mm   
 

1890PLN
stainless 
 steel

2x 
AG1

1
13

12

11

10
9

8

56

7 4

3

2

R17514
scyzoryk 9-funkcyjny BreMen

stal nierdzewna pokryta farbą

92 x 30 x 16 mm 

laser 45 x 10 mm   
 

1990PLN

stainless 
 steel

1 2
3

4

5
6

7

8
9

R17555  

nóż składany inTaCT
Składany nóż z ostrzem o długości 58 mm, wyposażony dodatkowo 
w młotek do rozbicia szyb, przecinak do pasów i klip do zaczepienia.

metal 2CR13

93 x 35 x 17 mm

laser 30 x 10 mm   
 

2290PLN

NOWOSC
. .

R17558.02  

składana saperka
Składana saperka z ergonomiczną rączką. Może także służyć 
jako kilof, piła lub otwieracz. Pakowana w poliestrowe etui.

stal węglowa, plastik, poliester

saperka 400 x 100 x 45 mm; etui 170 x 110 x 50 mm

saperka: laser 65 x 10 mm; etui: sitodruk 80 x 50 mm   
 

1690PLN
NOWOSC

. .

R17556  

nóż składany PriMe
Składany nóż z ostrzem o długości 74 mm.  
Pakowany w usztywniane nylonowe etui.

stal 3CR13, drewno, nylon

103 x 28 x 13 mm

laser 60 x 5 mm   
 

3790PLN

NOWOSC
. .

1

3

2

4

1)  nóż,  
długość ostrza 74 mm

2) piła 
3) blokada ostrza 
4) remiza do troczenia

1) latarka LED
2) nożyczki
3) piła
4) nóż
5) otwieracz do konserw
6) wkrętak płaski
7) otwieracz do butelek
8) kółko do troczenia
9) wkrętak krzyżowy
10) szydło

1) nożyczki
2) otwieracz do konserw
3) nóż
4) wkrętak krzyżowy
5) pilnik
6) korkociąg
7) oczko do troczenia
8) otwieracz do butelek
9) wkrętak płaski

10

1
3

5
4

2

12

11

9

8

6
7

13

1)  skrobak do ryb, końcówka 
do haczyków wędkarskich

2) nożyczki
3) piła
4) otwieracz do konserw
5) nóż
6) ucho do przewlekania

7) pilnik
8) szydło
9) wkrętak krzyżowy
10) korkociąg
11) kółko do troczenia
12) otwieracz do butelek
13) wkretak płaski

11) pilnik
12) ucho do przewlekania
13) korkociąg

1)  nóż, długość  
ostrza 58 mm

2) blokada ostrza 
3) nóż do pasów 
4) zbijak do szkła

1

3

2

4

blokada 
bezpie-

czeństwa

narzędzia 
o funkcjach 

dodatkowych

blokada 
bezpie-

czeństwa

narzędzia 
o funkcjach 

dodatkowych

ostrze ze stali 
nierdzewnej

ostrze ze stali 
nierdzewnej

dołączone 
baterie

nożyczkiwkrętak 
philips 

(krzyżowy)

wkrętak 
płaski

stainless 
 steel

ostrze ze stali 
nierdzewnej

narzędzia 
o funkcjach 

dodatkowych

nożyczkiwkrętak 
philips 

(krzyżowy)

wkrętak 
płaski

latarka

narzędzia 
o funkcjach 

dodatkowych

nożyczkiwkrętak 
philips 

(krzyżowy)

wkrętak 
płaski

31
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R17603..
Miarka zwijana brelok 2M JusT

plastik, metal

45 x 45 x 12 mm

tampondruk 20 x 20 mm   
 

298PLN

R17785.08
skrobaczka do szyb 3 w 1
Wyposażona w gąbkę do szyb oraz ściągaczkę do wody z gumy  
termoplastycznej, która bardzo dobrze przylega do powierzchni. 

plastik ABS, guma termoplastyczna

140 x 82 x 15 mm 

tampondruk 40 x 30 mm lub tampondruk XL 100 x 30 mm   
 

245PLN

R17781..
skrobaczka do szyb z rękawicą
Skrobaczka z rękawicą umożliwia szybkie usunięcie lodu z szyb  
samochodu. Rękawica chroni dłoń przed mrozem i śniegiem. 

plastik, poliester

240 x 160 x 30 mm

sitodruk 90 x 90 mm   
 

595PLN

czarny niebieski czerwony
R17781.02 R17781.04 R17781.08

R17781.04

R17781.02

R17781.08

R17782..
skrobaczka do szyb z rękawicą

plastik, poliester

165 x 290 x 15 mm

sitodruk 100 x 140 mm   
 

czarny niebieski czerwony szary
R17782.02 R17782.04 R17782.08 R17782.21

595PLN

R17784..
skrobaczka do szyb

plastik ABS, guma termoplastyczna

207 x 94 x 26 mm

tampondruk 55 x 12 mm   
 

niebieski czerwony
R17782.04 R17782.08

545PLN

R17782.02

R17784.04

R17782.04

R17784.08

R17782.08R17782.21

R17603.04

NOWY 
KOLOR

R17603.08

R17603.03

żółty niebieski czerwony
R17603.03 R17603.04 R17603.08
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R17603..
Miarka zwijana brelok 2M JusT

plastik, metal

45 x 45 x 12 mm

tampondruk 20 x 20 mm   
 

298PLN

R17785.08
skrobaczka do szyb 3 w 1
Wyposażona w gąbkę do szyb oraz ściągaczkę do wody z gumy  
termoplastycznej, która bardzo dobrze przylega do powierzchni. 

plastik ABS, guma termoplastyczna

140 x 82 x 15 mm 

tampondruk 40 x 30 mm lub tampondruk XL 100 x 30 mm   
 

245PLN

R17781..
skrobaczka do szyb z rękawicą
Skrobaczka z rękawicą umożliwia szybkie usunięcie lodu z szyb  
samochodu. Rękawica chroni dłoń przed mrozem i śniegiem. 

plastik, poliester

240 x 160 x 30 mm

sitodruk 90 x 90 mm   
 

595PLN

czarny niebieski czerwony
R17781.02 R17781.04 R17781.08

R17781.04

R17781.02

R17781.08

R17782..
skrobaczka do szyb z rękawicą

plastik, poliester

165 x 290 x 15 mm

sitodruk 100 x 140 mm   
 

czarny niebieski czerwony szary
R17782.02 R17782.04 R17782.08 R17782.21

595PLN

R17784..
skrobaczka do szyb

plastik ABS, guma termoplastyczna

207 x 94 x 26 mm

tampondruk 55 x 12 mm   
 

niebieski czerwony
R17782.04 R17782.08

545PLN

R17782.02

R17784.04

R17782.04

R17784.08

R17782.08R17782.21

R17603.04

NOWY 
KOLOR

R17603.08

R17603.03

żółty niebieski czerwony
R17603.03 R17603.04 R17603.08
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R64216.02
Notatnik Lugo
Notatnik w twardej oprawie. 80 kartek  
z papieru kremowego chamois w linie.

papier 70 g/m2

130 x 210 x 13 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 cm   
 

795PLN
NOWOSC

. .

R73813.13 

Notatnik BLaNd
Notatnik A6 z długopisem i 6 kompletami  
karteczek samoprzylepnych.

papier z surowców wtórnych 78 g/m2

100 x 150 x 12 cm

tampondruk 55 x 20 cm lub tampondruk XL 70 x 50 mm   
 

598PLN
NOWOSC

. .

R64215.02 

Notatnik Vic
Notatnik w twardej oprawie. 80 kartek  
z papieru kremowego chamois w linie.

karton, papier, PVC

90 x 140 x 13 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 cm   
 

455PLN
NOWOSC

. .
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BIUROBIURO

34

R64216.02
Notatnik Lugo
Notatnik w twardej oprawie. 80 kartek  
z papieru kremowego chamois w linie.

papier 70 g/m2

130 x 210 x 13 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 cm   
 

795PLN
NOWOSC

. .

R73813.13 

Notatnik BLaNd
Notatnik A6 z długopisem i 6 kompletami  
karteczek samoprzylepnych.

papier z surowców wtórnych 78 g/m2

100 x 150 x 12 cm

tampondruk 55 x 20 cm lub tampondruk XL 70 x 50 mm   
 

598PLN
NOWOSC

. .

R64215.02 

Notatnik Vic
Notatnik w twardej oprawie. 80 kartek  
z papieru kremowego chamois w linie.

karton, papier, PVC

90 x 140 x 13 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 cm   
 

455PLN
NOWOSC

. .

35

dostępne  
zdobienie



R64218.03

R64218.42 R64218.08 R64218.21

R64239.02
Notatnik ForLi
Solidny notatnik 80-kartkowy z papierem  
chamois w kratkę. Oprawa z ekoskóry. 

papier, ekoskóra

130 x 210 x 14 mm

laser 50 x 20 mm lub 50 x 40 mm   
 

1590PLN
NOWOSC

. .

R64218..
Notatnik SheeN
Notes z okładką wykonaną z błyszczącego tworzywa sztucznego. Między 
tekturą a przednią okładką umieszczona gąbka introligatorska. 80 kartek  
w kratkę.

papier chamois 70 g/m2, tworzywo sztuczne

130 x 210 x 14 mm

tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm lub tłoczenie 50 x 20 mm   
 

1190PLN

żółty czerwony szary granatowy
R64218.03 R64218.08 R64218.21 R64218.42

R64227.02

R64227.04 R64227.05

R64227.06

R64227.08

R64227.28

R64219.15

R64219.28
R64219.55

R64219..
Notatnik cartageNa
Notes w twardej oprawie w szarym kolorze.  
80 kartek w kratkę. Zamykany elastyczną taśmą. 

karton, papier chamois 70 g/m2, PVC

130 x 210 x 12 mm

laser 30 x 30 mm lub laser 50 x 40 mm lub tłoczenie 50 x 20 mm   
 

895PLN

R64227..
Notatnik aSturiaS
Notatnik w twardej oprawie. Zamykany elastyczną taśmą. 80 kartek w kratkę. 

papier chamois 70 g/m2

130 x 210 x 12 mm

laser 30 x 30 mm lub laser 50 x 40 mm lub tłoczenie 50 x 20 mm   
 

795PLN
czarny niebieski zielony biały czerwony błękitny
R64227.02 R64227.04 R64227.05 R64227.06 R64227.08 R64227.28

NOWY 
KOLOR

R64219.08

szaro-niebieski szaro-zielony szaro-czerwony szaro-pomarańczowy
R64219.28 R64219.55 R64219.08 R64219.15

dostępne  
zdobienie
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R64218.03

R64218.42 R64218.08 R64218.21

R64239.02
Notatnik ForLi
Solidny notatnik 80-kartkowy z papierem  
chamois w kratkę. Oprawa z ekoskóry. 

papier, ekoskóra

130 x 210 x 14 mm

laser 50 x 20 mm lub 50 x 40 mm   
 

1590PLN
NOWOSC

. .

R64218..
Notatnik SheeN
Notes z okładką wykonaną z błyszczącego tworzywa sztucznego. Między 
tekturą a przednią okładką umieszczona gąbka introligatorska. 80 kartek  
w kratkę.

papier chamois 70 g/m2, tworzywo sztuczne

130 x 210 x 14 mm

tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm lub tłoczenie 50 x 20 mm   
 

1190PLN

żółty czerwony szary granatowy
R64218.03 R64218.08 R64218.21 R64218.42

R64227.02

R64227.04 R64227.05

R64227.06

R64227.08

R64227.28

R64219.15

R64219.28
R64219.55

R64219..
Notatnik cartageNa
Notes w twardej oprawie w szarym kolorze.  
80 kartek w kratkę. Zamykany elastyczną taśmą. 

karton, papier chamois 70 g/m2, PVC

130 x 210 x 12 mm

laser 30 x 30 mm lub laser 50 x 40 mm lub tłoczenie 50 x 20 mm   
 

895PLN

R64227..
Notatnik aSturiaS
Notatnik w twardej oprawie. Zamykany elastyczną taśmą. 80 kartek w kratkę. 

papier chamois 70 g/m2

130 x 210 x 12 mm

laser 30 x 30 mm lub laser 50 x 40 mm lub tłoczenie 50 x 20 mm   
 

795PLN
czarny niebieski zielony biały czerwony błękitny
R64227.02 R64227.04 R64227.05 R64227.06 R64227.08 R64227.28

NOWY 
KOLOR

R64219.08

szaro-niebieski szaro-zielony szaro-czerwony szaro-pomarańczowy
R64219.28 R64219.55 R64219.08 R64219.15

dostępne  
zdobienie
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R64224
Notatnik a5 roBLedo
Notatnik A5 oprawiony w okładkę z korka.  
80 kartek w kratkę. Zamykany elastyczną taśmą. 

papier chamois 70 g/m2, korek

145 x 210 x 14 mm

tampondruk 60 x 20 mm lub tampondruk XL 85 x 50 mm   
 

1290PLN

R64223
Notatnik a6 MoNtieL
Notatnik A6 oprawiony w okładkę z korka.  
80 kartek w kratkę. Zamykany elastyczną taśmą.

papier chamois 70 g/m2, korek

100 x 145 x 15 mm

tampondruk 60 x 20 mm lub tampondruk XL 70 x 50 mm   
 

710PLN

R64238.79
Zestaw Porto - notes z długopisem
Zestaw składający się z notesu w lnianej, drukowanej  
okładce (90 kartek w kratkę) oraz długopisu bambuso-
wego z plastikową skuwką, przyciskiem i końcówką.  
Pakowany w kartonowe pudełko. 

papier 80 g/m2, len, bambus, plastik

pudełko 195 x 210 x 21 mm, notes 134 x 190 x 16 mm, długopis 142 x 11 x 11 mm

sitodruk 50 x 20 mm, długopis tampondruk 60 x 6 mm lub tampondruk XL 80 x 6 mm   
 

1990PLN

dostępne 
zdobienie XL

niebieski 
wkład

produkt 
ekologiczny

R73671.13 

Blok z karteczkami
Blok zawierający 400 szt. karteczek o wymiarach 10,8 x 8 cm.

karton 1250 g/m2, papier 80 g/m2

85 x 110 x 41 mm

tampondruk 60 x 20 mm lub tampondruk XL 80 x 50 mm
   
 

748PLN
NOWOSC

. .
R73672.13
Stojak na karteczki samoprzylepne
Stojak z karteczkami samoprzylepnymi 
i foliowymi zakładkami indeksującymi  
oraz długopisem wykonanym z materiałów 
ekologicznych.

karton 1250 g/m2, papier 80 g/m2

stojak 103 x 135 x 10 mm; dlugopis 137 x 10 x 10 mm

tampondruk: stojak 60 x 20 mm; długopis 60 x 6 mm 
lub tampondruk XL 50 x 80 mm   

 
748PLN

NOWOSC
. .

R73674..
Blok z karteczkami
Blok zawierający 200 karteczek oraz 25 karteczek memo.

papier kremowy chamois

75 x 75 x 27 mm

tampondruk 50 x 40 mm lub tampondruk XL 60 x 60 mm   
 

395PLN
NOWOSC

. .

niebieski zielony czerwony
R73674.04 R73674.05 R73674.08

R73674.05

dostępne 
zdobienie XL

niebieski 
wkład

produkt 
ekologiczny

R73674.04

R73674.08

dostępne 
zdobienie XL

produkt 
ekologiczny

dostępne  
zdobienie

dostępne  
zdobienie

dostępne  
zdobienie
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R64224
Notatnik a5 roBLedo
Notatnik A5 oprawiony w okładkę z korka.  
80 kartek w kratkę. Zamykany elastyczną taśmą. 

papier chamois 70 g/m2, korek

145 x 210 x 14 mm

tampondruk 60 x 20 mm lub tampondruk XL 85 x 50 mm   
 

1290PLN

R64223
Notatnik a6 MoNtieL
Notatnik A6 oprawiony w okładkę z korka.  
80 kartek w kratkę. Zamykany elastyczną taśmą.

papier chamois 70 g/m2, korek

100 x 145 x 15 mm

tampondruk 60 x 20 mm lub tampondruk XL 70 x 50 mm   
 

710PLN

R64238.79
Zestaw Porto - notes z długopisem
Zestaw składający się z notesu w lnianej, drukowanej  
okładce (90 kartek w kratkę) oraz długopisu bambuso-
wego z plastikową skuwką, przyciskiem i końcówką.  
Pakowany w kartonowe pudełko. 

papier 80 g/m2, len, bambus, plastik

pudełko 195 x 210 x 21 mm, notes 134 x 190 x 16 mm, długopis 142 x 11 x 11 mm

sitodruk 50 x 20 mm, długopis tampondruk 60 x 6 mm lub tampondruk XL 80 x 6 mm   
 

1990PLN

dostępne 
zdobienie XL

niebieski 
wkład

produkt 
ekologiczny

R73671.13 

Blok z karteczkami
Blok zawierający 400 szt. karteczek o wymiarach 10,8 x 8 cm.

karton 1250 g/m2, papier 80 g/m2

85 x 110 x 41 mm

tampondruk 60 x 20 mm lub tampondruk XL 80 x 50 mm
   
 

748PLN
NOWOSC

. .
R73672.13
Stojak na karteczki samoprzylepne
Stojak z karteczkami samoprzylepnymi 
i foliowymi zakładkami indeksującymi  
oraz długopisem wykonanym z materiałów 
ekologicznych.

karton 1250 g/m2, papier 80 g/m2

stojak 103 x 135 x 10 mm; dlugopis 137 x 10 x 10 mm

tampondruk: stojak 60 x 20 mm; długopis 60 x 6 mm 
lub tampondruk XL 50 x 80 mm   

 
748PLN

NOWOSC
. .

R73674..
Blok z karteczkami
Blok zawierający 200 karteczek oraz 25 karteczek memo.

papier kremowy chamois

75 x 75 x 27 mm

tampondruk 50 x 40 mm lub tampondruk XL 60 x 60 mm   
 

395PLN
NOWOSC

. .

niebieski zielony czerwony
R73674.04 R73674.05 R73674.08

R73674.05

dostępne 
zdobienie XL

niebieski 
wkład

produkt 
ekologiczny

R73674.04

R73674.08

dostępne 
zdobienie XL

produkt 
ekologiczny

dostępne  
zdobienie

dostępne  
zdobienie

dostępne  
zdobienie

39
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R73670.13
Zakładka do książek
Zakładka do książek, która także może służyć jako linijka 13 cm. 
Dodatkowo wyposażona w karteczki samoprzylepne i memo.

papier

210 x 67 x 2 mm

tampondruk 45 x 30 mm lub tampondruk XL 100 x 25 mm   
 

NOWOSC
. .

R73668.13
Zestaw eco-LiNe
Zestaw składający się z 12 cm linijki, 2 bloczków karteczek  
samoprzylepnych, 5 kompletów karteczek memo oraz  
długopisu wykonanego z materiałów ekologicznych.

karton, papier, PVC

160 x 75 x 25 mm

tampondruk 50 x 30 mm lub tampondruk XL 110 x 20 mm   
 

1090PLN

NOWOSC
. .

dostępne 
zdobienie XL

niebieski 
wkład

produkt 
ekologiczny

dostępne 
zdobienie XL

produkt 
ekologiczny

PODWÓJNA PODZIAŁKA  
CALE (5”) i CENTYMETRY (13 cm) 

ZAKŁADKA  
DO KSIAZKI  
 

,
.

149PLN
R01061.02
Zestaw upominkowy gaLaNt
Wykonany z metalu i ekoskóry zestaw upominkowy składający  
się z breloka, wizytownika na 15 wizytówek i długopisu. 

ekoskóra, metal

pudełko 170 x 160 x 32 mm; wizytownik 95 x 65 x 13 mm; długopis 135 x 11 x 11 mm; brelok 62 x 17 x 10 mm

tampondruk: pudełko 50 x 37 mm / laser: wizytownik 80 x 9 mm; długopis 30 x 6 mm; brelok 11 x 13 mm   
 

4900PLN

R01060.02
Zestaw upominkowy VaLiaNce
Zestaw upominkowy składający się z wizytownika na 12-17 wizytówek,  
breloka i długopisu. Elementy z ciemnego  metalu na wizytowniku i breloku doskonale   
eksponują logotyp. Pakowany w opakowanie upominkowe pokryte ekoskórą. 

ekoskóra, metal

pudełko 162 x 155 x 25 mm; wizytownik 95 x 67 x 18 mm; brelok 70 x 22 x 9 mm; długopis 135 x 11 x 11 mm

laser: pudełko 30 x 30 mm; brelok 17 x 13 mm; wizytownik 40 x 13 mm; długopis 35 x 6 mm   
 

4900PLN
niebieski 

wkład

opakowanie 
upominkowe

niebieski 
wkład

opakowanie 
upominkowe

41
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R73670.13
Zakładka do książek
Zakładka do książek, która także może służyć jako linijka 13 cm. 
Dodatkowo wyposażona w karteczki samoprzylepne i memo.

papier

210 x 67 x 2 mm

tampondruk 45 x 30 mm lub tampondruk XL 100 x 25 mm   
 

NOWOSC
. .

R73668.13
Zestaw eco-LiNe
Zestaw składający się z 12 cm linijki, 2 bloczków karteczek  
samoprzylepnych, 5 kompletów karteczek memo oraz  
długopisu wykonanego z materiałów ekologicznych.

karton, papier, PVC

160 x 75 x 25 mm

tampondruk 50 x 30 mm lub tampondruk XL 110 x 20 mm   
 

1090PLN

NOWOSC
. .

dostępne 
zdobienie XL

niebieski 
wkład

produkt 
ekologiczny

dostępne 
zdobienie XL

produkt 
ekologiczny

PODWÓJNA PODZIAŁKA  
CALE (5”) i CENTYMETRY (13 cm) 

ZAKŁADKA  
DO KSIAZKI  
 

,
.

149PLN
R01061.02
Zestaw upominkowy gaLaNt
Wykonany z metalu i ekoskóry zestaw upominkowy składający  
się z breloka, wizytownika na 15 wizytówek i długopisu. 

ekoskóra, metal

pudełko 170 x 160 x 32 mm; wizytownik 95 x 65 x 13 mm; długopis 135 x 11 x 11 mm; brelok 62 x 17 x 10 mm

tampondruk: pudełko 50 x 37 mm / laser: wizytownik 80 x 9 mm; długopis 30 x 6 mm; brelok 11 x 13 mm   
 

4900PLN

R01060.02
Zestaw upominkowy VaLiaNce
Zestaw upominkowy składający się z wizytownika na 12-17 wizytówek,  
breloka i długopisu. Elementy z ciemnego  metalu na wizytowniku i breloku doskonale   
eksponują logotyp. Pakowany w opakowanie upominkowe pokryte ekoskórą. 

ekoskóra, metal

pudełko 162 x 155 x 25 mm; wizytownik 95 x 67 x 18 mm; brelok 70 x 22 x 9 mm; długopis 135 x 11 x 11 mm

laser: pudełko 30 x 30 mm; brelok 17 x 13 mm; wizytownik 40 x 13 mm; długopis 35 x 6 mm   
 

4900PLN
niebieski 

wkład

opakowanie 
upominkowe

niebieski 
wkład

opakowanie 
upominkowe
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R08619..
teczka na tablet eco-SeNSe
Zapinana na zatrzask filcowa teczka na tablet. Wyposażona  
w dwie kieszonki na dokumenty (305 x 205 mm i 235 x 145 mm). 

filc

325 x 215 x 10 mm

sitodruk 230 x 100 mm   
 

990PLN

szaro-niebieski szaro-zielony
R08619.04 R08619.05

MAX 
24 x 17 x 1 cm

produkt 
ekologiczny

R08619.05

R08619.04

R91740.04 

teczka konferencyjna oriStaNo
Teczka konferencyjna z zaczepem na długopis.  
W środku notatnik A5, kieszonki na wizytówki 
oraz na dokumenty.

poliester 600D

230 x 320 x 10 mm

sitodruk 130 x 200 mm   
 

2290PLN
a5

R08616.. 
teczka a4 z filcu eco-SeNSe
Filcowa, zapinana na zatrzask, teczka A4 na dokumenty. Wyposażona w kieszonkę na dokumenty formatu A4 
i cztery mniejsze kieszonki oraz 25 kartkowy notes A4 w linie z papieru z recyklingu o gramaturze 70 g/m². 

filc

255 x 310 x 12 mm

sitodruk 200 x 100 mm   
 

1990PLNszaro-niebieski szaro-zielony
R08616.04 R08616.05

R08616.05

a4 a4

a4

Długopis 
 nie jest 

dołączony

uchwyt na 
długopis

notes 
A5

kieszeń na 
dokumenty

kieszeń na 
wizytówki

notes 
A4

kieszeń na 
dokumenty

kieszeń na 
wizytówki

przegródka 
na tablet

R08616.04

43
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R08619..
teczka na tablet eco-SeNSe
Zapinana na zatrzask filcowa teczka na tablet. Wyposażona  
w dwie kieszonki na dokumenty (305 x 205 mm i 235 x 145 mm). 

filc

325 x 215 x 10 mm

sitodruk 230 x 100 mm   
 

990PLN

szaro-niebieski szaro-zielony
R08619.04 R08619.05

MAX 
24 x 17 x 1 cm

produkt 
ekologiczny

R08619.05

R08619.04

R91740.04 

teczka konferencyjna oriStaNo
Teczka konferencyjna z zaczepem na długopis.  
W środku notatnik A5, kieszonki na wizytówki 
oraz na dokumenty.

poliester 600D

230 x 320 x 10 mm

sitodruk 130 x 200 mm   
 

2290PLN
a5

R08616.. 
teczka a4 z filcu eco-SeNSe
Filcowa, zapinana na zatrzask, teczka A4 na dokumenty. Wyposażona w kieszonkę na dokumenty formatu A4 
i cztery mniejsze kieszonki oraz 25 kartkowy notes A4 w linie z papieru z recyklingu o gramaturze 70 g/m². 

filc

255 x 310 x 12 mm

sitodruk 200 x 100 mm   
 

1990PLNszaro-niebieski szaro-zielony
R08616.04 R08616.05

R08616.05

a4 a4

a4

Długopis 
 nie jest 

dołączony

uchwyt na 
długopis

notes 
A5

kieszeń na 
dokumenty

kieszeń na 
wizytówki

notes 
A4

kieszeń na 
dokumenty

kieszeń na 
wizytówki

przegródka 
na tablet

R08616.04
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Długopis 
 nie jest 

dołączony

R91710 

teczka konferencyjna na zamek SiracuSa
Teczka konferencyjna A4 z kalkulatorem, zapinana na zamek.  
Posiada 7 kieszonek,przegródki na dokumenty, notes A4, uchwyt  
na długopis i kieszeń z zamkiem. 

ekoskóra

260 x 340 x 25 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

5490PLN 1x 
AG 
10

R91707  
teczka a4 taorMiNa
Atrakcyjna cenowo teczka wyposażona  
w kieszonkę na wizytówki, przegródkę  
na dokumenty, uchwyt na długopis i notes A4. 

ekoskóra

240 x 320 x 20 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

3320PLN Długopis 
 nie jest 

dołączony

a4 a4

uchwyt na 
długopis

notes 
A4

kieszeń na 
dokumenty

kieszeń na 
wizytówki

a4 a4

uchwyt na 
długopis

notes 
A4

kieszeń na 
dokumenty

kieszeń na 
wizytówki

zawiera 
kalkulator

zapinana 
na zamek

kieszeń 
na zamek

dołączone 
baterie

Długopis 
 nie jest 

dołączony

R91712 

teczka konferencyjna na zamek ViceNZa
Teczka konferencyjna z poręcznym uchwytem. Wyposażona w kalkulator,  
notes A4, metalowy ring, kieszonkę z zamkiem oraz uchwyt na długopis,  
kieszonki na wizytówki oraz przegródki na dokumenty. 

ekoskóra

250 x 340 x 45 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

7270PLN

1x 
AG 
10

a4 a4

Długopis 
 nie jest 

dołączony

Telefon 
 nie jest 

dołączony

R89499 

teczka konferencyjna na zamek caSerta
Teczka na dokumenty A4 z wysuwaną rączką, zapinana na zamek. Zawiera 
 notatnik (30 kartek w linię) i zapinaną na zamek kieszeń na dokumenty.  

ekoskóra

255 x 345 x 30 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

6990PLN

a4 a4

uchwyt na 
długopis

notes 
A4

kieszeń na 
dokumenty

kieszeń na 
wizytówki

kieszeń 
na zamek

wysuwane 
uchwyty

zapinana 
na zamek

zapinana 
na zamek

kieszeń 
na zamek

dołączone 
baterie

zawiera 
kalkulator

uchwyt na 
długopis

notes 
A4

kieszeń na 
dokumenty

kieszeń na 
wizytówki

45
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ur
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Długopis 
 nie jest 

dołączony

R91710 

teczka konferencyjna na zamek SiracuSa
Teczka konferencyjna A4 z kalkulatorem, zapinana na zamek.  
Posiada 7 kieszonek,przegródki na dokumenty, notes A4, uchwyt  
na długopis i kieszeń z zamkiem. 

ekoskóra

260 x 340 x 25 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

5490PLN 1x 
AG 
10

R91707  
teczka a4 taorMiNa
Atrakcyjna cenowo teczka wyposażona  
w kieszonkę na wizytówki, przegródkę  
na dokumenty, uchwyt na długopis i notes A4. 

ekoskóra

240 x 320 x 20 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

3320PLN Długopis 
 nie jest 

dołączony

a4 a4

uchwyt na 
długopis

notes 
A4

kieszeń na 
dokumenty

kieszeń na 
wizytówki

a4 a4

uchwyt na 
długopis

notes 
A4

kieszeń na 
dokumenty

kieszeń na 
wizytówki

zawiera 
kalkulator

zapinana 
na zamek

kieszeń 
na zamek

dołączone 
baterie

Długopis 
 nie jest 

dołączony

R91712 

teczka konferencyjna na zamek ViceNZa
Teczka konferencyjna z poręcznym uchwytem. Wyposażona w kalkulator,  
notes A4, metalowy ring, kieszonkę z zamkiem oraz uchwyt na długopis,  
kieszonki na wizytówki oraz przegródki na dokumenty. 

ekoskóra

250 x 340 x 45 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

7270PLN

1x 
AG 
10

a4 a4

Długopis 
 nie jest 

dołączony

Telefon 
 nie jest 

dołączony

R89499 

teczka konferencyjna na zamek caSerta
Teczka na dokumenty A4 z wysuwaną rączką, zapinana na zamek. Zawiera 
 notatnik (30 kartek w linię) i zapinaną na zamek kieszeń na dokumenty.  

ekoskóra

255 x 345 x 30 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

6990PLN

a4 a4

uchwyt na 
długopis

notes 
A4

kieszeń na 
dokumenty

kieszeń na 
wizytówki

kieszeń 
na zamek

wysuwane 
uchwyty

zapinana 
na zamek

zapinana 
na zamek

kieszeń 
na zamek

dołączone 
baterie

zawiera 
kalkulator

uchwyt na 
długopis

notes 
A4

kieszeń na 
dokumenty

kieszeń na 
wizytówki

45

bi
ur
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Długopis 
 nie jest 

dołączony

R73736  
teczka konferencyjna a4 trieSte
Teczka konferencyjna A4 w lnianej okładce z notesem w linię z papieru z recyklingu,  
20 kartek 70 g/m². Kieszeń na dokumenty A4, dodatkowa kieszeń i uchwyt na długopis. 

len

250 x 320 x 16 mm

sitodruk 200 x 100 mm   
 

3490PLN

R89493.13  
Korkowa teczka a4
Teczka A4 z gładkiego korka. Z trzema 
przegródkami, uchwytem na długopis  
i notesem w linie (25 kartek). 

korek

230 x 310 x 21 mm

sitodruk 150 x 220 mm   
 

3800PLN

a4 a4 a5

notes 
A4

kieszeń na 
dokumenty

kieszeń na 
wizytówki

kieszeń na 
dokumenty

uchwyt na 
długopis

a4 a4

uchwyt na 
długopis

notes 
A4

kieszeń na 
dokumenty

kieszeń na 
wizytówki

produkt 
ekologiczny

produkt 
ekologiczny

Ołówki, spinacze 
i karteczki  

nie są dołączone

bi
ur

o
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Długopis 
 nie jest 

dołączony

R73736  
teczka konferencyjna a4 trieSte
Teczka konferencyjna A4 w lnianej okładce z notesem w linię z papieru z recyklingu,  
20 kartek 70 g/m². Kieszeń na dokumenty A4, dodatkowa kieszeń i uchwyt na długopis. 

len

250 x 320 x 16 mm

sitodruk 200 x 100 mm   
 

3490PLN

R89493.13  
Korkowa teczka a4
Teczka A4 z gładkiego korka. Z trzema 
przegródkami, uchwytem na długopis  
i notesem w linie (25 kartek). 

korek

230 x 310 x 21 mm

sitodruk 150 x 220 mm   
 

3800PLN

a4 a4 a5

notes 
A4

kieszeń na 
dokumenty

kieszeń na 
wizytówki

kieszeń na 
dokumenty

uchwyt na 
długopis

a4 a4

uchwyt na 
długopis

notes 
A4

kieszeń na 
dokumenty

kieszeń na 
wizytówki

produkt 
ekologiczny

produkt 
ekologiczny

Ołówki, spinacze 
i karteczki  

nie są dołączone

bi
ur

o
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3,5 mm  
audiojack

1200 mm 10 mm 20Hz 
~20kHZ

105±3 dB  
dla 1KHz,  

6 mW

THD 
<1%

etui

R50187..
Słuchawki Soundbang
Słuchawki douszne z mikrofonem i przyciskiem do odbierania  
połączeń. Kabel z zamkiem zapobiega splątaniu. Usztywnione  
etui z ekoskóry chroni słuchawki przed uszkodzeniem. 

tworzywo sztuczne

83 x 83 x 36 mm

tampondruk 35 x 35 mm   
 2990PLNczarny niebieski

R50187.02 R50187.04

R50187.04
R50187.02

R50186.04

Słuchawki Sporty
Słuchawki douszne z elastycznym zaczepem na ucho. Wyposażone w mikrofon  
i przycisk do odbierania połączeń. Idealne dla osób aktywnych np. biegaczy. 
Usztywnione etui z ekoskóry chroni słuchawki przed uszkodzeniem. 

tworzywo sztuczne

83 x 83 x 36 mm

tampondruk 35 x 35 mm   
 

2390PLN

R50183.. 
Słuchawki CLEar Sound
Słuchawki douszne z zapasowymi nakładkami w plastikowym pudełku. 

plastik

390PLN

czarny biały
R50183.02 R50183.06

70 x 70 x 18 mm tampondruk 40 x 40 mm   
 

R50183.02 R50183.06

3,5 mm  
audiojack

1200 mm 10 mm 20Hz 
~20kHZ

98±3 dB  
dla 1KHz,  

6 mW

THD 
<1%

9 μm 32± 5%  
Ohm

plastikowe 
pudełko

Z
IMpEdanCJa

3,5 mm  
audiojack

1200 mm 10 mm 20Hz 
~20kHZ

105±3 dB  
dla 1KHz,  

6 mW

THD 
<1%

etui
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3,5 mm  
audiojack

1200 mm 10 mm 20Hz 
~20kHZ

105±3 dB  
dla 1KHz,  

6 mW

THD 
<1%

etui

R50187..
Słuchawki Soundbang
Słuchawki douszne z mikrofonem i przyciskiem do odbierania  
połączeń. Kabel z zamkiem zapobiega splątaniu. Usztywnione  
etui z ekoskóry chroni słuchawki przed uszkodzeniem. 

tworzywo sztuczne

83 x 83 x 36 mm

tampondruk 35 x 35 mm   
 2990PLNczarny niebieski

R50187.02 R50187.04

R50187.04
R50187.02

R50186.04

Słuchawki Sporty
Słuchawki douszne z elastycznym zaczepem na ucho. Wyposażone w mikrofon  
i przycisk do odbierania połączeń. Idealne dla osób aktywnych np. biegaczy. 
Usztywnione etui z ekoskóry chroni słuchawki przed uszkodzeniem. 

tworzywo sztuczne

83 x 83 x 36 mm

tampondruk 35 x 35 mm   
 

2390PLN

R50183.. 
Słuchawki CLEar Sound
Słuchawki douszne z zapasowymi nakładkami w plastikowym pudełku. 

plastik

390PLN

czarny biały
R50183.02 R50183.06

70 x 70 x 18 mm tampondruk 40 x 40 mm   
 

R50183.02 R50183.06

3,5 mm  
audiojack

1200 mm 10 mm 20Hz 
~20kHZ

98±3 dB  
dla 1KHz,  

6 mW

THD 
<1%

9 μm 32± 5%  
Ohm

plastikowe 
pudełko

Z
IMpEdanCJa

3,5 mm  
audiojack

1200 mm 10 mm 20Hz 
~20kHZ

105±3 dB  
dla 1KHz,  

6 mW

THD 
<1%

etui
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długość 50 cm

R64326.02
Statyw do smartfonów SELFIE CoMpaCt
Stalowy statyw do smartfonów służący do wykonywania autoportretów.  
Zwolnienie migawki za pomocą przycisku umieszczonego na rączce  
z pianki EVA. Uchwyt dostosowany do smartfonów o szerokości 55-90 mm.  
Ruchoma głowica uchwytu w zakresie 270 stopni. Mały rozmiar po złoże-
niu pozwala na wygodne schowanie statywu do kieszeni lub torebki.

pianka EVA, plastik, stal

rozłożony 610 x 45 x 24 mm, złożony 140 x 45 x 25 mm

laser 50 x 8 mm   
 

1245PLN

R64328.06
uchwyt do telefonu komórkowego
Praktyczny uchwyt do telefonu komórkowego montowany  
do kratki wentylacyjnej w samochodzie. Regulacja uchwytu 
pozwala na montowanie urządzeń o szerokości do 8,4 cm.

ABS, tworzywa sztuczne, silikon

77 x 40 x 55 mm

tampondruk 30 x 8 mm   
 

445PLN

NOWOSC
. .

max 84 mm

55 - 90 mm

R50182
Słuchawki IntEnSE
Lekkie (123 g) i wygodne słuchawki ze składanym pałąkiem o regulowanej długości. 

plastik, ekoskóra

155 x 185 x 60 mm

tampondruk 15 x 40 mm   
 

2290PLN

3,5 mm  
audiojack

1500 mm 20Hz 
~20kHZ

111±3 dB  
dla 1KHz,  

6 mW

THD 
<1%

16 μm 32± 5%  
Ohm

123 g

Z
IMpEdanCJa
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długość 50 cm

R64326.02
Statyw do smartfonów SELFIE CoMpaCt
Stalowy statyw do smartfonów służący do wykonywania autoportretów.  
Zwolnienie migawki za pomocą przycisku umieszczonego na rączce  
z pianki EVA. Uchwyt dostosowany do smartfonów o szerokości 55-90 mm.  
Ruchoma głowica uchwytu w zakresie 270 stopni. Mały rozmiar po złoże-
niu pozwala na wygodne schowanie statywu do kieszeni lub torebki.

pianka EVA, plastik, stal

rozłożony 610 x 45 x 24 mm, złożony 140 x 45 x 25 mm

laser 50 x 8 mm   
 

1245PLN

R64328.06
uchwyt do telefonu komórkowego
Praktyczny uchwyt do telefonu komórkowego montowany  
do kratki wentylacyjnej w samochodzie. Regulacja uchwytu 
pozwala na montowanie urządzeń o szerokości do 8,4 cm.

ABS, tworzywa sztuczne, silikon

77 x 40 x 55 mm

tampondruk 30 x 8 mm   
 

445PLN

NOWOSC
. .

max 84 mm

55 - 90 mm

R50182
Słuchawki IntEnSE
Lekkie (123 g) i wygodne słuchawki ze składanym pałąkiem o regulowanej długości. 

plastik, ekoskóra

155 x 185 x 60 mm

tampondruk 15 x 40 mm   
 

2290PLN

3,5 mm  
audiojack

1500 mm 20Hz 
~20kHZ

111±3 dB  
dla 1KHz,  

6 mW

THD 
<1%

16 μm 32± 5%  
Ohm

123 g

Z
IMpEdanCJa
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R50188.06
power bank
Przenośna ładowarka do smartfonów, telefonów, odtwarzaczy MP3 i nawigacji  
satelitarnej (o maksymalnym natężeniu prądu ładowania do 1 A, moc max. 5 W). 
Wyposażona w kabel micro-USB. Służy do całkowitego naładowania urządzenia  
z baterią o pojemności do 2000 mAh lub podładowania urządzenia z baterią  
o pojemności powyżej 2000 mAh. Plastikowa obudowa. Pakowana w opakowa-
nie upominkowe wykonane z plastiku.

plastik, akumulator litowo-jonowy

92 x 25 x 25 mm, pudełko 104 x 55 x 45 mm

power bank tampondruk 60 x 20 mm; pudełko tampondruk 60 x 20 mm   
 

1980PLN

R64026.02
Ekran z soczewką powiększającą EnLargE
Ekran powiększający obraz z telefonu komórkowego do wymiarów 8,3 cala.  
Pozwala na komfortowe oglądanie filmów i zdjęć oraz czytanie e-booków.  
Oglądany obraz sprawia wrażenie 3 D. Nie wymaga zasilania bateriami.

ekoskóra, nietłuczący się pleksiglas 

120 x 190 x 7 mm

laser 30 x 30 mm   
 

2990PLN

NOWOSC
. .

MaX 
8,3"

Telefon nie jest 
dołączony

micro 
uSb

1a

5W
Li-ion

kabel 
micro-USB

max. natężenie 
prądu 1 A

max. moc 
5W

akumulator 
litowo-jonowy

R64454.06
Czyścik do telefonów komórkowych tIdy
Czyścik do telefonów komórkowych usuwający kurz, odciski palców  
i polerujący ekran. Wtyk montowany do gniazdka mini Jack.

tworzywo sztuczne (PVC), polietylen 

34 x 53 x 7 mm

tampondruk 23 x 33 mm   
 

149PLN

NOWOSC
. .

R64327
pokrowiec na telefon CryStaL
Szczelny pokrowiec na telefon, portfel lub klucze. Wyposażony w smycz z klamerką. 

tworzywo sztuczne

130 x 205 x 7 mm

tampondruk 60 x 20 mm   
 

598PLN

Telefon nie jest 
dołączony

14 cmMaX

8 cm

5352
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R50188.06
power bank
Przenośna ładowarka do smartfonów, telefonów, odtwarzaczy MP3 i nawigacji  
satelitarnej (o maksymalnym natężeniu prądu ładowania do 1 A, moc max. 5 W). 
Wyposażona w kabel micro-USB. Służy do całkowitego naładowania urządzenia  
z baterią o pojemności do 2000 mAh lub podładowania urządzenia z baterią  
o pojemności powyżej 2000 mAh. Plastikowa obudowa. Pakowana w opakowa-
nie upominkowe wykonane z plastiku.

plastik, akumulator litowo-jonowy

92 x 25 x 25 mm, pudełko 104 x 55 x 45 mm

power bank tampondruk 60 x 20 mm; pudełko tampondruk 60 x 20 mm   
 

1980PLN

R64026.02
Ekran z soczewką powiększającą EnLargE
Ekran powiększający obraz z telefonu komórkowego do wymiarów 8,3 cala.  
Pozwala na komfortowe oglądanie filmów i zdjęć oraz czytanie e-booków.  
Oglądany obraz sprawia wrażenie 3 D. Nie wymaga zasilania bateriami.

ekoskóra, nietłuczący się pleksiglas 

120 x 190 x 7 mm

laser 30 x 30 mm   
 

2990PLN

NOWOSC
. .

MaX 
8,3"

Telefon nie jest 
dołączony

micro 
uSb

1a

5W
Li-ion

kabel 
micro-USB

max. natężenie 
prądu 1 A

max. moc 
5W

akumulator 
litowo-jonowy

R64454.06
Czyścik do telefonów komórkowych tIdy
Czyścik do telefonów komórkowych usuwający kurz, odciski palców  
i polerujący ekran. Wtyk montowany do gniazdka mini Jack.

tworzywo sztuczne (PVC), polietylen 

34 x 53 x 7 mm

tampondruk 23 x 33 mm   
 

149PLN

NOWOSC
. .

R64327
pokrowiec na telefon CryStaL
Szczelny pokrowiec na telefon, portfel lub klucze. Wyposażony w smycz z klamerką. 

tworzywo sztuczne

130 x 205 x 7 mm

tampondruk 60 x 20 mm   
 

598PLN

Telefon nie jest 
dołączony

14 cmMaX

8 cm
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R35650..
długopis – latarka LEd pEn LIght
Długopis z latarką LED z końcówką dotykową. Moc latarki 0,08W. 

plastik

125 x 13 x 13 mm

tampondruk 45 x 7 mm   
 

529PLN

R35650.08

R35650.05

R35650.04

R35650.02

czarny niebieski zielony czerwony
R35650.02 R35650.04 R35650.05 R35650.08

3x 
LR41 R35646..

rękawiczki touCh ControL do urządzeń sterowanych dotykowo
Rękawiczki zimowe przeznaczone do obsługiwania urządzeń sterowanych  
dotykowo np. do smartfonów i tabletów. Materiał na końcówkach 3 palców  
(kciuk, palec wskazujący i środkowy) posiada dodatek włókien przewodzących.

95% akryl,  5% elastan, gramatura 31 g/m2

145 x 216 x 6 mm

sitodruk 50 x 40 mm   
 

570PLN
czarny zielony szary
R35646.02 R35646.05 R35646.21

570PLN520PLN

R35646.02

R35646.05

R35646.21

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

dołączone 
baterie

niebieski 
wkład

R73409.79
długopis touCh tIp goLd
Długopis z końcówką przystosowaną do ekranów dotykowych. 

aluminium

135 x 8 x 8 mm

laser 40 x 4 mm   
 

250PLN

srebrny czarny żółty granatowy zielony biały czerwony pomarańczowy różowy
R73408.01 R73408.02 R73408.03 R73408.04 R73408.05 R73408.06 R73408.08 R73408.15 R73408.33

R73408..
długopis touCh tIp
Długopis z końcówką przystosowaną do ekranów dotykowych. 

aluminium

135 x 8 x 8 mm

laser 40 x 4 mm   
 

230PLN

R35423.02
długopis ze wskaźnikiem laserowym SuprEME – 4 W 1
Długopis ze wskaźnikiem laserowym, latarką LED oraz końcówką 
przystosowaną do obsługiwania ekranów dotykowych. Aluminio-
we, srebrne opakowanie upominkowe.

metal, plastik

etui 178 x 38 x 19 mm; wskaźnik 125 x 10 x 10 mm

laser: etui 50 x 20 mm; wskaźnik 40 x 6 mm   
 

1390PLNNOWOSC
. .

3x 
AG3

opakowanie 
upominkowe

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

dołączone 
baterie

niebieski 
wkład

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

niebieski 
wkład

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

niebieski 
wkład

R73408.03

R73408.05

R73408.15

R73408.33

R73408.01

R73408.02

R73408.04

R73408.08

R73408.06
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R35650..
długopis – latarka LEd pEn LIght
Długopis z latarką LED z końcówką dotykową. Moc latarki 0,08W. 

plastik

125 x 13 x 13 mm

tampondruk 45 x 7 mm   
 

529PLN

R35650.08

R35650.05

R35650.04

R35650.02

czarny niebieski zielony czerwony
R35650.02 R35650.04 R35650.05 R35650.08

3x 
LR41 R35646..

rękawiczki touCh ControL do urządzeń sterowanych dotykowo
Rękawiczki zimowe przeznaczone do obsługiwania urządzeń sterowanych  
dotykowo np. do smartfonów i tabletów. Materiał na końcówkach 3 palców  
(kciuk, palec wskazujący i środkowy) posiada dodatek włókien przewodzących.

95% akryl,  5% elastan, gramatura 31 g/m2

145 x 216 x 6 mm

sitodruk 50 x 40 mm   
 

570PLN
czarny zielony szary
R35646.02 R35646.05 R35646.21

570PLN520PLN

R35646.02

R35646.05

R35646.21

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

dołączone 
baterie

niebieski 
wkład

R73409.79
długopis touCh tIp goLd
Długopis z końcówką przystosowaną do ekranów dotykowych. 

aluminium

135 x 8 x 8 mm

laser 40 x 4 mm   
 

250PLN

srebrny czarny żółty granatowy zielony biały czerwony pomarańczowy różowy
R73408.01 R73408.02 R73408.03 R73408.04 R73408.05 R73408.06 R73408.08 R73408.15 R73408.33

R73408..
długopis touCh tIp
Długopis z końcówką przystosowaną do ekranów dotykowych. 

aluminium

135 x 8 x 8 mm

laser 40 x 4 mm   
 

230PLN

R35423.02
długopis ze wskaźnikiem laserowym SuprEME – 4 W 1
Długopis ze wskaźnikiem laserowym, latarką LED oraz końcówką 
przystosowaną do obsługiwania ekranów dotykowych. Aluminio-
we, srebrne opakowanie upominkowe.

metal, plastik

etui 178 x 38 x 19 mm; wskaźnik 125 x 10 x 10 mm

laser: etui 50 x 20 mm; wskaźnik 40 x 6 mm   
 

1390PLNNOWOSC
. .

3x 
AG3

opakowanie 
upominkowe

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

dołączone 
baterie

niebieski 
wkład

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

niebieski 
wkład

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

niebieski 
wkład

R73408.03

R73408.05

R73408.15

R73408.33

R73408.01

R73408.02

R73408.04

R73408.08

R73408.06

5554
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AKCESORIA 
OSOBISTE
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R08654
Kosmetyczka TRAVEL MATE
Podróżna, rozkładana kosmetyczka. Wyposażona  
w haczyk pozwalający na jej wygodne zawieszenie.

poliester 600D

210 x 230 x 100 mm 

sitodruk 80 x 60 mm   
 

1990PLN

R08599.04

R08599.55

R08599.06

R08599..
Kosmetyczka TRAVEL PAL
Przezroczysta kosmetyczka zapinana na zamek.

tworzywo sztuczne

240 x 190 x 65 mm

tampondruk 60 x 20 mm lub tampondruk XL 100 x 30 mm   
 

490PLN
NOWOSC

. .

niebieski jasnozielony biały
R08599.04 R08599.55 R08599.06

Kosmetyki 
nie są dołączone

Kosmetyki 
nie są dołączone

dostępne  
zdobienie

57
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R08654
Kosmetyczka TRAVEL MATE
Podróżna, rozkładana kosmetyczka. Wyposażona  
w haczyk pozwalający na jej wygodne zawieszenie.

poliester 600D

210 x 230 x 100 mm 

sitodruk 80 x 60 mm   
 

1990PLN

R08599.04

R08599.55

R08599.06

R08599..
Kosmetyczka TRAVEL PAL
Przezroczysta kosmetyczka zapinana na zamek.

tworzywo sztuczne

240 x 190 x 65 mm

tampondruk 60 x 20 mm lub tampondruk XL 100 x 30 mm   
 

490PLN
NOWOSC

. .

niebieski jasnozielony biały
R08599.04 R08599.55 R08599.06

Kosmetyki 
nie są dołączone

Kosmetyki 
nie są dołączone

dostępne  
zdobienie

57



R08646..
Kosmetyczka TRAVEL COMPANION
Nadzwyczaj praktyczna, trwała i pojemna kosmetyczka zamykana na zamek. Wyposażona 
w haczyk, dwie kieszonki z siatki zamykane na zamek i cztery otwarte, głębokie przegródki. 

poliester 600D Oxford   
 

2790PLN
NOWOSC

. .

jasnozielony niebieski
R08646.55 R08646.04

R08646.04

R08646.55

220 x 170 x 60 mm sitodruk 150 x 100 mm

Kosmetyki 
nie są dołączone

R08000
Ski-pass z karabińczykiem
Nowoczesny ski-pass z karabińczykiem. 

metal, plastik

37 x 63 x 16 mm 

tampondruk 13 x 13 mm   
 

595PLN

Długość 
Linki 79 cm

R08005..
Ski-pass z karabińczykiem
Nowoczesny ski-pass z karabińczykiem. 

metal, plastik, tworzywo sztuczne

37 x 63 x 16 mm 

tampondruk 13 x 13 mm   
 

595PLN

Długość 
Linki 86 cm

czarny niebieski biały
R08005.02 R08005.04 R08005.06

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR

R08003..
Ski-pass z karabińczykiem
Nowoczesny ski-pass z karabińczykiem. 

metal, plastik

37 x 63 x 16 mm 

tampondruk 13 x 13 mm   
 

595PLN
czarny biały czerwony niebieski
R08003.02 R08003.06 R08003.08 R08003.28

Długość 
Linki 86 cm

NOWY 
KOLOR

R08005.02

R08003.02

R08005.06

R08003.06
R08003.08

R08003.28

R08005.04

5958
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R08646..
Kosmetyczka TRAVEL COMPANION
Nadzwyczaj praktyczna, trwała i pojemna kosmetyczka zamykana na zamek. Wyposażona 
w haczyk, dwie kieszonki z siatki zamykane na zamek i cztery otwarte, głębokie przegródki. 

poliester 600D Oxford   
 

2790PLN
NOWOSC

. .

jasnozielony niebieski
R08646.55 R08646.04

R08646.04

R08646.55

220 x 170 x 60 mm sitodruk 150 x 100 mm

Kosmetyki 
nie są dołączone

R08000
Ski-pass z karabińczykiem
Nowoczesny ski-pass z karabińczykiem. 

metal, plastik

37 x 63 x 16 mm 

tampondruk 13 x 13 mm   
 

595PLN

Długość 
Linki 79 cm

R08005..
Ski-pass z karabińczykiem
Nowoczesny ski-pass z karabińczykiem. 

metal, plastik, tworzywo sztuczne

37 x 63 x 16 mm 

tampondruk 13 x 13 mm   
 

595PLN

Długość 
Linki 86 cm

czarny niebieski biały
R08005.02 R08005.04 R08005.06

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR

R08003..
Ski-pass z karabińczykiem
Nowoczesny ski-pass z karabińczykiem. 

metal, plastik

37 x 63 x 16 mm 

tampondruk 13 x 13 mm   
 

595PLN
czarny biały czerwony niebieski
R08003.02 R08003.06 R08003.08 R08003.28

Długość 
Linki 86 cm

NOWY 
KOLOR

R08005.02

R08003.02

R08005.06

R08003.06
R08003.08

R08003.28

R08005.04

5958
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R89098.28
Antystres NUBILLO
Gadżet antystresowy w kształcie chmurki.

poliuretan

100 x 55 x 20 mm

tampondruk 60 x 20 mm lub tampondruk XL 60 x 30 mm   
 

445PLN
NOWOSC

. .

R89097..
Antystres SPOOKY
Gadżet antystresowy wykonany z bardzo twardej pianki poliuretanowej z nadrukiem transferowym Happy.

poliuretan   
 

298PLN
NOWOSC

. .

60 x 60 x 60 mm tampondruk 25 x 25 mm lub laser 25 x 25 mm

żółty niebieski zielony czerwony
R89097.03 R89097.04 R89097.05 R89097.08

R89097.08 R89097.04

R89097.03 R89097.05

R89099..
Antystres DROP
Gadżet antystresowy w kształcie kropelki.

poliuretan

65 x 75 x 60 mm

tampondruk 30 x 25 mm   
 

398PLN

NOWOSC
. .

niebieski czerwony
R89099.28 R89099.08R89099.28 R89099.08

srebrny srebrno-czarny
R73535.01 R73535.02

R73536
Wieszak na torebkę z karabińczykiem SHINE
Składany wieszak/zawieszka na torebkę, z karabińczykiem, który umożliwia przypięcie wieszaka we wnętrzu torebki,  
tak by móc go potem łatwo odnaleźć. Wieszak można wykorzystać do zawieszenia torebki na blacie stołu/biurka. 

metal

775PLN
ø45 x 7 mm laser 25 x 25 mm   

 

R73535..
Wieszak na torebkę GLAMOUR
Składany wieszak/zawieszka na torebkę. Można go  
zawiesić o blat stołu w kawiarni lub biurko w pracy. 

metal

ø45 x 7 mm

laser 25 x 25 mm   
 

675PLN
srebrno-niebieski srebrno-czerwony
R73535.04 R73535.08

R73535.01 R73535.02 R73535.04 R73535.08

opakowanie 
upominkowe

opakowanie 
upominkowe

R73934..
Antystres BALL
Gadżet antystresowy w kształcie piłeczki.

poliuretan

60 x 60 x 60 mm

tampondruk 25 x 25 mm   
 

249PLN

NOWY 
KOLOR

R73934.15

R73934.55

R73934.33

zielony różowy pomarańczowy
R73934.55 R73934.33 R73934.15

dostępne  
zdobienie

6160
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R89098.28
Antystres NUBILLO
Gadżet antystresowy w kształcie chmurki.

poliuretan

100 x 55 x 20 mm

tampondruk 60 x 20 mm lub tampondruk XL 60 x 30 mm   
 

445PLN
NOWOSC

. .

R89097..
Antystres SPOOKY
Gadżet antystresowy wykonany z bardzo twardej pianki poliuretanowej z nadrukiem transferowym Happy.

poliuretan   
 

298PLN
NOWOSC

. .

60 x 60 x 60 mm tampondruk 25 x 25 mm lub laser 25 x 25 mm

żółty niebieski zielony czerwony
R89097.03 R89097.04 R89097.05 R89097.08

R89097.08 R89097.04

R89097.03 R89097.05

R89099..
Antystres DROP
Gadżet antystresowy w kształcie kropelki.

poliuretan

65 x 75 x 60 mm

tampondruk 30 x 25 mm   
 

398PLN

NOWOSC
. .

niebieski czerwony
R89099.28 R89099.08R89099.28 R89099.08

srebrny srebrno-czarny
R73535.01 R73535.02

R73536
Wieszak na torebkę z karabińczykiem SHINE
Składany wieszak/zawieszka na torebkę, z karabińczykiem, który umożliwia przypięcie wieszaka we wnętrzu torebki,  
tak by móc go potem łatwo odnaleźć. Wieszak można wykorzystać do zawieszenia torebki na blacie stołu/biurka. 

metal

775PLN
ø45 x 7 mm laser 25 x 25 mm   

 

R73535..
Wieszak na torebkę GLAMOUR
Składany wieszak/zawieszka na torebkę. Można go  
zawiesić o blat stołu w kawiarni lub biurko w pracy. 

metal

ø45 x 7 mm

laser 25 x 25 mm   
 

675PLN
srebrno-niebieski srebrno-czerwony
R73535.04 R73535.08

R73535.01 R73535.02 R73535.04 R73535.08

opakowanie 
upominkowe

opakowanie 
upominkowe

R73934..
Antystres BALL
Gadżet antystresowy w kształcie piłeczki.

poliuretan

60 x 60 x 60 mm

tampondruk 25 x 25 mm   
 

249PLN

NOWY 
KOLOR

R73934.15

R73934.55

R73934.33

zielony różowy pomarańczowy
R73934.55 R73934.33 R73934.15

dostępne  
zdobienie

6160

os
ob
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R17763.08 R17763.15R17763.01 R17763.04 R17763.33R17763.51

R17763..
Opaska odblaskowa
Czasem tak niewiele potrzeba by uratować  czyjeś  
życie. Opaska odblaskowa może to uczynić. 

tworzywo sztuczne

300 x 30 x 2 mm

tampondruk 50 x 20 mm lub tampondruk XL 100 x 20 mm   
 

145PLN

srebrny niebieski żółty zielony
R17763.01 R17763.04 R17763.05 R17763.51

R17763.05
czerwony pomarańczowy różowy
R17763.08 R17763.15 R17763.33

długość 
30 cm

R17771.55
Kamizelka odblaskowa rozm. L
Kamizelka odblaskowa zwiększająca widoczność na drodze. Produktu nie należy  
utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy  
Środki Ochrony indywidualnej 89/686/EEC. Rozmiar L (W68 x L64 cm).

poliester

680 x 640 x 1 mm

sitodruk 250 x 200 mm   
 

962PLN
R17772.55
Kamizelka odblaskowa rozm. XL
Kamizelka odblaskowa zwiększająca widoczność na drodze. Produktu nie należy  
utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy  
Środki Ochrony indywidualnej 89/686/EEC. Rozmiar XL (W70 x L66 cm).

poliester

700 x 660 x 1 mm

sitodruk 250 x 200 mm   
 

962PLN
Na stronach 92-95 

znajdziesz  
także  

kamizelki  
odblaskowe  

dla dzieciR17759.03
Kamizelka odblaskowa rozm. L
Kamizelka odblaskowa zwiększająca widoczność na drodze. Rozmiar L (W68 x L64 cm).

poliester   
 

962PLN

spełnia 
wymagania 

normy EN471

680 x 640 x 1 mm sitodruk 100 x 100 lub 250 x 200 mm

R17760.03
Kamizelka odblaskowa rozm. XL
Kamizelka odblaskowa zwiększająca widoczność na drodze. Rozmiar XL (W70 x L66 cm).

poliester   
 

962PLN
700 x 660 x 1 mm sitodruk 100 x 100 lub 250 x 200 mm

R17768.15
Kamizelka odblaskowa rozm. L
Kamizelka odblaskowa zwiększająca widoczność na drodze. Rozmiar L (W68 x L64 cm).
Produktu nie należy utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu  
Dyrektywy Środki Ochrony indywidualnej 89/686/EEC. 

poliester   
 

962PLN

680 x 640 x 1 mm sitodruk 250 x 200 mm

R17769.15
Kamizelka odblaskowa rozm. XL
Kamizelka odblaskowa zwiększająca widoczność na drodze. Rozmiar XL (W70 x L66 cm). 
Produktu nie należy utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu  
Dyrektywy Środki Ochrony indywidualnej 89/686/EEC. 

poliester   
 

962PLN

700 x 660 x 1 mm sitodruk 250 x 200 mm

R73215.05
Brelok odblaskowy CREST
Brelok odblaskowy z łańcuszkiem.

miękki plastik

49 x 65 x 1 mm

tampondruk 35 x 30 mm   
 

125PLN

NOWOSC
. .

Na stronach 92-95 
znajdziesz także  

kamizelki  
 i breloki 

odblaskowe  
dla dzieci dostępne  

zdobienie

6362
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ob
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R17763.08 R17763.15R17763.01 R17763.04 R17763.33R17763.51

R17763..
Opaska odblaskowa
Czasem tak niewiele potrzeba by uratować  czyjeś  
życie. Opaska odblaskowa może to uczynić. 

tworzywo sztuczne

300 x 30 x 2 mm

tampondruk 50 x 20 mm lub tampondruk XL 100 x 20 mm   
 

145PLN

srebrny niebieski żółty zielony
R17763.01 R17763.04 R17763.05 R17763.51

R17763.05
czerwony pomarańczowy różowy
R17763.08 R17763.15 R17763.33

długość 
30 cm

R17771.55
Kamizelka odblaskowa rozm. L
Kamizelka odblaskowa zwiększająca widoczność na drodze. Produktu nie należy  
utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy  
Środki Ochrony indywidualnej 89/686/EEC. Rozmiar L (W68 x L64 cm).

poliester

680 x 640 x 1 mm

sitodruk 250 x 200 mm   
 

962PLN
R17772.55
Kamizelka odblaskowa rozm. XL
Kamizelka odblaskowa zwiększająca widoczność na drodze. Produktu nie należy  
utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy  
Środki Ochrony indywidualnej 89/686/EEC. Rozmiar XL (W70 x L66 cm).

poliester

700 x 660 x 1 mm

sitodruk 250 x 200 mm   
 

962PLN
Na stronach 92-95 

znajdziesz  
także  

kamizelki  
odblaskowe  

dla dzieciR17759.03
Kamizelka odblaskowa rozm. L
Kamizelka odblaskowa zwiększająca widoczność na drodze. Rozmiar L (W68 x L64 cm).

poliester   
 

962PLN

spełnia 
wymagania 

normy EN471

680 x 640 x 1 mm sitodruk 100 x 100 lub 250 x 200 mm

R17760.03
Kamizelka odblaskowa rozm. XL
Kamizelka odblaskowa zwiększająca widoczność na drodze. Rozmiar XL (W70 x L66 cm).

poliester   
 

962PLN
700 x 660 x 1 mm sitodruk 100 x 100 lub 250 x 200 mm

R17768.15
Kamizelka odblaskowa rozm. L
Kamizelka odblaskowa zwiększająca widoczność na drodze. Rozmiar L (W68 x L64 cm).
Produktu nie należy utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu  
Dyrektywy Środki Ochrony indywidualnej 89/686/EEC. 

poliester   
 

962PLN

680 x 640 x 1 mm sitodruk 250 x 200 mm

R17769.15
Kamizelka odblaskowa rozm. XL
Kamizelka odblaskowa zwiększająca widoczność na drodze. Rozmiar XL (W70 x L66 cm). 
Produktu nie należy utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu  
Dyrektywy Środki Ochrony indywidualnej 89/686/EEC. 

poliester   
 

962PLN

700 x 660 x 1 mm sitodruk 250 x 200 mm

R73215.05
Brelok odblaskowy CREST
Brelok odblaskowy z łańcuszkiem.

miękki plastik

49 x 65 x 1 mm

tampondruk 35 x 30 mm   
 

125PLN

NOWOSC
. .

Na stronach 92-95 
znajdziesz także  

kamizelki  
 i breloki 

odblaskowe  
dla dzieci dostępne  

zdobienie

6362
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PARASOLE 
i PLECAKI

R07943..
Parasol automatyczny Ticino
Elegancki parasol automatycznie rozkładany  z elastycznym zaczepem na rękę. 
Rączka typu „soft grip” - miła i delikatna w dotyku. Pakowany w etui z pongee.

pongee 190t, włókno szklane, metal

1000 x 560 x 1000 mm

sitodruk 200 x 140 mm   
 

3990PLN
NOWOSC

. .

1000 mm

R07927.05 

Parasol dziecięcy SaPo
9 panelowy parasol dziecięcy o ujmującym kształcie i kolorystyce.  
Dla bezpieczeństwa dziecka żebra zabezpieczono plastikowymi  
osłonami.

poliester 190t, metal, plastik

700 x 590 x 700 mm

sitodruk 140 x 70 mm   
 

2690PLN
NOWOSC

. .

700 mm

czarny granatowy bordowy
R07943.02 R07943.42 R07943.82

R07943.82 R07943.42 R07943.02

65
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R07943..
Parasol automatyczny Ticino
Elegancki parasol automatycznie rozkładany  z elastycznym zaczepem na rękę. 
Rączka typu „soft grip” - miła i delikatna w dotyku. Pakowany w etui z pongee.

pongee 190t, włókno szklane, metal

1000 x 560 x 1000 mm

sitodruk 200 x 140 mm   
 

3990PLN
NOWOSC

. .

1000 mm

R07927.05 

Parasol dziecięcy SaPo
9 panelowy parasol dziecięcy o ujmującym kształcie i kolorystyce.  
Dla bezpieczeństwa dziecka żebra zabezpieczono plastikowymi  
osłonami.

poliester 190t, metal, plastik

700 x 590 x 700 mm

sitodruk 140 x 70 mm   
 

2690PLN
NOWOSC

. .

700 mm

czarny granatowy bordowy
R07943.02 R07943.42 R07943.82

R07943.82 R07943.42 R07943.02

65



R07920..
Parasol automatyczny Fribourg
Popularny automatycznie rozkładany parasol  
z przyjemną w dotyku gumowaną, plastikową rączką.

poliester 190t, metal, plastik

1020 x 875 x 1020 mm

sitodruk 200 x 100 mm   
 

1790PLN
NOWOSC

. .

1020 mm

czarny granatowy czerwony pomarańczowy
R07920.02 R07920.04 R07920.08 R07920.15

R07920.08

R07920.15

R07920.04 R07920.02

R07946..
Parasol golfowy baden
Elegancki, manualny parasol z rączką wykonaną z pianki EVA. 

poliester 190T, metal, pianka EVA

1270 x 1270 x 1000 mm

sitodruk 250 x 150 mm   
 czarny granatowy czerwony

R07946.02 R07946.04 R07946.08

R07946.02 R07946.04

1270 mm

2490PLN

R07940.03

Parasol automatyczny bellinzona
Automatyczny parasol w neonowym kolorze. 

pongee 190T, aluminium, metal/stal, pianka EVA

1060 x 830 x 1060 mm

sitodruk 200 x 100 mm   
 

1060 mm

2890PLN

R07946.08

6766
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R07920..
Parasol automatyczny Fribourg
Popularny automatycznie rozkładany parasol  
z przyjemną w dotyku gumowaną, plastikową rączką.

poliester 190t, metal, plastik

1020 x 875 x 1020 mm

sitodruk 200 x 100 mm   
 

1790PLN
NOWOSC

. .

1020 mm

czarny granatowy czerwony pomarańczowy
R07920.02 R07920.04 R07920.08 R07920.15

R07920.08

R07920.15

R07920.04 R07920.02

R07946..
Parasol golfowy baden
Elegancki, manualny parasol z rączką wykonaną z pianki EVA. 

poliester 190T, metal, pianka EVA

1270 x 1270 x 1000 mm

sitodruk 250 x 150 mm   
 czarny granatowy czerwony

R07946.02 R07946.04 R07946.08

R07946.02 R07946.04

1270 mm

2490PLN

R07940.03

Parasol automatyczny bellinzona
Automatyczny parasol w neonowym kolorze. 

pongee 190T, aluminium, metal/stal, pianka EVA

1060 x 830 x 1060 mm

sitodruk 200 x 100 mm   
 

1060 mm

2890PLN

R07946.08

6766
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R07937.04

R07937.02

R07937..
elegancki parasol lauSanne
Elegancki automatyczny parasol z rączką wykonaną z wysokiej  
jakości ekoskóry. Pałąk, rama i żebra wykonane z włókna szklanego. 

pongee 190T, włókno szklane, ekoskóra

1200 x 1200 x 930 mm

sitodruk 250 x 150 mm   
 czarny granatowy

R07937.02 R07937.04

1200 mm4390PLN

R07945.02
elegancki parasol Vernier
Automatycznie rozkładany i składany  parasol  
dla dwojga osób. Pakowany w etui z pongee.

pongee 190T, metal, włókno szklane, aluminium

1230 x 750 x 1230 mm

sitodruk 200 x 150 mm   
 

5990PLN

NOWOSC
. .

1230 mm

R17950.02
elegancki parasol baSel
12 panelowy parasol automatyczny z anty- 
poślizgową rączką. Pakowany w pokrowiec.

pongee 190T, metal, włókno szklane, aluminium

1100 x 92 x 1100 mm

sitodruk 150 x 150 mm   
 

5490PLN

NOWOSC
. .

1100 mmetui

etui

6968
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R07937.04

R07937.02

R07937..
elegancki parasol lauSanne
Elegancki automatyczny parasol z rączką wykonaną z wysokiej  
jakości ekoskóry. Pałąk, rama i żebra wykonane z włókna szklanego. 

pongee 190T, włókno szklane, ekoskóra

1200 x 1200 x 930 mm

sitodruk 250 x 150 mm   
 czarny granatowy

R07937.02 R07937.04

1200 mm4390PLN

R07945.02
elegancki parasol Vernier
Automatycznie rozkładany i składany  parasol  
dla dwojga osób. Pakowany w etui z pongee.

pongee 190T, metal, włókno szklane, aluminium

1230 x 750 x 1230 mm

sitodruk 200 x 150 mm   
 

5990PLN

NOWOSC
. .

1230 mm

R17950.02
elegancki parasol baSel
12 panelowy parasol automatyczny z anty- 
poślizgową rączką. Pakowany w pokrowiec.

pongee 190T, metal, włókno szklane, aluminium

1100 x 92 x 1100 mm

sitodruk 150 x 150 mm   
 

5490PLN

NOWOSC
. .

1100 mmetui

etui

6968
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R74017.04
Peleryna przeciwdeszczowa SToP rain
Solidna, przeciwdeszczowa peleryna z kapturem. Gramatura 200 g/m². Przeszycia 
podklejone gumową taśmą. Pakowana w zapinany pokrowiec wykonany z tego 
samego materiału. Idealna na rower lub spacer z psem w deszczowe dni. 

poliester, PCV, guma

peleryna 1100 x 1250 mm; etui 280 x 215 x 2 mm 

sitodruk peleryna 300 x 300; etui 220 x 110 mm   
 

4490PLN

R08694..  
Plecak promocyjny new way
Lekki, modny plecak promocyjny.

non woven 80 g/m2

335 x 420 x 1 mm

sitodruk 250 x 290 mm   
 

298PLN

NOWOSC
. .

R08155..  
Składany kosz na zakupy SaleM
Wygodnie składany kosz na zakupy.  
W środku kieszonka zapinana na zamek. 

poliester, aluminium

440 x 380 x 290 mm 

sitodruk 200 x 100 mm   
 

3590PLN
czarny niebieski zielony
R08155.02 R08155.04 R08155.05

8 kg

Maksymalne 
obciążenie

czerwony szary jasnoniebieski
R08155.08 R08155.21 R08155.28

R08155.05

R08155.02
R08155.51

R08155.04

R08155.08
R08155.21

R08155.28

granatowy jasnozielony czerwony różowy
R08694.04 R08694.55 R08694.08 R08694.33 R08694.04

R08694.55

R08694.33

R08694.08

ciemnozielony
R08155.51

7170
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R74017.04
Peleryna przeciwdeszczowa SToP rain
Solidna, przeciwdeszczowa peleryna z kapturem. Gramatura 200 g/m². Przeszycia 
podklejone gumową taśmą. Pakowana w zapinany pokrowiec wykonany z tego 
samego materiału. Idealna na rower lub spacer z psem w deszczowe dni. 

poliester, PCV, guma

peleryna 1100 x 1250 mm; etui 280 x 215 x 2 mm 

sitodruk peleryna 300 x 300; etui 220 x 110 mm   
 

4490PLN

R08694..  
Plecak promocyjny new way
Lekki, modny plecak promocyjny.

non woven 80 g/m2

335 x 420 x 1 mm

sitodruk 250 x 290 mm   
 

298PLN

NOWOSC
. .

R08155..  
Składany kosz na zakupy SaleM
Wygodnie składany kosz na zakupy.  
W środku kieszonka zapinana na zamek. 

poliester, aluminium

440 x 380 x 290 mm 

sitodruk 200 x 100 mm   
 

3590PLN
czarny niebieski zielony
R08155.02 R08155.04 R08155.05

8 kg

Maksymalne 
obciążenie

czerwony szary jasnoniebieski
R08155.08 R08155.21 R08155.28

R08155.05

R08155.02
R08155.51

R08155.04

R08155.08
R08155.21

R08155.28

granatowy jasnozielony czerwony różowy
R08694.04 R08694.55 R08694.08 R08694.33 R08694.04

R08694.55

R08694.33

R08694.08

ciemnozielony
R08155.51

7170
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R08549.99  

Plecak dziecięcy SHaggy lion
Plecak dziecięcy z dużą kieszenią główną i dodatkowymi  
kieszonkami: przednią i boczną.

poliester 600D, poliester 300D, PVC

260 x 280 x 120 mm

sitodruk 100 x 20 mm   
 

3590PLN

NOWOSC
. .

R08633.99  

Plecak dziecięcy SMiling bear
Plecak dziecięcy z dużą kieszenią główną i dodatkowymi  
kieszonkami: przednią i boczną.

poliester 600D, mikrofibra, poliester 300D, PVC

260 x 280 x 140 mm

sitodruk 120 x 70 mm   
 

3290PLN

NOWOSC
. .

R08631.99  

Plecak dziecięcy HaPPy ladybird
Plecak dziecięcy z dużą kieszenią główną  
i dodatkowymi kieszonkami: przednią i boczną.

poliester 600D, poliester 300D, PVC

260 x 280 x 120 mm

sitodruk 100 x 20 mm   
 

2990PLN

NOWOSC
. .

R08647.99  

Plecak JaSPer
Wykonany z poliestru 600D dwukomorowy plecak. Wyposażony  
w regulowane szelki i 2 boczne kieszenie z siateczki.

poliester 600D

320 x 430 x 230 mm

sitodruk 140 x 200 mm   
 

4490PLN

R08648.99  

Plecak ardMore
Dwukomorowy plecak. Wyposażony w regulowane szelki i 2 boczne kieszenie z siateczki.

poliester 600D

320 x 430 x 230 mm

sitodruk 140 x 200 mm   
 

4490PLN

R08548.02  

Plecak Midland
Dwukomorowy plecak z bocznymi kieszonkami z siateczki. Przednia kieszeń zamykana 
na zamek z gumowaną taśmą. Wykończenia plecaka w neonowym kolorze. Na szelkach 
naszyte są paski z odblaskowego materiału zwiększające bezpieczeństwo.

poliester 600D, guma

320 x 420 x 150 mm

sitodruk 100 x 150 mm   
 

4790PLN
odblaskowe 

elementy

7372
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R08549.99  

Plecak dziecięcy SHaggy lion
Plecak dziecięcy z dużą kieszenią główną i dodatkowymi  
kieszonkami: przednią i boczną.

poliester 600D, poliester 300D, PVC

260 x 280 x 120 mm

sitodruk 100 x 20 mm   
 

3590PLN

NOWOSC
. .

R08633.99  

Plecak dziecięcy SMiling bear
Plecak dziecięcy z dużą kieszenią główną i dodatkowymi  
kieszonkami: przednią i boczną.

poliester 600D, mikrofibra, poliester 300D, PVC

260 x 280 x 140 mm

sitodruk 120 x 70 mm   
 

3290PLN

NOWOSC
. .

R08631.99  

Plecak dziecięcy HaPPy ladybird
Plecak dziecięcy z dużą kieszenią główną  
i dodatkowymi kieszonkami: przednią i boczną.

poliester 600D, poliester 300D, PVC

260 x 280 x 120 mm

sitodruk 100 x 20 mm   
 

2990PLN

NOWOSC
. .

R08647.99  

Plecak JaSPer
Wykonany z poliestru 600D dwukomorowy plecak. Wyposażony  
w regulowane szelki i 2 boczne kieszenie z siateczki.

poliester 600D

320 x 430 x 230 mm

sitodruk 140 x 200 mm   
 

4490PLN

R08648.99  

Plecak ardMore
Dwukomorowy plecak. Wyposażony w regulowane szelki i 2 boczne kieszenie z siateczki.

poliester 600D

320 x 430 x 230 mm

sitodruk 140 x 200 mm   
 

4490PLN

R08548.02  

Plecak Midland
Dwukomorowy plecak z bocznymi kieszonkami z siateczki. Przednia kieszeń zamykana 
na zamek z gumowaną taśmą. Wykończenia plecaka w neonowym kolorze. Na szelkach 
naszyte są paski z odblaskowego materiału zwiększające bezpieczeństwo.

poliester 600D, guma

320 x 420 x 150 mm

sitodruk 100 x 150 mm   
 

4790PLN
odblaskowe 

elementy

7372
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R08657..  
Plecak duluTH
Dwukolorowy plecak promocyjny.

żakard, poliester 600D

2980PLN
320 x 430 x 230 mm sitodruk 140 x 200 mm   

 

niebieski zielony czerwony
R08637.04 R08637.05 R08637.08

cz/granatowy cz/grafitowy cz/czerwony
R08657.04 R08657.41 R08657.08

R08637..  
Plecak sportowy ViSaliS
Solidny plecak sportowy. Połyskujące wstawki. Dodatkowa bezpieczna kieszeń na portfel. 

żakard, poliester 600D

4980PLN
290 x 470 x 180 mm sitodruk 80 x 220 mm   

 

R08637.05 R08637.08
R08637.04

R08657.04
R08657.41

R08657.08

R91825 

Torba na laptopa MonTPelier
Czarna torba na laptopa i dokumenty z wygodną rączką do noszenia i paskiem na ramię. 

mikrofibra

405 x 290 x 80 mm

sitodruk 90 x 130 mm   
 

MAX 
30 x 27 x 6 cm

MAX 
38 x 26 x 6 cm

R91839 

Plecak na laptopa PenSacola
Praktyczny i solidny plecak na laptopa, posiada także dwie  
przegródki na dokumenty/przedmioty osobiste. Dodatkowo  
wyposażony w 2 kieszonki boczne. Spinany paseczkami. 

żakard

330 x 420 x 250 mm

sitodruk 100 x 50 mm   
 

7490PLN

4980PLN

7574
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R08657..  
Plecak duluTH
Dwukolorowy plecak promocyjny.

żakard, poliester 600D

2980PLN
320 x 430 x 230 mm sitodruk 140 x 200 mm   

 

niebieski zielony czerwony
R08637.04 R08637.05 R08637.08

cz/granatowy cz/grafitowy cz/czerwony
R08657.04 R08657.41 R08657.08

R08637..  
Plecak sportowy ViSaliS
Solidny plecak sportowy. Połyskujące wstawki. Dodatkowa bezpieczna kieszeń na portfel. 

żakard, poliester 600D

4980PLN
290 x 470 x 180 mm sitodruk 80 x 220 mm   

 

R08637.05 R08637.08
R08637.04

R08657.04
R08657.41

R08657.08

R91825 

Torba na laptopa MonTPelier
Czarna torba na laptopa i dokumenty z wygodną rączką do noszenia i paskiem na ramię. 

mikrofibra

405 x 290 x 80 mm

sitodruk 90 x 130 mm   
 

MAX 
30 x 27 x 6 cm

MAX 
38 x 26 x 6 cm

R91839 

Plecak na laptopa PenSacola
Praktyczny i solidny plecak na laptopa, posiada także dwie  
przegródki na dokumenty/przedmioty osobiste. Dodatkowo  
wyposażony w 2 kieszonki boczne. Spinany paseczkami. 

żakard

330 x 420 x 250 mm

sitodruk 100 x 50 mm   
 

7490PLN

4980PLN

7574
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R91820  

Torba na garnitur riVerSide
Torba jest wyposażona w wewnętrzną przegródkę  
na garnitur i dwie kieszenie zewnętrzne (na koszulę 
i krawat). Dodatkowy, odpinany pasek na ramię.

nylon 840D

880 x 550 x 50 mm, długość po rozłożeniu 100 cm

sitodruk 300 x 100 mm   
 

8590PLN

R91822  

Torba na garnitur FonTana
Elegancka torba na garnitur.

mikrofibra

560 x 530 x 50 mm, długość po rozłożeniu 104 cm

sitodruk 200 x 200 mm   
 

3990PLN

100 cm

104 cm

76
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R91820  

Torba na garnitur riVerSide
Torba jest wyposażona w wewnętrzną przegródkę  
na garnitur i dwie kieszenie zewnętrzne (na koszulę 
i krawat). Dodatkowy, odpinany pasek na ramię.

nylon 840D

880 x 550 x 50 mm, długość po rozłożeniu 100 cm

sitodruk 300 x 100 mm   
 

8590PLN

R91822  

Torba na garnitur FonTana
Elegancka torba na garnitur.

mikrofibra

560 x 530 x 50 mm, długość po rozłożeniu 104 cm

sitodruk 200 x 200 mm   
 

3990PLN

100 cm

104 cm
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Ostrze z tlenku cyrkOnu (94%)  
twardszy jest tylko diament

Znikoma porowatość  
dzięki wypiekaniu w 1700°C, po opłukaniu noża,  
zapachy nie przenoszą się na inne potrawy

CaŁkowita odporność na koroZję

akrylowy blok do prZeChowywania  
chroni noże przed uszkodzeniem i ułatwia utrzymanie czystości

wyjątkowa ostrość 
szerokość części tnącej 0,3 mm

wyGodne UChwyty 
z powlekanego gumą plastiku abs

102 mm

77 mm
125 mmr17148

Nóż ceramiczny ExpErtisE
Pakowany w białe opakowanie typu display  
wykonane z tworzywa sztucznego i kartonu.

ceramika, guma, plastik abs

280 x 45 x 22 mm

laser 50 x 15 mm   
 

2990PLN

r17214
Zestaw noży kuchennych HousEHold
Zawiera nożyczki oraz cztery noże (nóż uniwersalny,  
nóż szefa kuchni, nóż japoński, nóż do warzyw). 

drewno kauczukowe, stal nierdzewna

90 x 280 x 82 mm

laser 40 x 25 mm   
 

6990PLN

Ceramic Chef

biaŁe ostrZe  
z tlenku 
cyrkOnu (94%) 

osŁona 
z PlAstIku

wyjątkowa  
ostrość

wyGodne UChwyty 
z POWlekAneGO 
GUmą plastikU abs

r17147
Zestaw noży ceramicznych CEramiC CHEf
Zestaw składający się z akrylowego bloku na noże, noża do krojenia  
mięsa, noża uniwersalnego, noża i obieraczki do jarzyn.

ceramika, akryl, guma, plastik abs

130 x 260 x 105 mm

laser 60 x 10 mm   
 

7990PLN150 mm

52 mm

7978

do
m



Ostrze z tlenku cyrkOnu (94%)  
twardszy jest tylko diament

Znikoma porowatość  
dzięki wypiekaniu w 1700°C, po opłukaniu noża,  
zapachy nie przenoszą się na inne potrawy

CaŁkowita odporność na koroZję

akrylowy blok do prZeChowywania  
chroni noże przed uszkodzeniem i ułatwia utrzymanie czystości

wyjątkowa ostrość 
szerokość części tnącej 0,3 mm

wyGodne UChwyty 
z powlekanego gumą plastiku abs

102 mm

77 mm
125 mmr17148

Nóż ceramiczny ExpErtisE
Pakowany w białe opakowanie typu display  
wykonane z tworzywa sztucznego i kartonu.

ceramika, guma, plastik abs

280 x 45 x 22 mm

laser 50 x 15 mm   
 

2990PLN

r17214
Zestaw noży kuchennych HousEHold
Zawiera nożyczki oraz cztery noże (nóż uniwersalny,  
nóż szefa kuchni, nóż japoński, nóż do warzyw). 

drewno kauczukowe, stal nierdzewna

90 x 280 x 82 mm

laser 40 x 25 mm   
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mięsa, noża uniwersalnego, noża i obieraczki do jarzyn.
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7978

do
m



r17477  
Zestaw świec zapachowych
Zestaw trzech świec zapachowych o zapachu sosny oferowany  
wraz z ceramiczną podstawką.

wosk, ceramika

250 x 90 x 64 mm

tampondruk 50 x 17 mm lub tampondruk Xl 100 x 17 mm   
 

2990PLN

zapach kawy
zapach wanilii

zapach oceanu

r17476  
Zestaw świec zapachowych
Zestaw świec zapachowych z pokrywką pokrytą tłoczonym papierem.

wosk, karton

150 x 85 x 55 mm 

tampondruk 40 x 40 mm lub tampondruk Xl 85 x 50 mm   
 

1890PLN
Na stronie 125 
znajdziesz także 
zestaw świec  
z motywem  
świątecznym.

r17119.. 
Zestaw młynków salt & pEppEr twosomE
Zestaw dwóch młynków do soli i pieprzu.  

metal, plastik

Ø27 x 152 mm, pudełko 180 x 110 x 40 mm

laser 10 x 35 mm lub tampondruk 40 x 40 mm lub Xl 85 x 50 mm   
 

3290PLN

dostępne 
zdobienie Xl

opakowanie 
upominkowe

dostępne 
zdobienie Xl

opakowanie 
upominkowe

NOWY 
KOLOR

srebrny biały
r17119.01 r17119.06

r17119.01

r17119.06

dostępne  
zdobienie

Na stronie 124  
znajdziesz także zestaw 
młynków z motywem  
świątecznym.

8180

do
m



r17477  
Zestaw świec zapachowych
Zestaw trzech świec zapachowych o zapachu sosny oferowany  
wraz z ceramiczną podstawką.

wosk, ceramika

250 x 90 x 64 mm

tampondruk 50 x 17 mm lub tampondruk Xl 100 x 17 mm   
 

2990PLN

zapach kawy
zapach wanilii

zapach oceanu

r17476  
Zestaw świec zapachowych
Zestaw świec zapachowych z pokrywką pokrytą tłoczonym papierem.

wosk, karton

150 x 85 x 55 mm 

tampondruk 40 x 40 mm lub tampondruk Xl 85 x 50 mm   
 

1890PLN
Na stronie 125 
znajdziesz także 
zestaw świec  
z motywem  
świątecznym.

r17119.. 
Zestaw młynków salt & pEppEr twosomE
Zestaw dwóch młynków do soli i pieprzu.  

metal, plastik

Ø27 x 152 mm, pudełko 180 x 110 x 40 mm

laser 10 x 35 mm lub tampondruk 40 x 40 mm lub Xl 85 x 50 mm   
 

3290PLN

dostępne 
zdobienie Xl

opakowanie 
upominkowe

dostępne 
zdobienie Xl

opakowanie 
upominkowe

NOWY 
KOLOR

srebrny biały
r17119.01 r17119.06

r17119.01

r17119.06

dostępne  
zdobienie

Na stronie 124  
znajdziesz także zestaw 
młynków z motywem  
świątecznym.

8180

do
m



r22735
miska z dziadkiem do orzechów
Praktyczny i elegancki prezent do domu.

drewno kauczukowe, metal

180 x 180 x 90 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

6490PLN

r17150
Zestaw serowy siCilia
Zestaw noży do sera składający się z trzech noży serowych i widelca.  
Noże są przytwierdzone do obudowy listwą magnetyczną. 

drewno bambusowe, szkło hartowane, stal nierdzewna

310 x 205 x 27 mm

laser 50 x 18 mm   
 

6490PLN

r17128
Zestaw serowy roma
Pomysłowy zestaw do sera składający się z zamykanej obudowy z drewna 
kauczukowego, która jest jednocześnie deską do krojenia, trzech noży i widelca.

drewno kauczukowe, stal nierdzewna

Ø235 x 37 mm

laser 40 x 25 mm lub 50 x 40 mm   
 

5790PLN
8382

do
m



r22735
miska z dziadkiem do orzechów
Praktyczny i elegancki prezent do domu.

drewno kauczukowe, metal

180 x 180 x 90 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

6490PLN

r17150
Zestaw serowy siCilia
Zestaw noży do sera składający się z trzech noży serowych i widelca.  
Noże są przytwierdzone do obudowy listwą magnetyczną. 

drewno bambusowe, szkło hartowane, stal nierdzewna

310 x 205 x 27 mm

laser 50 x 18 mm   
 

6490PLN

r17128
Zestaw serowy roma
Pomysłowy zestaw do sera składający się z zamykanej obudowy z drewna 
kauczukowego, która jest jednocześnie deską do krojenia, trzech noży i widelca.

drewno kauczukowe, stal nierdzewna

Ø235 x 37 mm

laser 40 x 25 mm lub 50 x 40 mm   
 

5790PLN
8382

do
m



r17135
Zestaw serowy foNdo
Zestaw serowy składający się z podstawki pod deskę, trzech noży i widelca, mocowanych na magnes oraz 
deski do krojenia ze szronionego szkła hartowanego, przyjaznego dla zdrowego serwowania posiłków. 

drewno kauczukowe, stal nierdzewna, szkło hartowane

300 x 42 x 210 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

3490PLN

r17136
Zestaw serowy Bormio
Zestaw składający się z noża i widelca,  
mocowanych na magnes oraz deski do krojenia  
ze szkła hartowanego, przyjaznego dla zdrowego serwowania posiłków. 

drewno kauczukowe, stal nierdzewna, szkło hartowane

300 x 200 x 48 mm

laser 50 x 20 mm lub 100 x 20 mm   
 

2790PLN

r22556
Zestaw do wina CHartEs
Składa się z otwieracza, okapnika, nalewaka z zatyczką i zatyczki. 

drewno bambusowe, metal

Ø160 x 45 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

4990PLN

r22558.82 
Zestaw do wina limoGEs
Składa się z otwieracza, okapnika,  
nalewaka i zatyczki. 

metal, mdF

Ø160 x 32 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

4760PLN

r17537
Korkociąg EffECtivE
Dwustopniowy korkociąg z nożykiem do obcinania folii. 

stal nierdzewna

123 x 22 x 12 mm

laser 15 x 5 mm   
 

590PLN
8584

do
m



r17135
Zestaw serowy foNdo
Zestaw serowy składający się z podstawki pod deskę, trzech noży i widelca, mocowanych na magnes oraz 
deski do krojenia ze szronionego szkła hartowanego, przyjaznego dla zdrowego serwowania posiłków. 

drewno kauczukowe, stal nierdzewna, szkło hartowane

300 x 42 x 210 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

3490PLN

r17136
Zestaw serowy Bormio
Zestaw składający się z noża i widelca,  
mocowanych na magnes oraz deski do krojenia  
ze szkła hartowanego, przyjaznego dla zdrowego serwowania posiłków. 

drewno kauczukowe, stal nierdzewna, szkło hartowane

300 x 200 x 48 mm

laser 50 x 20 mm lub 100 x 20 mm   
 

2790PLN

r22556
Zestaw do wina CHartEs
Składa się z otwieracza, okapnika, nalewaka z zatyczką i zatyczki. 

drewno bambusowe, metal

Ø160 x 45 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

4990PLN

r22558.82 
Zestaw do wina limoGEs
Składa się z otwieracza, okapnika,  
nalewaka i zatyczki. 

metal, mdF

Ø160 x 32 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

4760PLN

r17537
Korkociąg EffECtivE
Dwustopniowy korkociąg z nożykiem do obcinania folii. 

stal nierdzewna

123 x 22 x 12 mm

laser 15 x 5 mm   
 

590PLN
8584

do
m



r22554
Zestaw do wina douBlE dECKEr NaturE
Zestaw do wina w bambusowym pudełku. Składa się z solidnego,  
stalowego otwieracza do wina, okapnika, termometru, obcinaka  
do foli, nalewaka z zatyczką, dwóch zatyczek i zapasowej końcówki  
do otwieracza.

drewno, metal

230 x 188 x 126 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

13980PLN

r22551
Zestaw do wina douBlE dECKEr
Pomysłowo zaprojektowany dwu-szufladowy zestaw do 
wina. Składa się z aluminiowego otwieracza, obcinaka 
do folii, nalewaka z zatyczką, dwóch zatyczek, okapnika,  
zapasowej końcówki do otwieracza i termometru.

drewno, stal, aluminium

230 x 188 x 126 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

12980PLN

r22528
Zestaw do wina ardoN
Zestaw do wina składający się z korkociągu i zatyczki,  
zdobionych drewnem. 

drewno, metal

114 x 160 x 38 mm 

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

3390PLN

r22527
Zestaw do wina saiNt dENis
Zestaw do wina składający się z termometru, korkociągu,  
okapnika, obcinaka do folii, 3 zatyczek do butelek. 

drewno, metal

250 x 180 x 45 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

6890PLN 8786

do
m



r22554
Zestaw do wina douBlE dECKEr NaturE
Zestaw do wina w bambusowym pudełku. Składa się z solidnego,  
stalowego otwieracza do wina, okapnika, termometru, obcinaka  
do foli, nalewaka z zatyczką, dwóch zatyczek i zapasowej końcówki  
do otwieracza.

drewno, metal

230 x 188 x 126 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

13980PLN

r22551
Zestaw do wina douBlE dECKEr
Pomysłowo zaprojektowany dwu-szufladowy zestaw do 
wina. Składa się z aluminiowego otwieracza, obcinaka 
do folii, nalewaka z zatyczką, dwóch zatyczek, okapnika,  
zapasowej końcówki do otwieracza i termometru.

drewno, stal, aluminium

230 x 188 x 126 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

12980PLN

r22528
Zestaw do wina ardoN
Zestaw do wina składający się z korkociągu i zatyczki,  
zdobionych drewnem. 

drewno, metal

114 x 160 x 38 mm 

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

3390PLN

r22527
Zestaw do wina saiNt dENis
Zestaw do wina składający się z termometru, korkociągu,  
okapnika, obcinaka do folii, 3 zatyczek do butelek. 

drewno, metal

250 x 180 x 45 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

6890PLN 8786

do
m



r22535
Zestaw do wina Calais
Luksusowy 4-elementowy zestaw  
do wina dla wymagających. 

drewno, metal

215 x 200 x 60 mm 

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

9980PLN
r22552
Zestaw szachy i akcesoria do wina suBlimE
Oryginalny zestaw składający się z szachów oraz akcesoriów do wina. Figury sza- 
chowe wykonane są z plastiku. Na akcesoria do wina składają się: nóż kelnerski  
o drewnianej rękojeści, okapnik, zatyczka oraz termometr wykończony drewnem.

drewno, metal, plastik

148 x 170 x 48 mm

tampondruk 60 x 15 mm   
 

4570PLN

r22521
skrzynka na wino z akcesoriami aNGErs
Wyściełana tkaniną, drewniana skrzynka na wino zawierająca  
wykonane z metalu i drewna akcesoria konesera trunków. 

drewno, metal, plastik

370 x 120 x 140 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

5990PLN
Wino nie jest 
dołączone

88
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r22535
Zestaw do wina Calais
Luksusowy 4-elementowy zestaw  
do wina dla wymagających. 

drewno, metal

215 x 200 x 60 mm 

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

9980PLN
r22552
Zestaw szachy i akcesoria do wina suBlimE
Oryginalny zestaw składający się z szachów oraz akcesoriów do wina. Figury sza- 
chowe wykonane są z plastiku. Na akcesoria do wina składają się: nóż kelnerski  
o drewnianej rękojeści, okapnik, zatyczka oraz termometr wykończony drewnem.

drewno, metal, plastik

148 x 170 x 48 mm

tampondruk 60 x 15 mm   
 

4570PLN

r22521
skrzynka na wino z akcesoriami aNGErs
Wyściełana tkaniną, drewniana skrzynka na wino zawierająca  
wykonane z metalu i drewna akcesoria konesera trunków. 

drewno, metal, plastik

370 x 120 x 140 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

5990PLN
Wino nie jest 
dołączone
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R08631.99  

Plecak dziecięcy HAPPY LADYBIRD
Plecak dziecięcy z dużą kieszenią główną i dodatkowymi  
kieszonkami przednią i boczną.

poliester 600D, poliester 300D, PVC

260 x 280 x 120 mm

sitodruk 100 x 20 mm   
 

2990PLN

NOWOSC
. .

R08633.99  

Plecak dziecięcy SMILING BEAR
Plecak dziecięcy z dużą kieszenią główną i dodatkowymi  
kieszonkami przednią i boczną.

poliester 600D, mikrofibra, poliester 300D, PVC

260 x 280 x 140 mm

sitodruk 100 x 70 mm   
 

3290PLN

NOWOSC
. .

R26000
Torba na prezenty LION
Torba na prezenty dla dzieci z motywem lwa w 3D. Dołączony  
bilecik. Uchwyt wykonany z taśmy satynowej. 

papier 210 g/m2

260 x 320 x 120 mm 

tampondruk 50 x 40 mm lub tampondruk XL 100 x 30 mm   
 

390PLN R26003
Torba na prezenty SHIP
Torba na prezenty dla dzieci z motywem marynistycznym w 3D.  
Dołączony bilecik. Uchwyt wykonany z taśmy satynowej. 

papier 210 g/m2

310 x 260 x 120 mm

tampondruk 50 x 40 mm lub tampondruk XL 85 x 50 mm   
 

390PLN

R08549.99  

Plecak dziecięcy SHAGGY LION
Plecak dziecięcy z dużą kieszenią główną i dodatkowymi  
kieszonkami przednią i boczną.

poliester 600D, poliester 300D, PVC

260 x 280 x 120 mm

sitodruk 100 x 20 mm   
 

3590PLN

NOWOSC
. .

dostępne  
zdobienie

dostępne  
zdobienie

9190
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R08631.99  

Plecak dziecięcy HAPPY LADYBIRD
Plecak dziecięcy z dużą kieszenią główną i dodatkowymi  
kieszonkami przednią i boczną.

poliester 600D, poliester 300D, PVC

260 x 280 x 120 mm

sitodruk 100 x 20 mm   
 

2990PLN

NOWOSC
. .

R08633.99  

Plecak dziecięcy SMILING BEAR
Plecak dziecięcy z dużą kieszenią główną i dodatkowymi  
kieszonkami przednią i boczną.

poliester 600D, mikrofibra, poliester 300D, PVC

260 x 280 x 140 mm

sitodruk 100 x 70 mm   
 

3290PLN

NOWOSC
. .

R26000
Torba na prezenty LION
Torba na prezenty dla dzieci z motywem lwa w 3D. Dołączony  
bilecik. Uchwyt wykonany z taśmy satynowej. 

papier 210 g/m2

260 x 320 x 120 mm 

tampondruk 50 x 40 mm lub tampondruk XL 100 x 30 mm   
 

390PLN R26003
Torba na prezenty SHIP
Torba na prezenty dla dzieci z motywem marynistycznym w 3D.  
Dołączony bilecik. Uchwyt wykonany z taśmy satynowej. 

papier 210 g/m2

310 x 260 x 120 mm

tampondruk 50 x 40 mm lub tampondruk XL 85 x 50 mm   
 

390PLN

R08549.99  

Plecak dziecięcy SHAGGY LION
Plecak dziecięcy z dużą kieszenią główną i dodatkowymi  
kieszonkami przednią i boczną.

poliester 600D, poliester 300D, PVC

260 x 280 x 120 mm

sitodruk 100 x 20 mm   
 

3590PLN

NOWOSC
. .

dostępne  
zdobienie

dostępne  
zdobienie

9190

dl
a 

dz
ie

ci



R73238.15 

Brelok odblaskowy LEO
Brelok odblaskowy z karabińczykiem.

miękki plastik

50 x 70 x 1 mm

tampondruk 20 x 12 mm   
 

139PLN

NOWOSC
. .

R73840 

Brelok odblaskowy TEDDY
Brelok Miś szyty ręcznie z odblaskowego materiału. 

tworzywo sztuczne

130 x 170 x 50 mm 

tampondruk 50 x 7 mm   
 

1290PLN

R73839
Brelok odblaskowy REINDEER
Brelok Renifer szyty ręcznie z odblaskowego materiału. 

tworzywo sztuczne

110 x 180 x 65 mm 

tampondruk 50 x 7 mm   
 

1290PLN

R73834.04
Maskotka odblaskowa SMILING BOY
Maskotka odblaskowa - brelok w kształcie buzi chłopięcej

materiał odblaskowy, filc   
 

690PLN

120 x 120 x 17 mm tampondruk 50 x 6 mm R73836.08
Maskotka odblaskowa SMILING GIRL
Maskotka odblaskowa - brelok w kształcie buzi dziewczęcej.

materiał odblaskowy, filc   
 

690PLN

120 x 120 x 17 mm tampondruk 50 x 6 mm

R73837
Maskotka odblaskowa SUN
Maskotka odblaskowa - brelok w kształcie słońca.

materiał odblaskowy, filc   
 

690PLN

120 x 120 x 17 mm tampondruk 50 x 6 mm

R73838.15
Maskotka odblaskowa LION
Maskotka odblaskowa - brelok z wizerunkiem lwa.

materiał odblaskowy, filc   
 

690PLN

100 x 100 x 23 mm tampondruk 50 x 6 mm

9392
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R73238.15 

Brelok odblaskowy LEO
Brelok odblaskowy z karabińczykiem.

miękki plastik

50 x 70 x 1 mm

tampondruk 20 x 12 mm   
 

139PLN

NOWOSC
. .

R73840 

Brelok odblaskowy TEDDY
Brelok Miś szyty ręcznie z odblaskowego materiału. 

tworzywo sztuczne

130 x 170 x 50 mm 

tampondruk 50 x 7 mm   
 

1290PLN

R73839
Brelok odblaskowy REINDEER
Brelok Renifer szyty ręcznie z odblaskowego materiału. 

tworzywo sztuczne

110 x 180 x 65 mm 

tampondruk 50 x 7 mm   
 

1290PLN

R73834.04
Maskotka odblaskowa SMILING BOY
Maskotka odblaskowa - brelok w kształcie buzi chłopięcej

materiał odblaskowy, filc   
 

690PLN

120 x 120 x 17 mm tampondruk 50 x 6 mm R73836.08
Maskotka odblaskowa SMILING GIRL
Maskotka odblaskowa - brelok w kształcie buzi dziewczęcej.

materiał odblaskowy, filc   
 

690PLN

120 x 120 x 17 mm tampondruk 50 x 6 mm

R73837
Maskotka odblaskowa SUN
Maskotka odblaskowa - brelok w kształcie słońca.

materiał odblaskowy, filc   
 

690PLN

120 x 120 x 17 mm tampondruk 50 x 6 mm

R73838.15
Maskotka odblaskowa LION
Maskotka odblaskowa - brelok z wizerunkiem lwa.

materiał odblaskowy, filc   
 

690PLN

100 x 100 x 23 mm tampondruk 50 x 6 mm

9392
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R73235.04

R73235..
Brelok odblaskowy TEDDY
Brelok miś – światełko odblaskowe. 

plastik   
 

179PLN
niebieski żółty bezbarwny czerwony pomarańczowy
R73235.04 R73235.03 R73235.06 R73235.08 R73235.15

45 x 70 x 8 mm tampondruk 20 x 20 mm

R73245.01 R73245.04 R73245.51 R73245.08

R73245.15

R73245.05

R73245..
Brelok odblaskowy BEARY
Brelok miś-światełko odblaskowe z karabińczykiem.

plastik   
 

139PLN
62 x 70 x 3 mm tampondruk 20 x 15 mm

srebrny niebieski żółty zielony
R73245.01 R73245.04 R73245.05 R73245.51

czerwony pomarańczowy
R73245.08 R73245.15

R73235.03 R73235.06 R73235.08 R73235.15

R17763.01

R17779.33
Dziecięca kamizelka odblaskowa
Kamizelka odblaskowa zwiększająca widoczność  
w rozmiarze dziecięcym do 140 cm. Produktu nie  
należy utożsamiać z produktami ochrony indywi- 
dualnej w rozumieniu Dyrektywy Środki Ochrony 
indywidualnej 89/686/EEC.

poliester

450 x 500 mm

sitodruk 250 x 150 mm   
 

895PLN
R17761
Dziecięca kamizelka odblaskowa
Kamizelka odblaskowa w rozmiarze dziecięcym do 140 cm.  
Kamizelka spełnia wymagania normy EN1150. 

poliester

450 x 500 mm

sitodruk 250 x 150 mm   
 

895PLN

R17763..
Opaska odblaskowa
Czasem tak niewiele potrzeba by uratować czyjeś  
życie. Opaska odblaskowa może to uczynić. 

tworzywo sztuczne

300 x 30 x 2 mm

tampondruk 50 x 20 mm lub tampondruk XL 100 x 20 mm   
 

145PLN

srebrny niebieski żółty zielony
R17763.01 R17763.04 R17763.05 R17763.51

czerwony pomarańczowy różowy
R17763.08 R17763.15 R17763.33

długość 
30 cm

R17763.08 R17763.15R17763.04 R17763.33R17763.51R17763.05

spełnia 
wymagania 

normy EN1150

dostępne  
zdobienie

9594
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R73235.04

R73235..
Brelok odblaskowy TEDDY
Brelok miś – światełko odblaskowe. 

plastik   
 

179PLN
niebieski żółty bezbarwny czerwony pomarańczowy
R73235.04 R73235.03 R73235.06 R73235.08 R73235.15

45 x 70 x 8 mm tampondruk 20 x 20 mm

R73245.01 R73245.04 R73245.51 R73245.08

R73245.15

R73245.05

R73245..
Brelok odblaskowy BEARY
Brelok miś-światełko odblaskowe z karabińczykiem.

plastik   
 

139PLN
62 x 70 x 3 mm tampondruk 20 x 15 mm

srebrny niebieski żółty zielony
R73245.01 R73245.04 R73245.05 R73245.51

czerwony pomarańczowy
R73245.08 R73245.15

R73235.03 R73235.06 R73235.08 R73235.15

R17763.01

R17779.33
Dziecięca kamizelka odblaskowa
Kamizelka odblaskowa zwiększająca widoczność  
w rozmiarze dziecięcym do 140 cm. Produktu nie  
należy utożsamiać z produktami ochrony indywi- 
dualnej w rozumieniu Dyrektywy Środki Ochrony 
indywidualnej 89/686/EEC.

poliester

450 x 500 mm

sitodruk 250 x 150 mm   
 

895PLN
R17761
Dziecięca kamizelka odblaskowa
Kamizelka odblaskowa w rozmiarze dziecięcym do 140 cm.  
Kamizelka spełnia wymagania normy EN1150. 

poliester

450 x 500 mm

sitodruk 250 x 150 mm   
 

895PLN

R17763..
Opaska odblaskowa
Czasem tak niewiele potrzeba by uratować czyjeś  
życie. Opaska odblaskowa może to uczynić. 

tworzywo sztuczne

300 x 30 x 2 mm

tampondruk 50 x 20 mm lub tampondruk XL 100 x 20 mm   
 

145PLN

srebrny niebieski żółty zielony
R17763.01 R17763.04 R17763.05 R17763.51

czerwony pomarańczowy różowy
R17763.08 R17763.15 R17763.33

długość 
30 cm

R17763.08 R17763.15R17763.04 R17763.33R17763.51R17763.05

spełnia 
wymagania 

normy EN1150

dostępne  
zdobienie

9594
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R73781 

Zestaw do malowania HAPPY KIDS
65-elementowy zestaw do malowania w plastikowym  
opakowaniu z okładką z dużym obszarem ekspozycji  
dla logotypu. 

plastikowe pudełko

225 x 285 x 38 mm

tampondruk 50 x 40 mm   
 

2190PLN

65 
elementów!

12 FARBEK  
WODNYCH 24 KREDEK 

OŁÓWKOWYCH 

12 KREDEK 
PASTELOWYCH 

12 KREDEK 
WOSKOWYCH

KLEJ, 
GUMKA, 
TEMPERÓWKA

OŁÓWEK HB 
i PEDZELEK

R73764.13 

Zestaw do rysowania PURE MAGIC
Zestaw do rysowania składający się z 9 stron z kolorowankami, 9 wzorów kolorowanek,  
2  szablonów do rysowania, 21 czystych kartek, 2 podkładek do zdrapywania, bambuso-
wego rysika oraz 12 kredek.

papier, tekura, drewno populus

205 x 200 x 10 mm

tampondruk 60 x 20 mm lub tampondruk XL 85 x 50 mm   
 

1445PLN
NOWOSC

. .

dostępne  
zdobienie

9796
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R73781 

Zestaw do malowania HAPPY KIDS
65-elementowy zestaw do malowania w plastikowym  
opakowaniu z okładką z dużym obszarem ekspozycji  
dla logotypu. 

plastikowe pudełko

225 x 285 x 38 mm

tampondruk 50 x 40 mm   
 

2190PLN

65 
elementów!

12 FARBEK  
WODNYCH 24 KREDEK 

OŁÓWKOWYCH 

12 KREDEK 
PASTELOWYCH 

12 KREDEK 
WOSKOWYCH

KLEJ, 
GUMKA, 
TEMPERÓWKA

OŁÓWEK HB 
i PEDZELEK

R73764.13 

Zestaw do rysowania PURE MAGIC
Zestaw do rysowania składający się z 9 stron z kolorowankami, 9 wzorów kolorowanek,  
2  szablonów do rysowania, 21 czystych kartek, 2 podkładek do zdrapywania, bambuso-
wego rysika oraz 12 kredek.

papier, tekura, drewno populus

205 x 200 x 10 mm

tampondruk 60 x 20 mm lub tampondruk XL 85 x 50 mm   
 

1445PLN
NOWOSC

. .

dostępne  
zdobienie

9796

dl
a 

dz
ie

ci



R73789.21
Zestaw do rysowania BAMBINO
Zestaw do rysowania zawierający 55 czystych kartek, 6 stron z kolorowankami  
oraz 6 kredek. Przymocowany do kartonowej tabliczki z wieszakiem ze sznurka. 

papier, sznurek, drewno, karton 1200 g/m2

270 x 197 x 9 mm

tampondruk 60 x 20 mm   
 

990PLN

R73783 

Zestaw do rysowania LOVELY ANIMALS
Zestaw do rysowania z uchwytem, składający się z 6 kredek  
i bloku do rysowania (60 czystych kartek). Tekturowa okładka  
z wypukłymi figurkami zwierząt.  

drewno, papier 70 g/m2, tektura

190 x 280 x 12 mm

tampondruk 60 x 20 mm lub tampondruk XL 85 x 40 mm   
 

1245PLN

R73785
Zestaw kredek JUMBO
Zestaw składający się z 12 kredek Jumbo  
(średnica grafitu 4 mm, drewno lipowe).  
W kolorowym kartonowym pudełku. 

drewno, karton

140 x 220 x 17 mm

tampondruk 60 x 20 mm lub XL 100 x 20 mm   
 

1590PLN

R73786
Zestaw kredek SLIDE ON w pudełku z kolorowankami 
Zestaw składający się z 6 kolorowanek i 12 drewnianych kredek 
(średnica grafitu 2,65 mm). Pakowany w drewniane zasuwane  
pudełko.  

drewno lipowe, karton

117 x 200 x 19 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

1090PLN

R73787
Zestaw kredek DUO
Zestaw składający się z 12 dwukolorowych kredek (średnica grafitu 2,65 mm) w kartonowym pudełku.  

drewno, karton   
 

675PLN
90 x 177 x 9 mm tampondruk 60 x 20 mm

dostępne 
zdobienie XL

produkt 
ekologiczny

dostępne  
zdobienie

dostępne  
zdobienie

9998

dl
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R73789.21
Zestaw do rysowania BAMBINO
Zestaw do rysowania zawierający 55 czystych kartek, 6 stron z kolorowankami  
oraz 6 kredek. Przymocowany do kartonowej tabliczki z wieszakiem ze sznurka. 

papier, sznurek, drewno, karton 1200 g/m2

270 x 197 x 9 mm

tampondruk 60 x 20 mm   
 

990PLN

R73783 

Zestaw do rysowania LOVELY ANIMALS
Zestaw do rysowania z uchwytem, składający się z 6 kredek  
i bloku do rysowania (60 czystych kartek). Tekturowa okładka  
z wypukłymi figurkami zwierząt.  

drewno, papier 70 g/m2, tektura

190 x 280 x 12 mm

tampondruk 60 x 20 mm lub tampondruk XL 85 x 40 mm   
 

1245PLN

R73785
Zestaw kredek JUMBO
Zestaw składający się z 12 kredek Jumbo  
(średnica grafitu 4 mm, drewno lipowe).  
W kolorowym kartonowym pudełku. 

drewno, karton

140 x 220 x 17 mm

tampondruk 60 x 20 mm lub XL 100 x 20 mm   
 

1590PLN

R73786
Zestaw kredek SLIDE ON w pudełku z kolorowankami 
Zestaw składający się z 6 kolorowanek i 12 drewnianych kredek 
(średnica grafitu 2,65 mm). Pakowany w drewniane zasuwane  
pudełko.  

drewno lipowe, karton

117 x 200 x 19 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm   
 

1090PLN

R73787
Zestaw kredek DUO
Zestaw składający się z 12 dwukolorowych kredek (średnica grafitu 2,65 mm) w kartonowym pudełku.  

drewno, karton   
 

675PLN
90 x 177 x 9 mm tampondruk 60 x 20 mm

dostępne 
zdobienie XL

produkt 
ekologiczny

dostępne  
zdobienie

dostępne  
zdobienie

9998

dl
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dz
ie

ci



R73765.02  

Zestaw 24 kredek w tubie
Zestaw 24 kredek o długości 8,5 cm w matowym, 
czarnym wykończeniu w kartonowej tubie.

drewno lipowe, karton

48 x 100 x 48 mm

tampondruk 25 x 40 mm   
 

690PLN

NOWOSC
. .

R73673.13 

Zestaw 6 kredek z notatnikiem
Zestaw 6 kredek z notatnikiem 60-kartkowym.

drewno, papier

100 x 105 x 11 mm

tampondruk 40 x 30 mm lub tampondruk XL 80 x 40 mm   
 

545PLN
NOWOSC

. .

R73949.. 
Skarbonka PIGLET
Skarbonka w kształcie świnki.

plastik PCV

90 x 75 x 70 mm

tampondruk 30 x 25 mm   
 

628PLN

NOWOSC
. .

R73949.55

niebieski jasnozielony biały
R73949.04 R73949.55 R73949.06

R73949.04

R73949.06

R07927.05 

Parasol dziecięcy SAPO
9 panelowy parasol dziecięcy o ujmującym kształcie i kolorystyce.  
Dla bezpieczeństwa dziecka żebra zabezpieczono plastikowymi  
osłonami.

poliester 190t, metal, plastik

700 x 590 x 700 mm

sitodruk 140 x 70 mm   
 

2690PLN
NOWOSC

. .

700 mm

R73668.13
Zestaw ECO-LINE
Zestaw składający się z 12 cm linijki, 2 bloczków karteczek samoprzylepnych, 
5 kompletów karteczek memo oraz długopisu wykonanego z materiałów 
ekologicznych.

karton, papier, PVC

160 x 75 x 25 mm

tampondruk 50 x 30 mm lub tampondruk XL 110 x 20 mm   
 

1090PLN

NOWOSC
. .

dostępne 
zdobienie XL

niebieski 
wkład

produkt 
ekologiczny

Na stronach  
39 - 40 i 124 

znajdziesz więcej 
zestawów memo

dostępne  
zdobienie

101100

dl
a 

dz
ie

ci



R73765.02  

Zestaw 24 kredek w tubie
Zestaw 24 kredek o długości 8,5 cm w matowym, 
czarnym wykończeniu w kartonowej tubie.

drewno lipowe, karton

48 x 100 x 48 mm

tampondruk 25 x 40 mm   
 

690PLN

NOWOSC
. .

R73673.13 

Zestaw 6 kredek z notatnikiem
Zestaw 6 kredek z notatnikiem 60-kartkowym.

drewno, papier

100 x 105 x 11 mm

tampondruk 40 x 30 mm lub tampondruk XL 80 x 40 mm   
 

545PLN
NOWOSC

. .

R73949.. 
Skarbonka PIGLET
Skarbonka w kształcie świnki.

plastik PCV

90 x 75 x 70 mm

tampondruk 30 x 25 mm   
 

628PLN

NOWOSC
. .

R73949.55

niebieski jasnozielony biały
R73949.04 R73949.55 R73949.06

R73949.04

R73949.06

R07927.05 

Parasol dziecięcy SAPO
9 panelowy parasol dziecięcy o ujmującym kształcie i kolorystyce.  
Dla bezpieczeństwa dziecka żebra zabezpieczono plastikowymi  
osłonami.

poliester 190t, metal, plastik

700 x 590 x 700 mm

sitodruk 140 x 70 mm   
 

2690PLN
NOWOSC

. .

700 mm

R73668.13
Zestaw ECO-LINE
Zestaw składający się z 12 cm linijki, 2 bloczków karteczek samoprzylepnych, 
5 kompletów karteczek memo oraz długopisu wykonanego z materiałów 
ekologicznych.

karton, papier, PVC

160 x 75 x 25 mm

tampondruk 50 x 30 mm lub tampondruk XL 110 x 20 mm   
 

1090PLN

NOWOSC
. .

dostępne 
zdobienie XL

niebieski 
wkład

produkt 
ekologiczny

Na stronach  
39 - 40 i 124 

znajdziesz więcej 
zestawów memo

dostępne  
zdobienie

101100

dl
a 

dz
ie

ci



R73946.10 

Maskotka HAPPY REINDEER
Maskotka Renifer oferowana z zawiązywaną chustą.

plusz, bawełna

150 x 240 x 150 mm

sitodruk 40 x 25 mm   
 

1690PLN

NOWOSC
. .

R73865 

Maskotka brelok TUNDRA DEER
Pluszowy brelok maskotka w kształcie renifera. 

plusz

60 x 110 x 50 mm 

tampondruk 40 x 7 mm   
 

790PLN

R73942.10 

Maskotka DRESSED TEDDY
Pluszowa maskotka przytulanka dla dzieci

plusz, bawełna

160 x 180 x 130 mm

sitodruk 45 x 40 mm   
 

1490PLN

NOWOSC
. .

R73887 

Maskotka BLACK SHEEP
Maskotka w kształcie owieczki. Wyposażona w tasiemkę. 

poliester

160 x 150 x 90 mm

tampondruk 50 x 12 mm   
 

1490PLN

R73899 

Maskotka POLAR BEAR
Wykonana z poliestru maskotka - Miś Polarny. 

poliester

120 x 190 x 130 mm

tampondruk 50 x 6 mm   
 

1090PLN

R74015 

Maskotka PENGUIN
Pluszowa maskotka w kształcie pingwina. 

plusz, bawełna

90 x 190 x 100 mm

sitodruk 40 x 25 mm   
 

1780PLN

R74032.02 

Maskotka PENGU
Pluszowa maskotka w kształcie pingwina.

plusz, bawełna

120 x 200 x 140 mm

sitodruk 40 x 30 mm   
 

1590PLN

R74014 

Maskotka TURTLE
Pluszowa maskotka w kształcie żółwia morskiego. 

plusz, bawełna

260 x 100 x 190 mm

sitodruk 40 x 25 mm   
 

1980PLN

103102
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R73946.10 

Maskotka HAPPY REINDEER
Maskotka Renifer oferowana z zawiązywaną chustą.

plusz, bawełna
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sitodruk 40 x 25 mm   
 

1690PLN

NOWOSC
. .
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Maskotka brelok TUNDRA DEER
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plusz

60 x 110 x 50 mm 

tampondruk 40 x 7 mm   
 

790PLN
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1490PLN

NOWOSC
. .
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1490PLN
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1090PLN
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1780PLN
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plusz, bawełna

120 x 200 x 140 mm

sitodruk 40 x 30 mm   
 

1590PLN
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1980PLN
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R73852 

Maskotka LEO
Promocyjna maskotka w kształcie  
lwa w białej, zdejmowanej kamizelce.

plusz, bawełna

150 x 170 x 140 mm    
 

1590PLN

R73947 

Maskotka ELEPHANT
Wykonana z pluszu maskotka słoń. 

plusz, bawełna

150 x 170 x 170 mm 

sitodruk 60 x 30 mm   
 

1590PLN

R73886 

Maskotka DONKEY
Maskotka w kształcie osiołka ubranego w bluzę z kapturem. Wyposażona  
w tasiemkę z miejscem na logotyp. 

poliester

165 x 220 x 75 mm   
 

990PLN

sitodruk 60 x 30 mm

R73889 

Maskotka GIRAFFE
Maskotka w kształcie żyrafy. Wyposażona w tasiemkę z miejscem na logotyp. 

poliester

210 x 210 x 130 mm   
 

1690PLNtampondruk 35 x 10 mmtampondruk 50 x 12 mm

R73904.33
R73904.04

R74030 

Maskotka OWL
Pluszowa maskotka w kształcie sowy z tasiemką  
z miejscem na logotyp.

plusz

180 x 190 x 130 mm

tampondruk 50 x 8 mm   
 

1650PLN

R74013 

Maskotka T-REX
Pluszowa maskotka w kształcie tyranozaura. 

plusz, bawełna

120 x 220 x 230 mm

sitodruk 40 x 25 mm   
 

2490PLN

R73904.. 
Maskotka UNICORN
Maskotka w kształcie jednorożca. Wyposażona w tasiemkę z miejscem na logotyp. 

poliester

150 x 210 x 65 mm 

tampondruk 35 x 10 mm   
 

1590PLN

niebieski różowy
R73904.04 R73904.33

105104
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R73852 

Maskotka LEO
Promocyjna maskotka w kształcie  
lwa w białej, zdejmowanej kamizelce.

plusz, bawełna

150 x 170 x 140 mm    
 

1590PLN

R73947 

Maskotka ELEPHANT
Wykonana z pluszu maskotka słoń. 

plusz, bawełna

150 x 170 x 170 mm 

sitodruk 60 x 30 mm   
 

1590PLN
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Maskotka DONKEY
Maskotka w kształcie osiołka ubranego w bluzę z kapturem. Wyposażona  
w tasiemkę z miejscem na logotyp. 

poliester

165 x 220 x 75 mm   
 

990PLN
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R73889 

Maskotka GIRAFFE
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210 x 210 x 130 mm   
 

1690PLNtampondruk 35 x 10 mmtampondruk 50 x 12 mm

R73904.33
R73904.04
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Maskotka OWL
Pluszowa maskotka w kształcie sowy z tasiemką  
z miejscem na logotyp.

plusz
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1650PLN

R74013 

Maskotka T-REX
Pluszowa maskotka w kształcie tyranozaura. 

plusz, bawełna

120 x 220 x 230 mm

sitodruk 40 x 25 mm   
 

2490PLN

R73904.. 
Maskotka UNICORN
Maskotka w kształcie jednorożca. Wyposażona w tasiemkę z miejscem na logotyp. 

poliester

150 x 210 x 65 mm 

tampondruk 35 x 10 mm   
 

1590PLN

niebieski różowy
R73904.04 R73904.33
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R73903.10

R73903.06

R73908 

Pacynka ELEPHANT
Poliestrowa pacynka w kształcie słonia. 

poliester

240 x 270 x 160 mm 

sitodruk 70 x 70 mm   
 

1390PLN

R73906 

Pacynka LION
Poliestrowa pacynka w kształcie lwa.

poliester

160 x 280 x 80 mm

sitodruk 70 x 70 mm   
 

1390PLN

R73903..
Pacynka TEDDY BEAR
Pluszowa pacynka miś. Doskonała zabawka  
pobudzająca wrażliwość estetyczną dzieci. 

plusz

190 x 220 x 90 mm 

sitodruk 60 x 70 mm   
 

690PLN
biały brązowy
R73903.06 R73903.10

R08824
TANGRAM
Gra logiczna Tangram z płóciennym woreczkiem o wymiarach 150x150 mm.

drewno

115 x 115 x 15 mm

sitodruk 80 x 80 mm   
 

890PLN

R08826 

Zestaw układanek logicznych
Zestaw 3 układanek logicznych. Doskonała rozrywka  
umysłowa dla każdego. Pakowany w drewniane pudełko.

drewno

210 x 77 x 70 mm

laser 30 x 30 mm lub 65 x 30 mm   
 

2990PLN
produkt 

ekologiczny

107106
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R73903.10

R73903.06

R73908 

Pacynka ELEPHANT
Poliestrowa pacynka w kształcie słonia. 

poliester

240 x 270 x 160 mm 

sitodruk 70 x 70 mm   
 

1390PLN

R73906 

Pacynka LION
Poliestrowa pacynka w kształcie lwa.

poliester

160 x 280 x 80 mm

sitodruk 70 x 70 mm   
 

1390PLN

R73903..
Pacynka TEDDY BEAR
Pluszowa pacynka miś. Doskonała zabawka  
pobudzająca wrażliwość estetyczną dzieci. 

plusz

190 x 220 x 90 mm 

sitodruk 60 x 70 mm   
 

690PLN
biały brązowy
R73903.06 R73903.10

R08824
TANGRAM
Gra logiczna Tangram z płóciennym woreczkiem o wymiarach 150x150 mm.

drewno

115 x 115 x 15 mm

sitodruk 80 x 80 mm   
 

890PLN

R08826 

Zestaw układanek logicznych
Zestaw 3 układanek logicznych. Doskonała rozrywka  
umysłowa dla każdego. Pakowany w drewniane pudełko.

drewno

210 x 77 x 70 mm

laser 30 x 30 mm lub 65 x 30 mm   
 

2990PLN
produkt 

ekologiczny

107106
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R08820 

Układanka logiczna CUBE
Drewniana układanka logiczna. Relaks i test dla naszego  
umysłu. Pakowana w płócienny woreczek (170 x 145 mm).

drewno

60 x 60 x 60 mm

sitodruk 100 x 100 mm   
 

1195PLN

R08821 

Układanka logiczna DIAMOND
Drewniana układanka logiczna. Relaks i test dla naszego  
umysłu. Pakowana w płócienny woreczek (170 x 145 mm).

drewno

70 x 70 x 70 mm

sitodruk 100 x 100 mm   
 

1195PLN

R08823 

Układanka logiczna STAR
Drewniana układanka logiczna. Relaks i test dla naszego  
umysłu. Pakowana w płócienny woreczek (170 x 145 mm).

drewno

75 x 75 x 75 mm

sitodruk 100 x 100 mm   
 

1195PLN

produkt 
ekologiczny

produkt 
ekologiczny

produkt 
ekologiczny

R08844 

Gra TOWER
Doskonała gra zręcznościowa polegająca na tym, że jej uczestnicy wyciągają po jednym bloczku, unikając 
przewrócenia wieży i układają swoje bloczki na jej szczycie. Gra pakowana w drewniane zasuwane pudełko. 

drewno sosnowe   
 

2790PLN
69 x 235 x 60 mm laser 30 x 30 mm

R08827 

Układanka logiczna
Sześcienna układanka logiczna z dwukolorowego  
drewna. Pakowana w czarne kartonowe pudełko. 

drewno

60 x 60 x 60 mm

tampondruk 40 x 40 mm lub laser 14 x 14 mm   
 

1295PLN
produkt 

ekologiczny

109108
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R08820 

Układanka logiczna CUBE
Drewniana układanka logiczna. Relaks i test dla naszego  
umysłu. Pakowana w płócienny woreczek (170 x 145 mm).

drewno

60 x 60 x 60 mm

sitodruk 100 x 100 mm   
 

1195PLN

R08821 

Układanka logiczna DIAMOND
Drewniana układanka logiczna. Relaks i test dla naszego  
umysłu. Pakowana w płócienny woreczek (170 x 145 mm).

drewno

70 x 70 x 70 mm

sitodruk 100 x 100 mm   
 

1195PLN
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Układanka logiczna STAR
Drewniana układanka logiczna. Relaks i test dla naszego  
umysłu. Pakowana w płócienny woreczek (170 x 145 mm).

drewno

75 x 75 x 75 mm

sitodruk 100 x 100 mm   
 

1195PLN

produkt 
ekologiczny

produkt 
ekologiczny

produkt 
ekologiczny

R08844 

Gra TOWER
Doskonała gra zręcznościowa polegająca na tym, że jej uczestnicy wyciągają po jednym bloczku, unikając 
przewrócenia wieży i układają swoje bloczki na jej szczycie. Gra pakowana w drewniane zasuwane pudełko. 

drewno sosnowe   
 

2790PLN
69 x 235 x 60 mm laser 30 x 30 mm

R08827 

Układanka logiczna
Sześcienna układanka logiczna z dwukolorowego  
drewna. Pakowana w czarne kartonowe pudełko. 

drewno

60 x 60 x 60 mm

tampondruk 40 x 40 mm lub laser 14 x 14 mm   
 

1295PLN
produkt 

ekologiczny
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PISMIENNICZE‘PISMIENNICZE‘

110

R04445..
Długopis Blitz
Plastikowy długopis promocyjny.

plastik

138 x 10 x 10 mm

tampondruk 60 x 6 mm   
 

NOWOSC
. .

czarny żółty granatowy jasnozielony czerwony pomarańczowy błękitny różowy
R04445.02 R04445.03 R04445.04 R04445.55 R04445.08 R04445.15 R04445.28 R04445.33

R04448..
Długopis CliP
Plastikowy długopis promocyjny z zatyczką.

plastik

153 x 9 x 9 mm

tampondruk 60 x 5 mm lub XL 100 x 5 mm   
 

042PLN
NOWOSC

. .

R04448.02 R04448.04 R04448.05 R04448.08

b/czarny b/niebieski b/zielony b/czerwony
R04448.02 R04448.04 R04448.05 R04448.08

R04445.02 R04445.03 R04445.04 R04445.55 R04445.08 R04445.15 R04445.28 R04445.33

niebieski 
wkład

niebieski 
wkład

057PLN

dostępne 
zdobienie XL

111
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R04448..
Długopis CliP
Plastikowy długopis promocyjny z zatyczką.

plastik

153 x 9 x 9 mm

tampondruk 60 x 5 mm lub XL 100 x 5 mm   
 

042PLN
NOWOSC

. .

R04448.02 R04448.04 R04448.05 R04448.08

b/czarny b/niebieski b/zielony b/czerwony
R04448.02 R04448.04 R04448.05 R04448.08

R04445.02 R04445.03 R04445.04 R04445.55 R04445.08 R04445.15 R04445.28 R04445.33

niebieski 
wkład

niebieski 
wkład

057PLN

dostępne 
zdobienie XL

111



R35650..
Długopis – latarka lED PEn light
Długopis z latarką LED z końcówką dotykową. Moc latarki 0,08W. 

plastik

125 x 13 x 13 mm

tampondruk 45 x 7 mm   
 

529PLN

R35650.08

R35650.05

R35650.04

R35650.02

czarny niebieski zielony czerwony
R35650.02 R35650.04 R35650.05 R35650.08

3x 
LR41

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

dołączone 
baterie

niebieski 
wkład

R73409.79
Długopis touCh tiP golD
Długopis z końcówką przystosowaną do ekranów dotykowych. 

aluminium

135 x 8 x 8 mm

laser 40 x 4 mm   
 

250PLN

R73408.03

R73408.05

R73408.15

R73408.33

R73408.01

R73408.02

R73408.04

R73408.08

srebrny czarny żółty granatowy zielony biały czerwony pomarańczowy różowy
R73408.01 R73408.02 R73408.03 R73408.04 R73408.05 R73408.06 R73408.08 R73408.15 R73408.33

R73408..
Długopis touCh tiP
Długopis z końcówką przystosowaną do ekranów dotykowych. 

aluminium

135 x 8 x 8 mm

laser 40 x 4 mm   
 

230PLN

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

niebieski 
wkład

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

niebieski 
wkład

R73408.06

R35423.02
Długopis ze wskaźnikiem laserowym SuPrEmE – 4 w 1
Długopis ze wskaźnikiem laserowym, latarką LED oraz końcówką 
przystosowaną do obsługiwania ekranów dotykowych. Aluminio-
we, srebrne opakowanie upominkowe.

metal, plastik

etui 178 x 38 x 19 mm; wskaźnik 125 x 10 x 10 mm

laser: etui 50 x 20 mm; wskaźnik 40 x 6 mm   
 

1390PLNNOWOSC
. .

3x 
AG3

opakowanie 
upominkowe

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

dołączone 
baterie

niebieski 
wkład

113112
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R35650..
Długopis – latarka lED PEn light
Długopis z latarką LED z końcówką dotykową. Moc latarki 0,08W. 

plastik

125 x 13 x 13 mm

tampondruk 45 x 7 mm   
 

529PLN

R35650.08

R35650.05

R35650.04

R35650.02

czarny niebieski zielony czerwony
R35650.02 R35650.04 R35650.05 R35650.08

3x 
LR41

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

dołączone 
baterie

niebieski 
wkład

R73409.79
Długopis touCh tiP golD
Długopis z końcówką przystosowaną do ekranów dotykowych. 

aluminium

135 x 8 x 8 mm

laser 40 x 4 mm   
 

250PLN

R73408.03

R73408.05

R73408.15

R73408.33

R73408.01

R73408.02

R73408.04

R73408.08

srebrny czarny żółty granatowy zielony biały czerwony pomarańczowy różowy
R73408.01 R73408.02 R73408.03 R73408.04 R73408.05 R73408.06 R73408.08 R73408.15 R73408.33

R73408..
Długopis touCh tiP
Długopis z końcówką przystosowaną do ekranów dotykowych. 

aluminium

135 x 8 x 8 mm

laser 40 x 4 mm   
 

230PLN

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

niebieski 
wkład

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

niebieski 
wkład

R73408.06

R35423.02
Długopis ze wskaźnikiem laserowym SuPrEmE – 4 w 1
Długopis ze wskaźnikiem laserowym, latarką LED oraz końcówką 
przystosowaną do obsługiwania ekranów dotykowych. Aluminio-
we, srebrne opakowanie upominkowe.

metal, plastik

etui 178 x 38 x 19 mm; wskaźnik 125 x 10 x 10 mm

laser: etui 50 x 20 mm; wskaźnik 40 x 6 mm   
 

1390PLNNOWOSC
. .

3x 
AG3

opakowanie 
upominkowe

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

dołączone 
baterie

niebieski 
wkład

113112
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R73766..
ołówek z gumką
Okrągły zaostrzony ołówek HB z gumką.

drewno

030PLN
NOWOSC

. .

180 x 7 x 7 mm tampondruk 60 x 4 mm lub tampondruk XL 110 x 4 mm   
 

R73766.04

R73766.05

R73766.08

R73766.15

R73766.33

niebieska gumka zielona gumka czerwona gumka pomarańczowa gumka różowa gumka
R73766.04 R73766.05 R73766.08 R73766.15 R73766.33

R04041
Długopis liSBoA
Metalowy błyszczący długopis ze stali nierdzewnej  
ze srebrnymi wykończeniami.

metal

134 x 7 x 7 mm

tampondruk 40 x 4 mm   
 

275PLN

R04031
Długopis Porto
Metalowy błyszczący długopis  ze stali nierdzewnej  
z chromowanymi wykończeniami.

metal

134 x 7 x 7 mm

laser 40 x 4 mm   
 

315PLN

niebieski 
wkład

niebieski 
wkład

dostępne 
zdobienie XL

długopis

pióro kulkowe

R01037.02
zestaw SAntiAgo
Zestaw składający się z długopisu i pióra kulkowego Montevideo w etui.

metal, plastik, ekoskóra

etui 175 x 62 x 29 mm, długopis i pióro 135 x 12 x 12 mm

etui tampondruk 40 x 40 mm, długopis i pióro laser 35 x 6 mm   
 

3990PLN

R01091
zestaw limA
Zestaw składający się z długopisu oraz pióra  
kulkowego Lima w czarnym etui z eko-skóry.

metal, ekoskóra

etui 170 x 60 x 24 mm, długopis i pióro 135 x 12 x 12 mm

etui tampondruk 30 x 30 mm, długopis i pióro laser 35 x 6 mm   
 

3990PLN

NOWOSC
. .

długopis

pióro 
kulkowe

niebieski 
wkład

niebieski 
wkład
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R73766..
ołówek z gumką
Okrągły zaostrzony ołówek HB z gumką.

drewno

030PLN
NOWOSC

. .

180 x 7 x 7 mm tampondruk 60 x 4 mm lub tampondruk XL 110 x 4 mm   
 

R73766.04

R73766.05

R73766.08

R73766.15

R73766.33

niebieska gumka zielona gumka czerwona gumka pomarańczowa gumka różowa gumka
R73766.04 R73766.05 R73766.08 R73766.15 R73766.33

R04041
Długopis liSBoA
Metalowy błyszczący długopis ze stali nierdzewnej  
ze srebrnymi wykończeniami.

metal

134 x 7 x 7 mm

tampondruk 40 x 4 mm   
 

275PLN

R04031
Długopis Porto
Metalowy błyszczący długopis  ze stali nierdzewnej  
z chromowanymi wykończeniami.

metal

134 x 7 x 7 mm

laser 40 x 4 mm   
 

315PLN

niebieski 
wkład

niebieski 
wkład

dostępne 
zdobienie XL

długopis

pióro kulkowe

R01037.02
zestaw SAntiAgo
Zestaw składający się z długopisu i pióra kulkowego Montevideo w etui.

metal, plastik, ekoskóra

etui 175 x 62 x 29 mm, długopis i pióro 135 x 12 x 12 mm

etui tampondruk 40 x 40 mm, długopis i pióro laser 35 x 6 mm   
 

3990PLN

R01091
zestaw limA
Zestaw składający się z długopisu oraz pióra  
kulkowego Lima w czarnym etui z eko-skóry.

metal, ekoskóra

etui 170 x 60 x 24 mm, długopis i pióro 135 x 12 x 12 mm

etui tampondruk 30 x 30 mm, długopis i pióro laser 35 x 6 mm   
 

3990PLN

NOWOSC
. .

długopis

pióro 
kulkowe

niebieski 
wkład

niebieski 
wkład

115114

pi
śm

ie
nn

ic
ze



długopis

pióro kulkowe

R01203
zestaw mirAClE
Bardzo elegancki zestaw składający się z metalowego długopisu i pióra kulkowego w etui.

metal, plastik, ekoskóra

etui 178 x 55 x 31 mm, długopis i pióro 140 x 12 x 12 mm 

etui tampondruk 60 x 13 mm lub XL 100 x 13 mm długopis i pióro: laser 30 x 6 mm   
 

5790PLN

długopis

pióro kulkowe

R01201
zestaw SAnDglASS
Zestaw składający się z metalowego długopisu i pióra kulkowego w eleganckim etui. 
Oryginalny kształt klepsydry i połyskująca powierzchnia czynią z tego kompletu 
doskonały upominek reklamowy.

metal, plastik, ekoskóra

etui 180 x 65 x 39 mm, długopis i pióro 137 x 11 x 11 mm 

etui laser 30 x 30 mm długopis i pióro laser 35 x 6 mm   
 

5390PLN

niebieski 
wkład

niebieski 
wkład

dostępne 
zdobienie XL

długopis

pióro kulkowe

długopis

pióro kulkowe

R01095
zestaw Quito
Zestaw składający się z długopisu i pióra kulkowego  
Quito w wyściełanym czarnym etui wykonanym  
z kartonu i ozdobnego papieru. 

metal, karton, papier ozdobny

etui 180 x 62 x 27 mm, długopis i pióro 140 x 13 x 13 mm

etui tampondruk 40 x 8 mm, długopis i pióro laser 35 x 6 mm   
 

3790PLN

R01093
zestaw BogotA
Zestaw składający się z pióra kulkowego i długopisu Bogota 
w wyściełanym czarnym etui z papieru ozdobnego. 

metal, karton, papier ozdobny

etui 180 x 62 x 27 mm, długopis i pióro 135 x 12 x 12 mm

etui tampondruk 40 x 8 mm, długopis i pióro laser 35 x 6 mm   
 

3890PLN

niebieski 
wkład

niebieski 
wkład 117116
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długopis

pióro kulkowe

R01203
zestaw mirAClE
Bardzo elegancki zestaw składający się z metalowego długopisu i pióra kulkowego w etui.

metal, plastik, ekoskóra

etui 178 x 55 x 31 mm, długopis i pióro 140 x 12 x 12 mm 

etui tampondruk 60 x 13 mm lub XL 100 x 13 mm długopis i pióro: laser 30 x 6 mm   
 

5790PLN

długopis

pióro kulkowe

R01201
zestaw SAnDglASS
Zestaw składający się z metalowego długopisu i pióra kulkowego w eleganckim etui. 
Oryginalny kształt klepsydry i połyskująca powierzchnia czynią z tego kompletu 
doskonały upominek reklamowy.

metal, plastik, ekoskóra

etui 180 x 65 x 39 mm, długopis i pióro 137 x 11 x 11 mm 

etui laser 30 x 30 mm długopis i pióro laser 35 x 6 mm   
 

5390PLN

niebieski 
wkład

niebieski 
wkład

dostępne 
zdobienie XL

długopis

pióro kulkowe

długopis

pióro kulkowe

R01095
zestaw Quito
Zestaw składający się z długopisu i pióra kulkowego  
Quito w wyściełanym czarnym etui wykonanym  
z kartonu i ozdobnego papieru. 

metal, karton, papier ozdobny

etui 180 x 62 x 27 mm, długopis i pióro 140 x 13 x 13 mm

etui tampondruk 40 x 8 mm, długopis i pióro laser 35 x 6 mm   
 

3790PLN

R01093
zestaw BogotA
Zestaw składający się z pióra kulkowego i długopisu Bogota 
w wyściełanym czarnym etui z papieru ozdobnego. 

metal, karton, papier ozdobny

etui 180 x 62 x 27 mm, długopis i pióro 135 x 12 x 12 mm

etui tampondruk 40 x 8 mm, długopis i pióro laser 35 x 6 mm   
 

3890PLN

niebieski 
wkład

niebieski 
wkład 117116
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długopis

pióro kulkowe

R01202
zestaw StylE
Zestaw składający się z klasycznego metalowego długopisu i pióra kulkowego w etui. 

metal, plastik, ekoskóra

etui 180 x 55 x 36 mm, długopis i pióro 140 x 10 x 10 mm 

etui tampondruk 50 x 35 mm lub XL 100 x 30 mm długopis i pióro: laser 45 x 6 mm   
 

długopis

pióro kulkowe

5390PLN

niebieski 
wkład

dostępne 
zdobienie XL

R01200 
zestaw hourglASS
Zestaw składający się z metalowego długopisu i pióra kulkowego w eleganckim etui.  
Oryginalny kształt klepsydry i połyskująca powierzchnia czynią  z tego kompletu 
doskonały upominek reklamowy. 

metal, plastik, papier ozdobny

etui 175 x 62 x 29 mm, długopis i pióro 137 x 11 x 11 mm 

etui tampondruk 50 x 30 mm lub XL 100 x 30 mm długopis i pióro laser 35 x 6 mm   
 

4590PLN

niebieski 
wkład

dostępne 
zdobienie XL
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długopis

pióro kulkowe

R01202
zestaw StylE
Zestaw składający się z klasycznego metalowego długopisu i pióra kulkowego w etui. 

metal, plastik, ekoskóra

etui 180 x 55 x 36 mm, długopis i pióro 140 x 10 x 10 mm 

etui tampondruk 50 x 35 mm lub XL 100 x 30 mm długopis i pióro: laser 45 x 6 mm   
 

długopis

pióro kulkowe

5390PLN

niebieski 
wkład

dostępne 
zdobienie XL

R01200 
zestaw hourglASS
Zestaw składający się z metalowego długopisu i pióra kulkowego w eleganckim etui.  
Oryginalny kształt klepsydry i połyskująca powierzchnia czynią  z tego kompletu 
doskonały upominek reklamowy. 

metal, plastik, papier ozdobny

etui 175 x 62 x 29 mm, długopis i pióro 137 x 11 x 11 mm 

etui tampondruk 50 x 30 mm lub XL 100 x 30 mm długopis i pióro laser 35 x 6 mm   
 

4590PLN

niebieski 
wkład

dostępne 
zdobienie XL

118

pi
śm

ie
nn

ic
ze

,
UPOMINKI  
SWIATECZNE
UPOMINKI  
SWIATECZNE

119

,
,

,



Christmas Decor

X91008
Ozdoba choinkowa Christmas angel
Ozdoba choinkowa w kształcie Aniołka wyposażona w haczyk do zawieszenia.

sklejka brzozowa 3 mm

137 x 119 x 3 mm

laser 30 x 30 mm   
 

198PLN
NOWOSC

. .

X91007 

Ozdoba choinkowa angel
Ozdoba choinkowa w kształcie Aniołka wyposażona w haczyk do zawieszenia.

sklejka brzozowa 3 mm

122 x 138 x 3 mm

laser 25 x 25 mm   
 

198PLN
NOWOSC

. .

X91001 

Ozdoba choinkowa
Ozdoba choinkowa wyposażona w haczyk do zawieszenia.

sklejka brzozowa 3 mm

70 x 105 x 3 mm

laser 50 x 20 mm   
 

090PLN

NOWOSC
. .

M

rozmiar 
M

produkt 
ekologiczny

sklejka 
3 mm

XL

rozmiar 
XL

produkt 
ekologiczny

sklejka 
3 mm

XL

rozmiar 
XL

produkt 
ekologiczny

sklejka 
3 mm

X91002 

Ozdoba choinkowa
Ozdoba choinkowa wyposażona w haczyk do zawieszenia.

sklejka brzozowa 3 mm

55 x 140 x 3 mm

laser 20 x 50 mm   
 

090PLN

NOWOSC
. .

M

rozmiar 
M

produkt 
ekologiczny

sklejka 
3 mm

X91003 

Ozdoba choinkowa
Ozdoba choinkowa wyposażona w haczyk do zawieszenia.

sklejka brzozowa 3 mm

70 x 100 x 3 mm

laser 40 x 25 mm   
 

090PLN
M

rozmiar 
M

produkt 
ekologiczny

sklejka 
3 mm

NOWOSC
. .

X91004 

Ozdoba choinkowa reindeer
Ozdoba choinkowa w kształcie renifera wyposażona  
w haczyk do zawieszenia.

sklejka brzozowa 3 mm

95 x 148 x 3 mm

laser 45 x 20 mm   
 

198PLN

NOWOSC
. .

XL

rozmiar 
XL

produkt 
ekologiczny

sklejka 
3 mm

X91005 

Ozdoba choinkowa Xmas tree
Ozdoba choinkowa w kształcie choinki wyposażona  
w haczyk do zawieszenia.

sklejka brzozowa 3 mm

77 x 118 x 3 mm

laser 25 x 30 mm   
 

099PLN

NOWOSC
. .

M

rozmiar 
M

produkt 
ekologiczny

sklejka 
3 mm

X91006 

Ozdoba choinkowa snOwman
Ozdoba choinkowa w kształcie bałwanka wyposażona  
w haczyk do zawieszenia.

sklejka brzozowa 3 mm

81 x 151 x 3 mm

laser 30 x 30 mm   
 

198PLN

XL

rozmiar 
XL

produkt 
ekologiczny

sklejka 
3 mm

NOWOSC
. .
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Christmas Decor

X91008
Ozdoba choinkowa Christmas angel
Ozdoba choinkowa w kształcie Aniołka wyposażona w haczyk do zawieszenia.

sklejka brzozowa 3 mm

137 x 119 x 3 mm

laser 30 x 30 mm   
 

198PLN
NOWOSC

. .

X91007 

Ozdoba choinkowa angel
Ozdoba choinkowa w kształcie Aniołka wyposażona w haczyk do zawieszenia.

sklejka brzozowa 3 mm

122 x 138 x 3 mm

laser 25 x 25 mm   
 

198PLN
NOWOSC

. .

X91001 

Ozdoba choinkowa
Ozdoba choinkowa wyposażona w haczyk do zawieszenia.

sklejka brzozowa 3 mm

70 x 105 x 3 mm

laser 50 x 20 mm   
 

090PLN

NOWOSC
. .

M

rozmiar 
M

produkt 
ekologiczny

sklejka 
3 mm

XL

rozmiar 
XL

produkt 
ekologiczny

sklejka 
3 mm

XL

rozmiar 
XL

produkt 
ekologiczny

sklejka 
3 mm

X91002 

Ozdoba choinkowa
Ozdoba choinkowa wyposażona w haczyk do zawieszenia.

sklejka brzozowa 3 mm

55 x 140 x 3 mm

laser 20 x 50 mm   
 

090PLN

NOWOSC
. .

M

rozmiar 
M

produkt 
ekologiczny

sklejka 
3 mm

X91003 

Ozdoba choinkowa
Ozdoba choinkowa wyposażona w haczyk do zawieszenia.

sklejka brzozowa 3 mm

70 x 100 x 3 mm

laser 40 x 25 mm   
 

090PLN
M

rozmiar 
M

produkt 
ekologiczny

sklejka 
3 mm

NOWOSC
. .

X91004 

Ozdoba choinkowa reindeer
Ozdoba choinkowa w kształcie renifera wyposażona  
w haczyk do zawieszenia.

sklejka brzozowa 3 mm

95 x 148 x 3 mm

laser 45 x 20 mm   
 

198PLN

NOWOSC
. .

XL

rozmiar 
XL

produkt 
ekologiczny

sklejka 
3 mm

X91005 

Ozdoba choinkowa Xmas tree
Ozdoba choinkowa w kształcie choinki wyposażona  
w haczyk do zawieszenia.

sklejka brzozowa 3 mm

77 x 118 x 3 mm

laser 25 x 30 mm   
 

099PLN

NOWOSC
. .

M

rozmiar 
M

produkt 
ekologiczny

sklejka 
3 mm

X91006 

Ozdoba choinkowa snOwman
Ozdoba choinkowa w kształcie bałwanka wyposażona  
w haczyk do zawieszenia.

sklejka brzozowa 3 mm

81 x 151 x 3 mm

laser 30 x 30 mm   
 

198PLN

XL

rozmiar 
XL

produkt 
ekologiczny

sklejka 
3 mm

NOWOSC
. .
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NOWOSC
. .Christmas Decor

NOWOSC
. .

NOWOSC
. .

NOWOSC
. .

X92001 

Ozdoba choinkowa
Ozdoba choinkowa wyposażona w haczyk do zawieszenia.

tektura 1 mm

70 x 105 x 3 mm

laser 50 x 20 mm   
 

078PLN
M

rozmiar 
M

produkt 
ekologiczny

tektura 
1 mm

X92002 

Ozdoba choinkowa
Ozdoba choinkowa wyposażona w haczyk do zawieszenia.

tektura 1 mm

55 x 140 x 3 mm

laser 20 x 50 mm   
 

078PLN
M

rozmiar 
M

produkt 
ekologiczny

tektura 
1 mm

X92003 

Ozdoba choinkowa
Ozdoba choinkowa wyposażona w haczyk do zawieszenia.

tektura 1 mm

70 x 100 x 3 mm

laser 40 x 25 mm   
 

078PLN
M

rozmiar 
M

produkt 
ekologiczny

tektura 
1 mm

X92007 

Ozdoba choinkowa angel
Ozdoba choinkowa w kształcie Aniołka wyposażona w haczyk do zawieszenia.

tektura 1 mm

122 x 138 x 3 mm

laser 25 x 25 mm   
 

175PLN

NOWOSC
. .

XL

rozmiar 
XL

produkt 
ekologiczny

tektura 
1 mm

X92008 

Ozdoba choinkowa Christmas angel
Ozdoba choinkowa w kształcie Aniołka wyposażona w haczyk do zawieszenia.

tektura 1 mm

137 x 119 x 3 mm

laser 30 x 30 mm   
 

175PLN
XL

rozmiar 
XL

produkt 
ekologiczny

tektura 
1 mm

X92004 

Ozdoba choinkowa reindeer
Ozdoba choinkowa w kształcie renifera wyposażona  
w haczyk do zawieszenia.

tektura 1 mm

95 x 148 x 3 mm

laser 45 x 20 mm   
 

175PLN

NOWOSC
. .

XL

rozmiar 
XL

produkt 
ekologiczny

tektura 
1 mm

X92005 

Ozdoba choinkowa Xmas tree
Ozdoba choinkowa w kształcie choinki wyposażona  
w haczyk do zawieszenia.

tektura 1 mm

77 x 118 x 3 mm

laser 25 x 30 mm   
 

078PLN

NOWOSC
. .

M

rozmiar 
M

produkt 
ekologiczny

tektura 
1 mm

X92006 

Ozdoba choinkowa snOwman
Ozdoba choinkowa w kształcie bałwanka wyposażona  
w haczyk do zawieszenia.

tektura 1 mm

81 x 151 x 3 mm

laser 30 x 30 mm   
 

175PLN

XL

rozmiar 
XL

produkt 
ekologiczny

tektura 
1 mm

NOWOSC
. .
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NOWOSC
. .Christmas Decor

NOWOSC
. .

NOWOSC
. .

NOWOSC
. .

X92001 

Ozdoba choinkowa
Ozdoba choinkowa wyposażona w haczyk do zawieszenia.

tektura 1 mm

70 x 105 x 3 mm

laser 50 x 20 mm   
 

078PLN
M

rozmiar 
M

produkt 
ekologiczny

tektura 
1 mm

X92002 

Ozdoba choinkowa
Ozdoba choinkowa wyposażona w haczyk do zawieszenia.

tektura 1 mm

55 x 140 x 3 mm

laser 20 x 50 mm   
 

078PLN
M

rozmiar 
M

produkt 
ekologiczny

tektura 
1 mm

X92003 

Ozdoba choinkowa
Ozdoba choinkowa wyposażona w haczyk do zawieszenia.

tektura 1 mm

70 x 100 x 3 mm

laser 40 x 25 mm   
 

078PLN
M

rozmiar 
M

produkt 
ekologiczny

tektura 
1 mm

X92007 

Ozdoba choinkowa angel
Ozdoba choinkowa w kształcie Aniołka wyposażona w haczyk do zawieszenia.

tektura 1 mm

122 x 138 x 3 mm

laser 25 x 25 mm   
 

175PLN

NOWOSC
. .

XL

rozmiar 
XL

produkt 
ekologiczny

tektura 
1 mm

X92008 

Ozdoba choinkowa Christmas angel
Ozdoba choinkowa w kształcie Aniołka wyposażona w haczyk do zawieszenia.

tektura 1 mm

137 x 119 x 3 mm

laser 30 x 30 mm   
 

175PLN
XL

rozmiar 
XL

produkt 
ekologiczny

tektura 
1 mm

X92004 

Ozdoba choinkowa reindeer
Ozdoba choinkowa w kształcie renifera wyposażona  
w haczyk do zawieszenia.

tektura 1 mm

95 x 148 x 3 mm

laser 45 x 20 mm   
 

175PLN

NOWOSC
. .

XL

rozmiar 
XL

produkt 
ekologiczny

tektura 
1 mm

X92005 

Ozdoba choinkowa Xmas tree
Ozdoba choinkowa w kształcie choinki wyposażona  
w haczyk do zawieszenia.

tektura 1 mm

77 x 118 x 3 mm

laser 25 x 30 mm   
 

078PLN

NOWOSC
. .

M

rozmiar 
M

produkt 
ekologiczny

tektura 
1 mm

X92006 

Ozdoba choinkowa snOwman
Ozdoba choinkowa w kształcie bałwanka wyposażona  
w haczyk do zawieszenia.

tektura 1 mm

81 x 151 x 3 mm

laser 30 x 30 mm   
 

175PLN

XL

rozmiar 
XL

produkt 
ekologiczny

tektura 
1 mm

NOWOSC
. .
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X17119...
Zestaw młynków salt & PePPer twOsOme z motywem świątecznym
Zestaw dwóch młynków do soli i pieprzu.  

metal, plastik

Ø27 x 152 mm, pudełko180 x 110 x 40 mm

laser 10 x 35 mm lub tampondruk 40 x 40 mm lub XL 85 x 50 mm   
 

3420PLN

X73828.08 

Zestaw memO z motywem świątecznym
Zestaw karteczek samoprzylepnych z motywem świątecznym.  
Pięć kolorów karteczek po 25 szt. Zestaw oprawiony w barwioną  
kartonową okładkę wykonaną z surowców wtórnych. 

papier 73 g/m2, karton 450 g/m2

85 x 60 x 4 mm

tampondruk 50 x 20 mm lub XL 70 x 30 mm   
 

155PLN

srebrne młynki w czarnym pudełku białe młynki w białym pudełku
X17119.01 X17119.06

X17119.06
X17119.01

X17476  
Zestaw świec zapachowych z motywem świątecznym
Zestaw świec zapachowych w kartonowym opakowaniu  
upominkowym z pokrywką pokrytą tłoczonym papierem.

wosk, karton

150 x 85 x 55 mm 

tampondruk 40 x 40 mm lub tampondruk XL 85 x 50 mm   
 

1998PLN

X08368.08 

Kubek izotermiczny Barrel 400 ml z motywem świątecznym
Kubek izotermiczny o pojemności 400 ml w kształcie beczułki ze zdobieniem świątecznym.  
Wewnątrz kubka zastosowano stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości, na zewnątrz plastik. 

stal nierdzewna 18/8, plastik

133 x 118 x 90 mm

tampondruk 35 x 35 mm lub XL 30 x 70 mm   
 

1598PLN

stainless 
 steel
18/8

X08364.06 

Kubek izotermiczny COPenhagen 380 ml z motywem świątecznym
Kubek izotermiczny o pojemności 380 ml ze stali nierdzewnej  
i plastiku. Wewnątrz kubka stal 18/8 o podwyższonej jakości.

stal nierdzewna 18/8, plastik

125 x 135 x 87 mm

tampondruk 30 x 30 mm lub tampondruk XL 30 x 70 mm   
 

1670PLN

dostępne 
zdobienie XL

opakowanie 
upominkowe

stainless 
 steel
18/8

dostępne  
zdobienie

dostępne  
zdobienie

NOWOSC
. .

NOWOSC
. .

NOWOSC
. .

dostępne  
zdobienie

dostępne  
zdobienie
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X17119...
Zestaw młynków salt & PePPer twOsOme z motywem świątecznym
Zestaw dwóch młynków do soli i pieprzu.  

metal, plastik

Ø27 x 152 mm, pudełko180 x 110 x 40 mm

laser 10 x 35 mm lub tampondruk 40 x 40 mm lub XL 85 x 50 mm   
 

3420PLN

X73828.08 

Zestaw memO z motywem świątecznym
Zestaw karteczek samoprzylepnych z motywem świątecznym.  
Pięć kolorów karteczek po 25 szt. Zestaw oprawiony w barwioną  
kartonową okładkę wykonaną z surowców wtórnych. 

papier 73 g/m2, karton 450 g/m2

85 x 60 x 4 mm

tampondruk 50 x 20 mm lub XL 70 x 30 mm   
 

155PLN

srebrne młynki w czarnym pudełku białe młynki w białym pudełku
X17119.01 X17119.06

X17119.06
X17119.01

X17476  
Zestaw świec zapachowych z motywem świątecznym
Zestaw świec zapachowych w kartonowym opakowaniu  
upominkowym z pokrywką pokrytą tłoczonym papierem.

wosk, karton

150 x 85 x 55 mm 

tampondruk 40 x 40 mm lub tampondruk XL 85 x 50 mm   
 

1998PLN

X08368.08 

Kubek izotermiczny Barrel 400 ml z motywem świątecznym
Kubek izotermiczny o pojemności 400 ml w kształcie beczułki ze zdobieniem świątecznym.  
Wewnątrz kubka zastosowano stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości, na zewnątrz plastik. 

stal nierdzewna 18/8, plastik

133 x 118 x 90 mm

tampondruk 35 x 35 mm lub XL 30 x 70 mm   
 

1598PLN

stainless 
 steel
18/8

X08364.06 

Kubek izotermiczny COPenhagen 380 ml z motywem świątecznym
Kubek izotermiczny o pojemności 380 ml ze stali nierdzewnej  
i plastiku. Wewnątrz kubka stal 18/8 o podwyższonej jakości.

stal nierdzewna 18/8, plastik

125 x 135 x 87 mm

tampondruk 30 x 30 mm lub tampondruk XL 30 x 70 mm   
 

1670PLN

dostępne 
zdobienie XL

opakowanie 
upominkowe

stainless 
 steel
18/8

dostępne  
zdobienie

dostępne  
zdobienie

NOWOSC
. .

NOWOSC
. .

NOWOSC
. .

dostępne  
zdobienie

dostępne  
zdobienie
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X18325.08  
Kubek izotermiczny astana 350 ml  
z motywem świątecznym
Kubek izotermiczny o pojemności 350 ml  
ze zdobieniem świątecznym. Wewnątrz  
kubka zastosowano stal nierdzewną 18/8  
o podwyższonej jakości, na zewnątrz plastik. 

stal nierdzewna 18/8

76 x 180 x 76 mm

laser 30 x 30 mm  
lub tampondruk 30 x 30 mm lub XL 30 x 100 mm   

 

2030PLN

stainless 
 steel
18/8

X08325.08  
Kubek izotermiczny astana 350 ml  
z motywem świątecznym
Kubek izotermiczny o pojemności 350 ml  
ze zdobieniem świątecznym. Wewnątrz  
kubka zastosowano stal nierdzewną 18/8  
o podwyższonej jakości, na zewnątrz plastik. 

stal nierdzewna 18/8

76 x 180 x 76 mm

laser 30 x 30 mm  
lub tampondruk 30 x 30 mm lub XL 30 x 100 mm   

 

2390PLN

stainless 
 steel
18/8

X08394.06  
Kubek izotermiczny winniPeg  
350 ml z motywem świątecznym 
Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 350 ml ze zdobieniem  
świątecznym. Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, wewnątrz stal  
18/8 o podwyższonej jakości. Próżnia pomiędzy ściankami zapewnia 
bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Pokrywkę kubka można 
rozkręcić, co pozwala na staranne umycie kubka.  

stal nierdzewna 18/8

72 x 195 x 72 mm

laser 50 x 20 mm   
 

4490PLN
stainless 
 steel
18/8

LEAK PROOFTERMOS

KUBEK

OPEN CLOSEEASy CLEAN Lid

FLiP UP SiP FLiP UP SiP

X08343.06
Kubek stalowy daY 380 ml z motywem świątecznym
Kubek o pojemności 380 ml z dwiema ściankami ze stali  
nierdzewnej, wewnątrz kubka stal o podwyższonej jakości 
18/8. Pokryty błyszczącym lakierem. Kształtem nawiązuje  
do kubków ceramicznych. 

stal nierdzewna 18/8

82 x 98 x 82 mm

laser 50 x 20 mm   
 

2830PLN stainless 
 steel
18/8

R89068  
Świąteczny worek na prezenty
Upominek przypominający nam o tym, co chcielibyśmy znaleźć pod choinką. 

plusz

400 x 300 x 3 mm

sitodruk 100 x 100 mm   
 

695PLN

R89063.A  
dziecięca czapka świąteczna
czapka św. Mikołaja. Uroczy prezent świąteczny. Obwód czapki 54 cm. Pakowana zbiorczo.

fizelina

270 x 330 mm 

sitodruk 100 x 50 mm   
 

190PLN

R89063  
Czapka świąteczna
Czapka św. Mikołaja. Uroczy prezent świąteczny. Obwód czapki 60 cm. Pakowana zbiorczo. 

fizelina

300 x 390 mm

sitodruk 100 x 50 mm   
 

195PLN

R89095  
Piłka antystresowa miKOłaj
Antystresowa piłeczka w kształcie Mikołaja. 
Znakowanie możliwe tylko w jednym kolorze. 

poliuretan

60 x 60 x 70 mm

tampondruk 20 x 20 mm   
 

525PLN

dostępne  
zdobienie

NOWOSC
. .

NOWOSC
. .NOWOSC

. .

dostępne  
zdobienie
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X18325.08  
Kubek izotermiczny astana 350 ml  
z motywem świątecznym
Kubek izotermiczny o pojemności 350 ml  
ze zdobieniem świątecznym. Wewnątrz  
kubka zastosowano stal nierdzewną 18/8  
o podwyższonej jakości, na zewnątrz plastik. 

stal nierdzewna 18/8

76 x 180 x 76 mm

laser 30 x 30 mm  
lub tampondruk 30 x 30 mm lub XL 30 x 100 mm   

 

2030PLN

stainless 
 steel
18/8

X08325.08  
Kubek izotermiczny astana 350 ml  
z motywem świątecznym
Kubek izotermiczny o pojemności 350 ml  
ze zdobieniem świątecznym. Wewnątrz  
kubka zastosowano stal nierdzewną 18/8  
o podwyższonej jakości, na zewnątrz plastik. 

stal nierdzewna 18/8

76 x 180 x 76 mm

laser 30 x 30 mm  
lub tampondruk 30 x 30 mm lub XL 30 x 100 mm   

 

2390PLN

stainless 
 steel
18/8

X08394.06  
Kubek izotermiczny winniPeg  
350 ml z motywem świątecznym 
Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 350 ml ze zdobieniem  
świątecznym. Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, wewnątrz stal  
18/8 o podwyższonej jakości. Próżnia pomiędzy ściankami zapewnia 
bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Pokrywkę kubka można 
rozkręcić, co pozwala na staranne umycie kubka.  

stal nierdzewna 18/8

72 x 195 x 72 mm

laser 50 x 20 mm   
 

4490PLN
stainless 
 steel
18/8

LEAK PROOFTERMOS

KUBEK

OPEN CLOSEEASy CLEAN Lid

FLiP UP SiP FLiP UP SiP

X08343.06
Kubek stalowy daY 380 ml z motywem świątecznym
Kubek o pojemności 380 ml z dwiema ściankami ze stali  
nierdzewnej, wewnątrz kubka stal o podwyższonej jakości 
18/8. Pokryty błyszczącym lakierem. Kształtem nawiązuje  
do kubków ceramicznych. 

stal nierdzewna 18/8

82 x 98 x 82 mm

laser 50 x 20 mm   
 

2830PLN stainless 
 steel
18/8

R89068  
Świąteczny worek na prezenty
Upominek przypominający nam o tym, co chcielibyśmy znaleźć pod choinką. 

plusz

400 x 300 x 3 mm

sitodruk 100 x 100 mm   
 

695PLN

R89063.A  
dziecięca czapka świąteczna
czapka św. Mikołaja. Uroczy prezent świąteczny. Obwód czapki 54 cm. Pakowana zbiorczo.

fizelina

270 x 330 mm 

sitodruk 100 x 50 mm   
 

190PLN

R89063  
Czapka świąteczna
Czapka św. Mikołaja. Uroczy prezent świąteczny. Obwód czapki 60 cm. Pakowana zbiorczo. 

fizelina

300 x 390 mm

sitodruk 100 x 50 mm   
 

195PLN

R89095  
Piłka antystresowa miKOłaj
Antystresowa piłeczka w kształcie Mikołaja. 
Znakowanie możliwe tylko w jednym kolorze. 

poliuretan

60 x 60 x 70 mm

tampondruk 20 x 20 mm   
 

525PLN

dostępne  
zdobienie

NOWOSC
. .

NOWOSC
. .NOWOSC

. .

dostępne  
zdobienie
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R22928   
worek na prezenty Xl
Worek na prezenty z satynową tasiemką. 

tiul

300 x 400 x 1 mm

tampondruk 50 x 5 mm
   
 

445PLN

R22922   
worek na prezenty l
Worek na prezenty z satynową tasiemką. 

tiul

250 x 345 x 1 mm

tampondruk 50 x 5 mm
   
 

375PLN

R22906  
składane pudełko na prezenty
Znakomite opakowanie na prezenty w kremowym kolorze. Do opakowania  
dołączona dopasowana kolorystycznie wstążeczka. 

matowy karton

205 x 205 x 106 mm

tampondruk 40 x 40 mm lub tampondruk XL 85 x 50 mm
   
 

990PLN

R22905  
składane pudełko na prezenty
Znakomite opakowanie na prezenty w kolorze czerwonym. Do opakowania  
dołączona dopasowana kolorystycznie wstążeczka.  

lakierowany karton

205 x 205 x 106 mm

tampondruk 40 x 40 mm lub tampondruk XL 85 x 50 mm
   
 

1290PLN

Maskotka nie jest 
dołączona

R22920..  
worek na prezenty Xs
Worek na prezenty z satynową tasiemką. 

tiul

140 x 180 x 1 mm

tampondruk 35 x 5 mm
   
 niebieski złoty bordowy

R22920.04 R22920.79 R22920.08

215PLN 215PLN185PLN

R22921..  
worek na prezenty m
Worek na prezenty z satynową tasiemką. 

tiul

200 x 290 x 1 mm

tampondruk 50 x 6 mm
   
 niebieski złoty bordowy

R22921.04 R22921.79 R22921.08

298PLN 298PLN255PLN

Maskotka nie jest 
dołączona

R22921.04

R22920.04

R22920.79

R22920.08

R22921.08

R22921.79

dostępne  
zdobienie

dostępne  
zdobienie
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R22928   
worek na prezenty Xl
Worek na prezenty z satynową tasiemką. 

tiul

300 x 400 x 1 mm

tampondruk 50 x 5 mm
   
 

445PLN

R22922   
worek na prezenty l
Worek na prezenty z satynową tasiemką. 

tiul

250 x 345 x 1 mm

tampondruk 50 x 5 mm
   
 

375PLN

R22906  
składane pudełko na prezenty
Znakomite opakowanie na prezenty w kremowym kolorze. Do opakowania  
dołączona dopasowana kolorystycznie wstążeczka. 

matowy karton

205 x 205 x 106 mm

tampondruk 40 x 40 mm lub tampondruk XL 85 x 50 mm
   
 

990PLN

R22905  
składane pudełko na prezenty
Znakomite opakowanie na prezenty w kolorze czerwonym. Do opakowania  
dołączona dopasowana kolorystycznie wstążeczka.  

lakierowany karton

205 x 205 x 106 mm

tampondruk 40 x 40 mm lub tampondruk XL 85 x 50 mm
   
 

1290PLN

Maskotka nie jest 
dołączona

R22920..  
worek na prezenty Xs
Worek na prezenty z satynową tasiemką. 

tiul

140 x 180 x 1 mm

tampondruk 35 x 5 mm
   
 niebieski złoty bordowy

R22920.04 R22920.79 R22920.08

215PLN 215PLN185PLN

R22921..  
worek na prezenty m
Worek na prezenty z satynową tasiemką. 

tiul

200 x 290 x 1 mm

tampondruk 50 x 6 mm
   
 niebieski złoty bordowy

R22921.04 R22921.79 R22921.08

298PLN 298PLN255PLN

Maskotka nie jest 
dołączona

R22921.04

R22920.04

R22920.79

R22920.08

R22921.08

R22921.79

dostępne  
zdobienie

dostępne  
zdobienie
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R22557.08  
torba na wino

ekoskóra, welur

111 x 430 x 111 mm

tampondruk 60 x 20 mm lub tampondruk XL 85 x 50 mm   
 

1990PLN

R22988..  
torba na wino

papier 190 g/m2

130 x 330 x 90 mm

sitodruk 90 x 180 mm   
 

245PLN
R22993.08  
torba na wino

laminowany papier 170 g/m2, 

130 x 330 x 90 mm

sitodruk 95 x 200 mm   
 

290PLN
cz/kremowy cz/złoty (bez bileciku)
R22988.16 R22988.79.A

R22988.16 R22988.79.A

R22987..   
torba na prezenty
Torba na prezenty z dołączonym bilecikiem. Uchwyt z ozdobnej tasiemki rypsowej. 

papier 210 g/m2 280 x 280 x 100 mm sitodruk 200 x 150 mm   
 niebiesko-granatowy żółto-jasnozielony szaro-zielony

R22987.42 R22987.05 R22987.51

450PLN 350PLN350PLN

R22987.51

R22987.05

R22987.42

R26010..  
torba na prezenty
Torba na prezenty w kontrastowych kolorach. Uchwyt 
ze sznurka polimerowego. Dołączony bilecik. 

papier 190 g/m2

260 x 320 x 120 mm

sitodruk 200 x 200 mm   
 

355PLN

cz/niebieski cz/czerwony
R26010.04 R26010.08

R26010.04

R26010.08

X22557.08  
torba na wino z motywem świątecznym

ekoskóra, welur

111 x 430 x 111 mm

tampondruk 60 x 20 mm lub tampondruk XL 85 x 50 mm   
 

2190PLN
dostępne  
zdobienie

dostępne  
zdobienie
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R22557.08  
torba na wino

ekoskóra, welur

111 x 430 x 111 mm

tampondruk 60 x 20 mm lub tampondruk XL 85 x 50 mm   
 

1990PLN

R22988..  
torba na wino

papier 190 g/m2

130 x 330 x 90 mm

sitodruk 90 x 180 mm   
 

245PLN
R22993.08  
torba na wino

laminowany papier 170 g/m2, 

130 x 330 x 90 mm

sitodruk 95 x 200 mm   
 

290PLN
cz/kremowy cz/złoty (bez bileciku)
R22988.16 R22988.79.A

R22988.16 R22988.79.A

R22987..   
torba na prezenty
Torba na prezenty z dołączonym bilecikiem. Uchwyt z ozdobnej tasiemki rypsowej. 

papier 210 g/m2 280 x 280 x 100 mm sitodruk 200 x 150 mm   
 niebiesko-granatowy żółto-jasnozielony szaro-zielony

R22987.42 R22987.05 R22987.51

450PLN 350PLN350PLN

R22987.51

R22987.05

R22987.42

R26010..  
torba na prezenty
Torba na prezenty w kontrastowych kolorach. Uchwyt 
ze sznurka polimerowego. Dołączony bilecik. 

papier 190 g/m2

260 x 320 x 120 mm

sitodruk 200 x 200 mm   
 

355PLN

cz/niebieski cz/czerwony
R26010.04 R26010.08

R26010.04

R26010.08

X22557.08  
torba na wino z motywem świątecznym

ekoskóra, welur

111 x 430 x 111 mm

tampondruk 60 x 20 mm lub tampondruk XL 85 x 50 mm   
 

2190PLN
dostępne  
zdobienie

dostępne  
zdobienie
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R26000
torba na prezenty liOn
Torba na prezenty dla dzieci z motywem lwa w 3D. Dołączony  
bilecik. Uchwyt wykonany z taśmy satynowej. 

papier 210 g/m2

260 x 320 x 120 mm 

tampondruk 50 x 40 mm lub tampondruk XL 100 x 30 mm   
 

390PLN

R26003
torba na prezenty shiP
Torba na prezenty dla dzieci z motywem marynistycznym w 3D.  
Dołączony bilecik. Uchwyt wykonany z taśmy satynowej. 

papier 210 g/m2

310 x 260 x 120 mm

tampondruk 50 x 40 mm lub tampondruk XL 85 x 50 mm   
 

390PLN

dostępne  
zdobienie

dostępne  
zdobienie
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memo - zestaw ...................................35, 39 - 40, 100, 124
miarka zwijana ................................................................. 33
miska ............................................................................... 82
młotek .............................................................................. 29
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plecak na laptopa ............................................................ 75
pokrowiec na telefon........................................................ 52
power bank ...................................................................... 53
pudełko na prezenty ...................................................... 129 

rękawiczki do urządzeń dotykowych ............................... 55 

scyzoryk ........................................................................... 30
skarbonka ...................................................................... 101
ski-pass ........................................................................... 59
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słuchawki ..................................................................48 - 50
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torba na garnitur .............................................................. 76
torba na laptopa............................................................... 75
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wizytownik ....................................................................... 41
worek na prezenty ................................................127 - 129
wskaźnik laserowy ................................................... 54, 113 
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zestaw do malowania/rysowania ..............................96 - 99
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zestaw kredek.........................................................96 - 100
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Wszystkie ceny netto (bez podatku VAT).  
Produkty na zdjęciach mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych.  
Logo me jest jedynie prezentacją możliwości umieszczenia logotypu na produkcie  i nie znajduje się w rzeczywistości na żadnym z produktów.  

OZNACZENIA SYMBOLI OZNACZENIA kOLOrów

  .00  – transparentny

  .01  – srebrny

  .02  – czarny

  .03  – żółty

  .04  – niebieski

  .42  – granatowy

  .05  – zielony 

  .51  – ciemnozielony

  .55  – jasnozielony

  .06  – biały 

  .08  – czerwony 

  .82 – bordowy

  .10  – brązowy 

  .11  – fioletowy

  .13  – beżowy 

  .15  – pomarańczowy

  .21  – szary 

  .28  – jasnoniebieski 

  .33  – różowy

  .41 – grafitowy 

  .79  – złoty

przeważający materiał,  
z którego wykonany jest produkt

wymiary produktu

metoda zdobienia  
i maksymalne wymiary nadruku

dostępna opcja  
zdobienia w rozmiarze XL

produkt pakowany 
w opakowanie upominkowe

produkt wykonany  
z materiałów ekologicznych

produkt wykonany  
ze stali nierdzewnej

wewnętrzna ścianka kubka  
wykonana ze stali 18/8

produkt wykonany ze sklejki

produkt wykonany z tektury

produkt zasilany bateriami 
dołączonymi do produktu

produkt wyposażony w ochronne 
opakowanie / etui / pokrowiec

końcówka przystosowana 
do ekranów dotykowych

kolor wkładu długopisu/pióra

średnica parasola

WŁAŚCIWOŚCI KUBKÓW IZOTERMICZNYCH

skala izolacji termicznej 
1 - słabo izolujące, 4 - bardzo dobrze izolujące

próżnia między ściankami kubka 
zapewnia parametry termosu

rozkręcana pokrywka umożliwiająca 
jej dokładne umycie

szczelne zamknięcie - leak proof 
zapobiegające wyciekaniu płynów

zamknięcie typu open/close

zamknięcie typu flip up sip

zamknięcie typu slip-go

zamknięcie typu shift-close

wkrętak płaski

wkretak Philips (krzyżowy)

klucz imbusowy

klucz nasadowy / oczkowy

klucz płaski

kluch Torx

zestaw rozmiarów

szczypce uniwersalne z nożycami 
do cięcia drutu/przewodów

latarka

magnetyczne groty wkrętaków

narzędzia o funkcjach dodatkowych

ostrze ze stali nierdzewnej

nożyczki

blokada bezpieczeństwa

WŁAŚCIWOŚCI NARZĘDZI

moc urządzenia

maksymalne natężenie prądu

typ wtyczki

akumulator litowo-jonowy

rodzaj wtyku

długość kabla

średnica głośników

pasmo przenoszenia

czułość SPL

impendancja [Ohm]

zniekształcenia harmoniczne THD

przetwornik

WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

PARAMETRY LATAREK

strumień światła [lumeny]

żywotność diód LED [godziny]

typ i liczba diód LED

moc latarki

zasięg latarki [metry]

regulowany kąt nachylenia światła

właściwości magnetyczne

FUNKCJE TECZEK KONFERENCYJNYCH

uchwyt na długopis

notes w formacie A4 / A5

kieszeń na dokumenty A4 / A5

kieszeń na wizytówki

przegródka na tablet

kieszeń zamykana na zamek

zapięcie na zamek błyskawiczny

wyposażona w kalkulator
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brelok .........................................41, 59 - 60, 62, 92-94, 102
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czyścik do telefonów........................................................ 52 

długopis .................. 35, 38, 40 - 41, 54 - 55, 100, 111 - 115
dziadek do orzechów ....................................................... 82 

eko gadżety ....38 - 40, 42, 46, 98, 100, 107 - 109, 120 - 123
ekran z soczewką powiększającą.................................... 53
etui piśmiennicze .......................................54, 113, 115-118 

farbki ................................................................................ 96 

gadżety z filcu .....................................................42 - 43, 93
gadżety do smartfonów/tabletów ..42 - 43, 48 - 55, 112 - 113
gra/układanka logiczna .........................................107 - 109 

kalkulator ..................................................................44 - 45
kamizelka odblaskowa........................................62 - 63, 95
kolorowanka .............................................................97 - 99
korkociąg ..................................................................85 - 88
kosmetyczka .............................................................57 - 58
kosz na zakupy ................................................................ 71
kredki - zestaw........................................................96 - 100
kubek ..........................................................16, 18 - 19, 126
kubek izotermiczny ................................4, 6 - 15, 125 - 126 

latarka ..............................21 - 25, 27 - 28, 30, 54 – 55, 113
latarka czołowa .......................................................... 24, 27
linijka........................................................................ 40, 100 

maskotka ..............................................................102 - 106
memo - zestaw ...................................35, 39 - 40, 100, 124
miarka zwijana ................................................................. 33
miska ............................................................................... 82
młotek .............................................................................. 29
młynek ..................................................................... 80, 124 

narzędzia do roweru ........................................................ 26
narzędzie wielofunkcyjne..........................................26 - 29
notes ....................................................35 - 39, 43 46, - 100
noże kuchenne .........................................................78 - 79
nóż składany.................................................................... 31
 
odblaski .......................................................62 - 63, 92 - 95
ołówek ..................................................................... 96, 114
opaska na kubek ............................................................... 5
opaska odblaskowa ................................................... 63, 95
ozdoby choinkowe ................................................120 - 123
 

 
pacynka ......................................................................... 106
parasol ..............................................................65 - 69, 101
peleryna przeciwdeszczowa ............................................ 70
piórko kulkowe ...................................................... 115 - 118
plecak .........................................................90 - 91, 71 – 75
plecak na laptopa ............................................................ 75
pokrowiec na telefon........................................................ 52
power bank ...................................................................... 53
pudełko na prezenty ...................................................... 129 

rękawiczki do urządzeń dotykowych ............................... 55 

scyzoryk ........................................................................... 30
skarbonka ...................................................................... 101
ski-pass ........................................................................... 59
skrobaczka do szyb ..................................................32 - 33
skrzynka na wino ............................................................. 88
słuchawki ..................................................................48 - 50
statyw do smartfonów ...................................................... 51
szachy ............................................................................. 88 

świece zapachowe .................................................. 81, 125 

tangram ......................................................................... 107
teczka konferencyjna ................................................43 - 46
teczka na tablet ............................................................... 42
termos.......................................................................18 - 19 
torba na garnitur .............................................................. 76
torba na laptopa............................................................... 75
torba na prezenty............................................90, 131 - 132
torba na wino ................................................................. 130
touch-pen................................................. 54 - 56, 112 - 113 

uchwyt do telefonów ........................................................ 51 

wieszak na torebkę .......................................................... 60
wizytownik ....................................................................... 41
worek na prezenty ................................................127 - 129
wskaźnik laserowy ................................................... 54, 113 

zakładka do książki.......................................................... 40
zestaw do malowania/rysowania ..............................96 - 99
zestaw do wina .........................................................85 - 88
zestaw kredek.........................................................96 - 100
zestaw memo .....................................35, 39 - 40, 100, 124
zestaw narzędzi ............................................................... 27
zestaw piśmienniczy ............................................. 115 - 118
zestaw serowy ..........................................................83 - 84
zestaw upominkowy ........................................................ 41
zestaw noży kuchennych......................................... 78 – 79

WŁAŚCIWOŚCI NOŻY KUCHENNYCH

ostrze z tlenku cyrkonu

wyjątkowa ostrość

znikoma porowatość

całkowita odporność na korozję

wygodny uchwyt

blok / etui do przechowywania
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