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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

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 skóry naturalnej

gramatura bawełny

produkt zasilany bateriami
dołączonymi do produktu

produkt zasilany z gniazda 
zapalniczki samochodowej

produkt wyposażony w ochronne
opakowanie / etui / pokrowiec

końcówka przystosowana
do ekranów dotykowych

kolor wkładu długopisu/pióra

notes w formacie kieszonkowym
(zbliżonym do A6 lub mniejszy)

notes w formacie biurkowym
(zbliżonym do A5 lub większy)

NARZĘDZIA

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

URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE

moc urządzenia

rodzaj wtyku

długość kabla

średnica głośników

pasmo przenoszenia

czułość SPL

impendancja [Ohm]

zniekształcenia harmoniczne THD

ładowarka indukcyjna
zgodna ze standardem Qi

urządzenie wyposażone 
w kabel/gniazdo microUSB

urządzenie wyposażone 
w port USB 2.0

pojemność akumulatora

zasięg urządzenia bezprzewodowego

urządzenie pracujące 
w technologii Bluetooth

czas ładowania akumulatora

uśredniony czas odtwarzania
urządzenia zasilanego akumulatorem

LATARKI

strumień światła [lumeny]

żywotność diód LED [godziny]

typ i liczba diód LED

moc latarki

zasięg latarki [metry]

regulowany kąt nachylenia światła

właściwości magnetyczne

TECZKI KONFERENCYJNE

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

NOŻE KUCHENNE

ostrze z tlenku cyrkonu

wyjątkowa ostrość

znikoma porowatość

całkowita odporność na korozję

wygodny uchwyt

blok / etui do przechowywania

INDEKS
antystres ..............................................................226 – 231

bezpieczeństwo na drodze ............... 155, 160, 167, 190, 
...................235, 242, 246 – 247, 263, 268, 273 – 279
bidon ...........................................................................6 – 10
bierki ................................................................................ 190
bilonówka .......................................................................204
blok z karteczkami .................................................88, 92
bransoletka.......................................................................55
brelok odblaskowy ..................................273, 275 – 279
brelok z żetonem ...........................................206 – 207
brelok .................45, 55, 63 – 64, 72, 116, 145, 162, 170, 
..................177, 195, 201 – 202, 205 – 223, 226 – 227, 
........................................................... 266, 273, 275 – 279

czapka z daszkiem .................................. 225, 267 – 271
czyścik do telefonów ..................................................... 50
czyścik ............................................................................... 50

daszek przeciwsłoneczny.............................................269
długopis na stojaku ........................................................ 113
długopis wielofunkcyjny ................................................146
długopis.............58, 63 – 64, 75, 89 – 91, 93, 95 – 96,  
.......99 – 100, 106, 113 – 146, 150 – 153, 177, 200, 287
domino ............................................................................. 190
drewno - gadżety ...........................75, 111 – 112, 182 – 191, 
.........................................................283 – 285, 288 – 295
dziadek do orzechów ....................................................185

eko gadżety ............46 – 48, 73, 85, 87 – 99, 112 – 113, 
......... 189 – 191, 238 – 239, 287 – 288, 290 – 291, 294
ekran z soczewką powiększającą ...............................56
etui na karty/dokumenty ............................. 202 – 204
etui na klucze ...............................................................202
etui na telefon.................................................................48
etui piśmiennicze ................................................147 – 153
etui/plecak/teczka na laptopa ....................................79
etui/teczka na tablet ...................................46 – 47, 79

farbki ...............................................................................293
fartuch grillowy .............................................................. 179
filc - gadżety ....................................46 – 48, 79, 99, 147, 
.................................................................179, 196, 202, 279
flaga samochodowa ......................................................224

gadżety do smartfonów/tabletów ... 41 – 59, 79, 205
głośnik ................................................................................. 41
gogle wirtualnej rzeczywistości ...................................57
gra/układanka logiczna ....................................... 189 – 191
grill ..................................................................................... 179
gwizdek ............................................................................273

jo – jo ......................................................................227, 231

kabel USB ................................................................55, 205
kalkulator ..................................................60, 76, 80 – 81
kamizelka odblaskowa .........................................194, 274
kapelusz...........................................................................225
kłódka do bagażu .........................................................200
koc ........................................................................... 199, 303
kolorowanka .............................................289, 294 – 295
kołatka .............................................................................224
korkociąg ..................................... 167, 171 – 174, 186 – 187
korkowe gadżety ......................................................85, 98
kosmetyczka ...............................................196 – 198, 287
kosz izotermiczny.........................................................236
kosz na zakupy ................................................. 236 – 237
koszulka treningowa ..................................................... 193
kredki – zestaw ................................................ 288 – 295

kryształowe upominki ................................70 – 72, 209
kubek izotermiczny ............................... 16 – 18, 20 – 37
kubek ................................................................36, 38 – 39

lampa błyskowa do smartfonów ................................55
lampka USB ..................................................................... 60
lampki rowerowe ...........................................................163
latarka czołowa ......................................................157, 165
latarka lekarska .............................................................159
latarka ...........59, 145, 155 – 162, 165, 168, 171, 173, 223
lekarskie gadżety .................................................... 113, 159
linijka ............................................74 – 74, 89, 287 – 288
lornetka  .........................................................................282
lupa ...........................................................................74 – 74

ładowarka do telefonu...................................................53

maskotka .................................................279, 296 – 306
memo – zestaw .................87, 89 – 93, 95, 287 – 288
miarka zwijana .................................................... 176 – 177
miska.................................................................................185
młotek ............................................................................. 170
młotek bezpieczeństwa ................................................155
młynek ............................................................................. 180

narzędzia do roweru .....................................................163
narzędzie wielofunkcyjne ......................... 163, 167 – 170 
notes ............ 75, 79, 80 – 85, 87 – 109, 177, 288, 295
noże kuchenne .......................................................181 – 182
nóż składany ....................................................................167

odblaski......................... 194 – 195, 235, 268, 273 – 279
ołówek stolarski.................................................................111
ołówek ....................................... 75, 111 – 112, 135, 153, 293
okulary przeciwsłoneczne ............................................ 199
okulary wirtualnej rzeczywistości ..............................57
opaska na kubek .............................................................. 19
opaska odblaskowa ...............................................195, 274
opaska samozaciskowa ...............................................225
opaska na rękę .....................................55, 195, 225, 274
otwieracz .......................................................................208

pacynka ...........................................................................296
parasol .......................................................259 – 264, 284
peleryna przeciwdeszczowa ...................................... 266
piersiówka .........................................................................39
piłka ..................................................................................282
piłkarskie gadżety ....... 115,  220, 223 – 226, 269, 282
piórnik .......................................................................75, 287
pióro kulkowe .............................................140, 150 – 153
plecak na laptopa .........................................................244
plecak ....................... 234 – 235, 240 – 247, 280 – 281
podkładka z klipem ........................................................76
podkładki filcowe............................................................ 179
podstawka na karteczki ........................................ 88, 92
podstawka pod tablet/telefon ........................ 41, 45, 51
pojemnik na spinacze ....................................................74
pokrowiec na telefon ...................................................... 51
ponczo ............................................................................ 266
portfel ............................................................................204
przybornik na długopisy .........................................73, 89
przycisk do papieru ........................................................73
przywieszka do bagażu ..............................................200
pudełko na prezenty ................................................... 255

ręcznik sportowy ........................................................... 193
rękawiczki do urządzeń dotykowych .........................49
rozdzielacz do słuchawek ..............................................45
rysik ............................................................................59, 145

samochodowe gadżety........................... 16, 37, 52 – 53, 
........................ 155 – 160, 164 – 165, 198 – 170, 175, 194, 
............... 218, 221 – 222, 224, 226, 253, 269, 274, 297 
saperka .............................................................................166
scyzoryk .................................................................. 171 – 174
skacząca piłka ................................................................225
skakanka .........................................................................284
skarbonka .......................................................................286
ski-pass ............................................................................ 201
skrobaczka do szyb .......................................................175
skrzynka na wino ........................................................... 188
słuchawki .................................................................42 – 44
spinacze ......................................................................74, 89
statyw do smartfonów .................................................54
stojak na szczoteczkę do zębów ..............................285
szachy ............................................................................... 187
sztućce .............................................................................167

tangram ............................................................................ 191
teczka konferencyjna ......................................... 80 – 85
teczka na tablet ............................................46 – 47, 79
temperówka .............................75, 285, 289, 292 – 293
termos ......................................................................... 11 – 13
torba na dokumenty......................... 77 – 78, 239, 252
torba na garnitur .........................................................253
torba na kółkach ..........................................................250
torba na laptopa ...................................................79, 252
torba/worek na prezenty .............254 – 255, 257, 281
torba na wino ............................................................... 256
torba na zakupy .............................................. 238 – 239
torba podróżna/sportowa ...............................248 – 251
touch pen .............................................58 – 59, 142 – 144
trąbka ..............................................................................224
trofeum ....................................................................70 – 71

uchwyt do telefonu ........................................................52

waga do bagażu............................................................200
wieszak na torebkę .....................................................205
wizytownik .......................................................63 – 69, 72
worek ...............................................................................233
worek na obuwie ...........................................................234
worek/torba na prezenty .............254 – 255, 257, 281
wskaźnik laserowy .........................................................146
wyprawowe gadżety ....................6 – 10, 11 – 13, 16 – 18, 
........................ 20 – 32, 39, 49, 51 – 55, 155 – 174, 179, 
...............................193, 196 – 199, 200 – 201, 208, 233, 
.......................... 236 – 237, 259 – 264, 266 – 271, 282 

zakładka do książki .........................................74, 88, 283
zakreślacze .....................................................................287
zegar biurkowy ................................................................72
zegar ścienny ....................................................................61
zestaw biurkowy .............................................................75
zestaw izotermiczny ....................................................... 12
zestaw do malowania/rysowania ................. 293 – 295
zestaw do wina .................................................... 186 – 188
zestaw kredek .................................................. 288 – 295
zestaw kuchenny/serowy .................................. 183 – 185
zestaw memo .....................87, 89 – 93, 95, 287 – 288
zestaw narzędzi ................................................. 163 – 165
zestaw noży kuchennych ....................................181 – 182
zestaw piśmienniczy ......................................... 150 – 153
zestaw serowy ..................................................... 183 – 185
zestaw upominkowy .............................................63 – 64
zwierzaki ........................... 90, 94 – 95, 208, 220, 229, 
.................... 240 – 241, 254, 263, 267, 276, 278 – 281, 
..................................283 – 286, 294 – 296, 298 – 306

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

PARASOLE

średnica parasola

duo brolly model - parasol dwuosobowy

materiał wiatroodporny

parasol sztormowy

automatyczne otwieranie i składanie

rączka typu soft grip

elementy z włókna szklanego

elementy z włókna węglowego

wodoodporne etui z pongee

PLECAKI, TORBY, TEKSTYLIA

szczelne zamknięcie 
po potrójnym zrolowaniu

materiał dobrze wchłaniający wodę

kieszeń na obuwie

elementy odblaskowe

KUBKI IZOTERMICZNE

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

wewnętrzna ścianka kubka 
wykonana ze stali 18/8

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

ergonomiczna opaska 
ułatwiająca trzymanie kubka

kubek stabilizowany na podłożu 
przyssawką zapobiegającą przewróceniu

oderwanie od podłoża przez podniesienie 
kubka pod kątem prostym do góry



SpiS treści

 5  Kubki, bidony, termosy

 40  Elektronika  
i akcesoria do smartfonów

 62 Biuro

 86 Notesy i zestawy memo

 110	 Artykuły	piśmiennicze

 154	 Latarki	i	narzędzia

 178 Dom

 192 Akcesoria osobiste

 232	 Torby	i	plecaki

 258	 Parasole	i	czapki

 272 Dla dzieci
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Techniki zdobienia

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.

LASER
Grawer 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. 

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).

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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R08314.28

R08314.05

NOWOŚĆ

R08314.. 
Bidon 600 ml Delight      29,90 PLN
Wykonany z ABS, polipropylenu i poliwęglanu bidon 600 ml z wyciskarką do soków.  
Wyposażony w zakrętkę z gwintem. Przyjemna w dotyku, gumowana powierzchnia. 

plastik ABS,, polipropylen, poliwęglan

71 x 240 x 71 mm

tampondruk 35 x 40 mm
   
 zielony jasnoniebieski

R08314.05 R08314.28

WIĘCEJ ENERGII

grejpfrut

pomarancza
,woda

imbir

LEPSZE TRAWIENIE 
+ SPALANIE TŁUSZCZU

zielona 
herbata

limonka

mieta,

woda

limonka

cytryna

WZMOCNIENIE  
ODPORNOŚCI

pomarancza
,

WODY SMAKOWE

Easy clEan lid
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Kubki, termosy i bidony



R08312.15 R08312.08 R08312.04

R08313.05R08313.21

R08312.05

R08312..
Bidon FeelSOgOOD 600 ml          19,90 PLN
Bidon o pojemności 600 ml wykonany z tritanu z pokrywką z pp poliproylenu. Tritan to wytrzymałe  
i przejrzyste tworzywo niezawierające BPA. Bidon posiada miarkę, uchwyt na nadgarstek, funkcję  
podwójnego zabezpieczenia przed wylaniem wody - przycisk i haczyk. Co istotne, jest łatwy w myciu. 

tritan, polipropylen

R08313..
Bidon FRUtellO 700 ml         28,90 PLN
Lekki, szczelny bidon z solidnym zamknięciem, wyposażony w pojemnik na kawałki owoców lub miętę. Wykonany  
z tritanu - wytrzymałego, przezroczystego tworzywa niezmieniającego smaku napoju. Nie zawiera BPA.

tritan

75 x 225 x 75 mm

tampondruk 30 x 45 mm tampondruk XL 100 x 30 mm
   
 

dostępne  
zdobienie

85 x 230 x 75 mm tampondruk 35 x 35 mm i laser 20 x 50 mm
   
 szaro-niebieski szaro-zielony szaro-czerwony szaro-pomarańczowy

R08312.04 R08312.05 R08312.08 R08312.15

transparentny/zielony transparentny/szary
R08313.05 R08313.21
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Kubki, termosy i bidony



R08332.01

R08332.04

R08332..
Składany bidon Flat 600 ml  
Wykonany z elastycznego tworzywa składany bidon na wodę o pojemności  
600 ml. Dodatkowo wyposażony w karabińczyk umożliwiający przytroczenie 
go do paska. Zastosowane tworzywo jest bezpieczne dla zdrowia. 

tworzywo sztuczne

130 x 260 x 40 mm 

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

R08332.01 R08332.04

dostępne  
zdobienie

R08331.05

R08331.03

R08331.21

R08331.06

R08331.04

R08331.08

R08331..         
Składany bidon extRa Flat 480 ml
Wykonany z elastycznego tworzywa składany bidon na wodę o pojemności 
480 ml. Dodatkowo wyposażony w karabińczyk umożliwiający przytroczenie  
go do paska. Zastosowane tworzywo jest bezpieczne dla zdrowia. 

tworzywo sztuczne

120 x 265 x 30 mm 

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

dostępne  
zdobienie

szary żółty niebieski zielony biały czerwony
R08331.21 R08331.03 R08331.04 R08331.05 R08331.06 R08331.08

5,45 PLN 3,95 PLN

2,65 PLN 3,95 PLN 3,95 PLN 3,95 PLN 3,95 PLN 3,95 PLN8

Kubki, termosy i bidony



lEaK PROOF FliP uP siP

R08328.08      13,90 PLN
Bidon YOU can 400 ml
Bidon ze stali nierdzewnej 18/8 o pojemności  
400 ml z plastikową pokrywką. 

stal nierdzewna 18/8

71 x 150 x 71 mm

laser 50 x 20 mm
   
 

srebrny niebieski
R08332.01 R08332.04
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Kubki, termosy i bidony



R08315         9,95 PLN
Stalowy bidon SaFe tRipping 400 ml
Bidon z karabińczykiem o pojemności 400 ml. 

stal nierdzewna 18/8

ø65 x 185 mm

laser 50 x 20 mm
   
 

R08379         27,90 PLN
Bidon Backpack Mate 700 ml
Wykonany ze stali nierdzewnej 18/8 bidon o pojemności 700 ml,  
z karabińczykiem. 

stal nierdzewna 18/8

ø70 x 280 mm

laser 50 x 20 mm
   
 

10

Kubki, termosy i bidony



R08379         27,90 PLN
Bidon Backpack Mate 700 ml
Wykonany ze stali nierdzewnej 18/8 bidon o pojemności 700 ml,  
z karabińczykiem. 

stal nierdzewna 18/8

ø70 x 280 mm

laser 50 x 20 mm
   
 

R08382              59,90 PLN
Termos konferencyjny BRieFing 1,2 l
Termos konferencyjny o pojemności 1,2 litra, z rączką. Wewnętrzna  
ścianka wykonana ze stali o podwyższonej jakości 18/8. Próżnia  
pomiędzy dwoma ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości 
termoizolacyjne. 

stal nierdzewna 18/8

160 x 250 x 103 mm

laser 50 x 20 mm
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Kubki, termosy i bidony



R08215
Zestaw izotermiczny happY OUting            59,80 PLN
Zestaw izotermiczny składający się z torby izotermicznej na ramię, termosu o podwójnych ściankach o pojemności 450 ml i dwóch kubków o pojemności 180 ml.

stal nierdzewna, poliester

R08387
termos teRvOla 950 ml     79,90 PLN
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
   
 

150 x 260 x 65 mm sitodruk 90 x 185 mm lub laser 50 x 20 mm
   
 12

Kubki, termosy i bidony



R08384
termos picnic Mate 480 ml z 2 kubkami        57,90 PLN
Termos próżniowy z dwiema metalowymi ściankami, dobrze trzymający ciepło. Wewnątrz termosu  
i kubków stal nierdzewna 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

termos: laser 30 x 30 mm, kubki: laser 50 x 20 mm
   
 

R08383           57,90 PLN
Metalowy termos picnic 480 ml z 2 kubkami
Termos próżniowy z dwiema metalowymi ściankami, dobrze trzymający ciepło.  
Wewnątrz termosu i kubków stal nierdzewna 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
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Kubki, termosy i bidony



KOD R08321.. R08320.. R08318.. R08394.. R08337.. R08326.. R08334 R08346.02 R08317.. R08391.51 R08399 R08398 R08348.02 R08389.. R08335.. R08388 R08327.. R08347.. R08338..

NAZWA TALLIN DAWSON HALIFAX WINNIPEG LAHTI TELESCOPE MONTREAL TURKU OFFROADER INARI TORNIO OTTAWA TORNIO EDMONTON FRESVIK TUNGSTEN SNAG TAMPERE TAMPA BAY

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 84 x 127 x 84 81 x 205 x 81 81 x 205 x 81 80 x 200 x 80 81 x 200 x 81 72 x 195 x 72 73 x 177 x 73 75 x 145 x 75 80 x 210 x 80 81 x 200 x 81 81 x 200 x 81

POJEMNOŚĆ [ml]
  450   450   450   350   450   430   535   450   200   450   450   450   450   270   390   250   400   450   450

IZOLACJA

LEAK PROOF

KUBEK PRÓŻNIOWY 
/TERMOS — — — — —

UCHWYT — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

MATERIAŁ 
WEWNETRZNEJ 
ŚCIANKI

plastik

ZAMKNIĘCIE
FliP uP siP FliP uP siP FliP uP siP OPEn clOsE OPEn clOsE sTOP - GO sTOP - GO FliP uP siP FliP uP siP FliP uP siP FliP uP siP FliP uP siP FliP uP siP OPEn clOsE FliP uP siP FliP uP siP FliP uP siP FliP uP siP FliP uP siP

KOLORYSTYKA             
       
       

      
                      

     
  

    
   

      

STRONA 21 21 20 18 24 25 26 22 16 23 23 24 22 17 27 33 29 36 36

SPECYFIKACJA KUBKÓW IZOTERMICZNYCH

KOD R08336.. R08324.. R08325.. R08392 R08393 R08349.. R08367.. R08358 R08357 R08359 R08368 R08329.02 R08364..

NAZWA VIKI REYKJAVIK ASTANA LANDSKRONA SUDBURY RESOLUTE BODEN AUTO  
STEEL MUG CAR COMFORT ODENSE BARREL VANCOUVER COPENHAGEN

WYMIARY [mm] 75 x 198 x 75 76 x 180 x 76 76 x 180 x 76 82 x 182 x 82 83 x 175 x 83 83 x 175 x 83 85 x 172 x 85 85 x 165 x 85 85 x 165 x 85 85 x 165 x 85 133 x 118 x 90 130 x 175 x 85 125 x 135 x 87

POJEMNOŚĆ [ml]
  390   350   350   380   380   380   430   400   420   400   400   380   380

IZOLACJA

LEAK PROOF — — — — — — — — — — — — —

KUBEK PRÓŻNIOWY 
/TERMOS — — — — — — — — — — — — —

UCHWYT — — — — — — —

MATERIAŁ 
WEWNETRZNEJ 
ŚCIANKI

ZAMKNIĘCIE
FliP uP siP FliP uP siP FliP uP siP sHiFT clOsE sHiFT clOsE sHiFT clOsE sHiFT clOsE sHiFT clOsE sHiFT clOsE sHiFT clOsE sHiFT clOsE sHiFT clOsE sHiFT clOsE

KOLORYSTYKA     
   

    
      

  
      

     
  

  
    
   

    

STRONA 28 30 30 32 32 34 34 37 37 35 35 33 31
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PRÓŻNIA  
POMIĘDZY ŚCIANKAMI  
z nielicznymi cząsteczkami 
powietrza w technologii  
wysokiej próżni

wewNĘTRZNA ŚCIANKA  
ze Stali 18/8  
(18% chromu, 8% niklu)
= podwyższona  
odporność na korozję

Przekrój kubka  
wypełnionego próżnią

OBSZeRNA PRZeSTRZeŃ  
POMIĘDZY ŚCIANKAMI  
izoluje napój od zewnętrznej  
temperatury i samej ścianki

wODOSzczelnY gwint

lEaK PROOF

KOD R08321.. R08320.. R08318.. R08394.. R08337.. R08326.. R08334 R08346.02 R08317.. R08391.51 R08399 R08398 R08348.02 R08389.. R08335.. R08388 R08327.. R08347.. R08338..

NAZWA TALLIN DAWSON HALIFAX WINNIPEG LAHTI TELESCOPE MONTREAL TURKU OFFROADER INARI TORNIO OTTAWA TORNIO EDMONTON FRESVIK TUNGSTEN SNAG TAMPERE TAMPA BAY

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 84 x 127 x 84 81 x 205 x 81 81 x 205 x 81 80 x 200 x 80 81 x 200 x 81 72 x 195 x 72 73 x 177 x 73 75 x 145 x 75 80 x 210 x 80 81 x 200 x 81 81 x 200 x 81

POJEMNOŚĆ [ml]
  450   450   450   350   450   430   535   450   200   450   450   450   450   270   390   250   400   450   450

IZOLACJA

LEAK PROOF

KUBEK PRÓŻNIOWY 
/TERMOS — — — — —

UCHWYT — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

MATERIAŁ 
WEWNETRZNEJ 
ŚCIANKI

plastik

ZAMKNIĘCIE
FliP uP siP FliP uP siP FliP uP siP OPEn clOsE OPEn clOsE sTOP - GO sTOP - GO FliP uP siP FliP uP siP FliP uP siP FliP uP siP FliP uP siP FliP uP siP OPEn clOsE FliP uP siP FliP uP siP FliP uP siP FliP uP siP FliP uP siP

KOLORYSTYKA             
       
       

      
                      

     
  

    
   

      

STRONA 21 21 20 18 24 25 26 22 16 23 23 24 22 17 27 33 29 36 36

KOD R08336.. R08324.. R08325.. R08392 R08393 R08349.. R08367.. R08358 R08357 R08359 R08368 R08329.02 R08364..

NAZWA VIKI REYKJAVIK ASTANA LANDSKRONA SUDBURY RESOLUTE BODEN AUTO  
STEEL MUG CAR COMFORT ODENSE BARREL VANCOUVER COPENHAGEN

WYMIARY [mm] 75 x 198 x 75 76 x 180 x 76 76 x 180 x 76 82 x 182 x 82 83 x 175 x 83 83 x 175 x 83 85 x 172 x 85 85 x 165 x 85 85 x 165 x 85 85 x 165 x 85 133 x 118 x 90 130 x 175 x 85 125 x 135 x 87

POJEMNOŚĆ [ml]
  390   350   350   380   380   380   430   400   420   400   400   380   380

IZOLACJA

LEAK PROOF — — — — — — — — — — — — —

KUBEK PRÓŻNIOWY 
/TERMOS — — — — — — — — — — — — —

UCHWYT — — — — — — —

MATERIAŁ 
WEWNETRZNEJ 
ŚCIANKI

ZAMKNIĘCIE
FliP uP siP FliP uP siP FliP uP siP sHiFT clOsE sHiFT clOsE sHiFT clOsE sHiFT clOsE sHiFT clOsE sHiFT clOsE sHiFT clOsE sHiFT clOsE sHiFT clOsE sHiFT clOsE

KOLORYSTYKA     
   

    
      

  
      

     
  

  
    
   

    

STRONA 28 30 30 32 32 34 34 37 37 35 35 33 31
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czarny biały szary granatowy
R08317.02 R08317.06 R08317.21 R08317.42

NOWOŚĆ

R08317.. 
Kubek izotermiczny OFFROaDeR 200 ml      44,90 PLN
Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 200 ml z ergonomiczną opaską ułatwiającą trzymanie kubka. Umieszczona na spodzie przyssawka 
zapobiega przypadkowemu przewróceniu się kubka. Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości.

stal nierdzewna 18/8

84 x 127 x 84 mm

laser 50 x 20 mm
   
 

lEaK PROOF FliP uP siP

spillproof straight up & 
release lift

R08317.02

R08317.06

R08317.42
R08317.21

spillproof

straight  
up &  

release lift
16
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R08389..
Kubek izotermiczny eDMOntOn 270 ml     37,90 PLN
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
   
 

lEaK PROOFTERMOs

KuBEK

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

Easy clEan lid OPEn clOsE

R08389.41

R08389.10
R08389.02

R08389.06

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR
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R08394..
Kubek izotermiczny winnipeg 350 ml    39,90 PLN
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
   
 

lEaK PROOFTERMOs

KuBEK

srebrny czarny niebieski zielony biały
R08394.01 R08394.02 R08394.04 R08394.05 R08394.06

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

czerwony bordowy szary grafitowy złoty
R08394.08 R08394.82 R08394.21 R08394.41 R08394.79

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR
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R00001..            0,95 PLN
Ozdobna opaska na kubek izotermiczny 
Wymienna ozdobna opaska do kubka izotermicznego R08394.

tworzywo sztuczne, silikon

70 x 10 x 70 mm
  
 niebieski zielony fioletowy pomarańczowy

R00001.04 R00001.05 R00001.11 R00001.15

błękitny czerwony różowy ciemnozielony
R00001.28 R00001.08 R00001.33 R00001.51

R00001.04

R00001.33

R00001.11

R00001.05

R00001.15

R00001.51

R00001.28

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR

R00001.08
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R08318.82 R08318.42

R08318..
Kubek izotermiczny haliFax 450 ml  45,90 PLN
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
   
 

lEaK PROOF FliP uP siPTERMOs

KuBEK

granatowy bordowy
R08318.42 R08318.82

20
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R08321..    45,90 PLN
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 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
   
 

lEaK PROOF FliP uP siPTERMOs

KuBEK

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

R08321.02 R08321.55R08321.33

R08320..       45,90 PLN
Kubek izotermiczny DawSOn 450 ml 
Kubek izotermiczny - termos o pojemności 450 ml wykonany ze stali 
nierdzewne pokrytej lakierem. Oryginalna gofrowana powierzchnia. 
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
   
 

lEaK PROOF FliP uP siPTERMOs

KuBEK

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

R08320.06

R08320.02

R08320.79

błyszcząca  
powierzchnia

satynowa  
powierzchnia

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR
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R08348.28    39,90 PLN
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 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
   
 

lEaK PROOF FliP uP siPTERMOs

KuBEK

R08346.02
Kubek izotermiczny tURkU 450 ml   41,90 PLN
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
   
 

lEaK PROOF FliP uP siPTERMOs

KuBEK

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
22
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R08391.51
Kubek izotermiczny inaRi 450 ml      39,90 PLN
Kubek izotermiczny - termos o pojemności 450 ml. Wykonany ze stali nierdzewnej. Próżnia  
pomiędzy dwiema ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Wewnętrzna  
ścianka wykonana ze stali o podwyższonej jakości 18/8. Powierzchnia kubka malowana farbą 
o matowym wykończeniu. 

stal nierdzewna 18/8

81 x 205 x 81 mm 

laser 50 x 20 mm
   
 

lEaK PROOF FliP uP siPTERMOs

KuBEK

R08399             27,90 PLN
Kubek izotermiczny Salla 450 ml 
Kubek izotermiczny - termos o pojemności 450 ml. Wykonany ze stali  
nierdzewnej pokrytej lakierem. 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 205 x 81 mm 

laser 50 x 20 mm
   
 

lEaK PROOF FliP uP siPTERMOs

KuBEK
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R08398.02

R08398.06

R08398.41

R08337..            49,90 PLN
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
   
 

lEaK PROOFTERMOs

KuBEK

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

OPEn clOsE

R08337.28

R08337.08

R08337.06

Easy clEan lid

R08398..
Kubek izotermiczny Ottawa 450 ml               39,90 PLN
Szczelny kubek izotermiczny – termos o pojemności 450 ml. Z próżnią między dwiema ściankami ze stali nierdzewnej. Wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości. 

stal nierdzewna 18/8

lEaK PROOF FliP uP siPTERMOs

KuBEK80 x 200 x 80 mm laser 50 x 20 mm
   
 czarny biały grafitowy

R08398.02 R08398.06 R08398.41

NOWOŚĆ
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R08326..            54,90 PLN
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 ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne.

stal nierdzewna 18/8

80 x 220 x 80 mm

laser 50 x 20 mm
   
 

lEaK PROOFTERMOs

KuBEK

srebrno-czarny granatowo/czarny biało-zielony
R08326.02 R08326.04 R08326.06

sTOP - GO

R08326.06

R08326.04

R08326.02

NOWY 
KOLOR

25

Kubki, termosy i bidony



R08334.04

R08334..                     59,90 PLN
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
   
 

lEaK PROOFTERMOs

KuBEK

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

sTOP - GOEasy clEan lid

R08334.08 R08334.55
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R08335.04 R08335.05

R08335.08 R08335.11

R08335..         
Kubek izotermiczny FReSvik 390 ml 
Szczelny kubek izotermiczny - termos o pojemności 390 ml. Wykonany  
ze stali nierdzewnej, na zewnątrz pokryty lakierem. Próżnia pomiędzy  
dwiema ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne.  
Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali o podwyższonej jakości 18/8. 

stal nierdzewna 18/8

73 x 177 x 73 mm 

laser 50 x 20 mm
   
 

lEaK PROOF FliP uP siPTERMOs

KuBEK

b/niebieski b/zielony b/czerwony b/fioletowy
R08335.04 R08335.05 R08335.08 R08335.11

34,90 PLN 34,90 PLN 34,90 PLN 27,90 PLN
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R08336.08

R08336..        26,50 PLN
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
   
 

FliP uP siP

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

R08336.05 R08336.02

R08336.04
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R08327.05

R08327.04

R08327..            18,90 PLN
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
   
 

lEaK PROOF FliP uP siP

b/niebieski b/zielony
R08327.04 R08327.05
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R08325..     19,90 PLN
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

76 x 180 x 76 mm

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

FliP uP siP

b/niebieski b/zielony b/czerwony b/szary b/różowy
R08325.04 R08325.05 R08325.08 R08325.21 R08325.33

R08325.04

R08325.05

R08325.08

R08325.21 R08325.33

dostępne  
zdobienie

R08324..           19,90 PLN
Kubek izotermiczny ReYkjavik 350 ml 
Kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. Wewnątrz kubka zastosowano  
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
   
 

FliP uP siP

zielony szary
R08324.05 R08324.21

dostępne  
zdobienie

R08324.05 R08324.21
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czarny niebieski zielony biały
R08364.02 R08364.04 R08364.05 R08364.06

R08364.02

R08364.04

R08364.55

R08364.06R08364.05
R08364.28

R08364..               14,90 PLN
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
 

dostępne  
zdobienie

sHiFT clOsE

błękitny jasnozielony pomarańczowy
R08364.28 R08364.55 R08364.15

R08364.15

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR
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sHiFT clOsEsHiFT clOsE

R08393        21,90 PLN
Kubek izotermiczny SUDBURY 380 ml 
Kubek izotermiczny o pojemności 380 ml z metalowo-plastikową pokrywką i dwiema 
ściankami ze stali nierdzewnej. Wewnątrz kubka stal 18/8 o podwyższonej jakości. 

stal nierdzewna 18/8, plastik

83 x 175 x 83 mm

laser 50 x 20 mm
   
 

R08392               21,90 PLN
Kubek izotermiczny lanDSkROna 380 ml 
Kubek izotermiczny o pojemności 380 ml z metalowo-plastikową pokrywką i dwiema 
ściankami ze stali nierdzewnej. Wewnątrz kubka stal 18/8 o podwyższonej jakości. 

stal nierdzewna 18/8, plastik

82 x 182 x 82 mm

laser 50 x 20 mm
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R08329..              21,90 PLN
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
   
 

R08329.02

R08329.01

srebrny czarny
R08329.01 R08329.02

sHiFT clOsE

lEaK PROOF FliP uP siP

R08388            16,90 PLN
Kubek izotermiczny tUngSten 250 ml 
Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 250 ml z dwiema ściankami  
ze stali nierdzewnej. Wewnątrz kubka stal 18/8 o podwyższonej jakości. 

stal nierdzewna 18/8

75 x 145 x 75 mm

laser 50 x 20 mm
   
 

NOWY 
KOLOR
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R08367.04R08367.08 R08367.02

R08349.04

R08349.08

R08367..    14,90 PLN
Kubek izotermiczny BODen 430 ml 
Kubek izotermiczny ze stali nierdzewnej o pojemności 430 ml.  
Wewnątrz wykonany z plastiku.  

stal nierdzewna 18/8, plastik

85 x 172 x 85 mm

laser 50 x 20 mm
   
 

srebrno-czarny srebrno-niebieski srebrno-czerwony
R08367.02 R08367.04 R08367.08

sHiFT clOsE

R08349..         22,90 PLN
Kubek izotermiczny ReSOlUte 380 ml 
Kubek izotermiczny z metalową pokrywką i dwiema ściankami ze stali  
nierdzewnej. Wewnątrz kubka stal 18/8 o podwyższonej jakości, na zewnątrz  
stal nierdzewna 18/0 i transparentny plastik. Pojemność 380 ml.  

stal nierdzewna 18/8, plastik

83 x 175 x 83 mm

laser 50 x 20 mm
   
 

sHiFT clOsE

niebieski czerwony
R08349.04 R08349.08
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R08368.08 R08368.04

R08368.05

R08368.41

R08359       11,50 PLN
Kubek izotermiczny ODenSe 400 ml
Wykonany ze stali nierdzewnej i plastiku kubek izotermiczny o pojemności 400 ml.  

stal nierdzewna 18/8, plastik

85 x 165 x 85 mm

laser 50 x 20 mm
   
 

niebieski zielony czerwony grafitowy
R08368.04 R08368.05 R08368.08 R08368.41

R08368..    15,50 PLN
Kubek izotermiczny BaRRel 400 ml
Kubek izotermiczny o pojemności 400 ml w kształcie beczułki. 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 tampondruk XL 30 x 70 mm
 

dostępne  
zdobienie

sHiFT clOsE

sHiFT clOsE
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R08347.04

R08338.04

R08338.08

R08347.02

R08323.08
Kubek eUReka 450 ml        8,90 PLN 
Modny kubek na dużą kawę. Wykonany z wysokiej jakości plastiku o dwóch grubych  
ściankach dla dobrego trzymania ciepła. Pokrywka z gwintem. Opaska silikonowa  
ułatwiająca wygodne trzymanie kubka w dłoni. Pojemność 450 ml.

plastik

94 x 175 x 94 mm

tampondruk 30 x 30 mm
   
 

lEaK PROOF FliP uP siP

b/niebieski b/czerwony
R08338.04 R08338.08

dostępne  
zdobienie

R08338..          8,45 PLN
Kubek izotermiczny taMpa BaY 450 ml 
Kubek izotermiczny o pojemności 450 ml i obydwu ściankach  
wykonanych z grubego plastiku. 

plastik

81 x 200 x 81 mm

tampondruk 35 x 45 mm lub tampondruk XL 30 x 100 mm
   
 

lEaK PROOF FliP uP siP

srebrno-czarny srebrno-niebieski
R08347.02 R08347.04

R08347..
Kubek izotermiczny taMpeRe 450 ml  12,90 PLN
Kubek izotermiczny o pojemności 450 ml. Ścianka zewnątrzna wykonana ze stali 
nierdzewnej, wewnątrz zastosowano plastik.. 

stal nierdzewna 18/8, plastik

81 x 200 x 81 mm

laser 50 x 20 mm
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podgrzewa,  
nie gotuje; 

stal nierdzewna 
wewnątrz  

i na zewnątrz

R08358        34,90 PLN
Samochodowy kubek izotermiczny z podgrzewaczem  
aUtO Steel MUg 400 ml 
Wykonany ze stali nierdzewnej na zewnątrz i wewnątrz samochodowy kubek izotermiczny o pojemności  
400 ml z podgrzewaczem. Wewnątrz zastosowano stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości. 

stal nierdzewna 18/8 85 x 165 x 85 mm laser 50 x 20 mm
   
 

podgrzewa,  
nie gotuje

R08357          22,90 PLN
Samochodowy kubek izotermiczny  
z podgrzewaczem caR cOMFORt 420 ml 
Wykonany ze stali nierdzewnej i plastiku samochodowy kubek izotermiczny  
o pojemności 420 ml z podgrzewaczem. Idealny towarzysz w długiej podróży  
samochodem. Podgrzewanie kubka następuje przez podłączenie do gniazda 
zapalniczki. 

stal nierdzewna 18/8, plastik

85 x 165 x 85 mm 

laser 50 x 20 mm
   
 

sHiFT clOsE

sHiFT clOsE
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R08344.02
Kubek stalowy night 380 ml   27,90 PLN
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
   
 

R08343.06
Kubek stalowy DaY 380 ml      27,90 PLN
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
   
 

R08342.79
Kubek stalowy DUSk 380 ml    27,90 PLN
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
   
 

NOWOŚĆ
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R08390    19,90 PLN
Kubek StURDY 240 ml 
Kubek ze stali nierdzewnej o pojemności 240 ml. 

stal nierdzewna 18/8

75 x 88 x 75 mm

laser 50 x 20 mm
   
 

R08307     16,90 PLN 
Piersiówka MODICUM 200 ml 
Wykonana ze stali nierdzewnej o podwyższonej jakości 18/8  
piersiówka o pojemności około 200 ml.

stal nierdzewna 18/8

95 x 130 x 25 mm

laser 30 x 30 mm
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NOWOŚĆ

srebrny czarny
R64318.01 R64318.02

NOWOŚĆ

R64319.06                  78,90 PLN
Głośnik z podstawką pod telefon Clearsound
Głośnik 3W z podstawką na telefon. Gumowana, przyjemna w dotyku powierzchnia. 
Wyposażony w Bluetooth 2.1 z funkcją przyspieszającą transmisję danych EDR.  

plastik ABS

77 x 53 x 56 mm

laser 40 x 20 mm
   
 

36 mm >80 dB  THD 
<1%

zasięg 
8 - 10 m

technologia 
Bluetooth

pojemność 
350 mAh

ładowanie 
ok. 2 godz.

odtwarzanie
2 - 3 godz.  

45 mm >95 dB  THD 
<1%

zasięg 
10 m

technologia 
Bluetooth

pojemność 
300 mAh

ładowanie 
ok. 2 godz.

odtwarzanie  
4 - 5 godz.

microUSB

kabel 
micro USB

R64318.01

R64318.02

R64318.. 
Głośnik 3W Partybeat  39,90 PLN
Głośnik 3W wyposażony w Bluetooth 2.1 z funkcją przyspieszającą szybkość transmisji EDR. Wyposażony  
w port na kartę micro SD, kabel do ładowania, radio. Dodatkowo funkcja odbierania połączeń z telefonu.

metal

59 x 50 x 59 mm

laser 35 x 24 mm

microUSB

kabel 
micro USB



42

Elektronika i akcesoria do telefonów

R50186.04
Słuchawki SPorty      23,90 PLN 
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
   
 

3,5 mm  
minijack

1200 mm 10 mm 20Hz 
~20kHZ

105±3 dB  
dla 1KHz,  
6 mW

THD 
<1%

etui

NOWOŚĆ
R50193.08          79,90 PLN
Słuchawki SoUNDGUSt       
Słuchawki Bluetooth 4.1 z funkcją przyspieszającą szybkość  
transmisji danych EDR. Wyposażone w mikrofon, przycisk  
odbierania połączeń, kabel micro-USB. Pakowane w usztywnione  
etui z ekoskóry chroniące słuchawki przed uszkodzeniem. 

tworzywo sztuczne

93 x 93 x 43 mm

tampondruk 40 x 40 mm
   
 

60 - 62 mm

95 dB  
+/- 3 dB 
1 mW

THD 
<5%

etui

10 mmzasięg 
10 m

technologia 
Bluetooth

pojemność 
70 mAh

microUSB

kabel 
micro USB

32± 5%  
Ohm

Z
IMPEDANCJA
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1200 mm 10 mm 20Hz 
~20kHZ

105±3 dB  
dla 1KHz,  
6 mW

THD 
<1%

etui

R50187..
Słuchawki SoUNDbaNG          29,90 PLN
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
   
 czarny niebieski

R50187.02 R50187.04

R50187.04

R50187.02

NOWOŚĆ

R50194.04         24,90 PLN
Słuchawki ShoeStriNGS
Słuchawki douszne o oryginalnym kształcie. Wyposażone  
w mikrofon i przycisk do odbierania połączeń.

tworzywo sztuczne, poliester

1260 x 12 x 12 mm

tampondruk 10 x 10 mm
   
 

120 cm 95 dB  
+/- 3 dB 
1 mW

THD 
~5%

10 mm 32 ±5%  
Ohm

Z
IMPEDANCJA

3,5 mm  
minijack

3,5 mm  
minijack
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R50183.. 
Słuchawki CLear SoUND        4,50 PLN
Słuchawki douszne z zapasowymi nakładkami w plastikowym pudełku. 

plastik

czarny biały
R50183.02 R50183.06

70 x 70 x 18 mm tampondruk 40 x 40 mm
   
 

3,5 mm  
minijack

1200 mm 10 mm 20Hz 
~20kHZ

98±3 dB  
dla 1KHz,  
6 mW

THD 
<1%

32 ±5%  
Ohm

plastikowe 
pudełko

Z
IMPEDANCJA

R50182
Słuchawki iNteNSe      23,90 PLN
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
   
 

3,5 mm  
minijack

1500 mm 20Hz 
~20kHZ

110 +/- 3 dB 
dla 1KHz,  
6 mW

THD 
<1%

32± 5%  
Ohm

123 g

Z
IMPEDANCJA

R50183.02

R50183.06
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NOWOŚĆ
R50192.06     

rozdzielacz do słuchawek MUSiC 42          7,95 PLN
Rozdzielacz do słuchawek umożliwiający podpięcie 2 par słuchawek do jednego telefonu 
lub innego urządzenia i podzielenie się ulubionym utworem z bliską Ci osobą. Wyposażony 
w 2 porty mini jack i wtyk mini jack

plastik ABS

38 x 59 x 9 mm

tampondruk 15 x 5 mm
   
 

NOWOŚĆ

R50191.06                 7,90 PLN
rozdzielacz do słuchawek MUSiCShare
Rozdzielacz do słuchawek umożliwiający podpięcie 2 par słuchawek  
do jednego telefonu lub innego urządzenia i  podzielenie się ulubionym  
utworem z bliską Ci osobą. Może służyć także jako stojak na telefon.  
Wyposażony w 2 porty mini jack i wtyk mini jack

tworzywo sztuczne, metal

30 x 47 x 17 mm

tampondruk 15 x 7 mm
   
 

3,5 mm  
minijack

3,5 mm  
minijack

Telefon  
nie jest 

dołączony
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Mieści tablet  
o wymiarach od  
15 x 35 x 0,6 cm  
do 18 x 36 x 1 cm

Mieści tablet  
o wymiarach do 
26 x 18 x 1 cm

R08604                       5,45 PLN
etui na tablet eCo-SeNSe
Wykonane z grubego filcu etui na tablet zamykane na rzep.

filc

290 x 215 x 9 mm

sitodruk 190 x 190 mm
   
 

R91700
etui na tablet oSUNa      24,90 PLN
Uniwersalne etui na tablet. Rozmiar etui dostosowany do większości tabletów oferowanych na rynku o przekątnej ekranu 9,7”-10,1” 
Wyposażone w kieszonkę na dokumenty. Etui zamykane taśmą elastyczną. Pakowane w białe kartonowe nasuwane opakowanie.

mikrofibra, ekoskóra

190 x 265 x 22 mm 

sitodruk 110 x 200 mm
   
 

produkt 
ekologiczny
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R08619..                9,90 PLN
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
   
 szaro-niebieski szaro-zielony

R08619.04 R08619.05

MAX 
24 x 17 x 1 cm

R08619.05

R08619.04

MAX 
23 x 17 x 1 cm

R08617
teczka na tablet eCo-SeNSe    14,90 PLN
Wykonana z modnego filcu teczka na tablet i dokumenty. Zapinana na zatrzask. 
W kieszeni zapinanej na rzep zmieści się tablet lub kalendarz B5. Dodatkowe  
kieszonki służą do przechowania dokumentów.

filc

225 x 270 x 11 mm 

sitodruk 130 x 80 mm
   
 

produkt 
ekologiczny
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R17680.04

R17680.05

R08613.04

R08
61

3.0
5

R08613.05.A
etui na smartfona eCo SeNSe   2,55 PLN
Etui na smartfona wykonane z modnego filcu. Solidne zamknięcie zabezpiecza  
przed wypadnięciem smartfona z etui. Poręczny pasek pozwala na łatwy 
dostęp do telefonu.

filc

85 x 133 x 7 mm

sitodruk 55 x 40 mm
   
 

R08613..
etui na smartfona eCo SeNSe       2,55 PLN
Etui na smartfona wykonane z modnego filcu. Solidne zamknięcie zabezpiecza przed 
wypadnięciem smartfona z etui. Poręczny pasek pozwala na łatwy dostęp do telefonu.

filc

85 x 133 x 7 mm

sitodruk 55 x 40 mm
   
 szaro-niebieski szaro-zielony

R08613.04 R08613.05

MAX 
6,5 x 12,5  
x 0,5 cm

R17680..             
etui na dużego smartfona eCo-SeNSe
Etui na smartfona wykonane z modnego filcu. Solidne zamknięcie 
zabezpiecza przed wypadnięciem smartfona z etui. Poręczny pasek  
pozwala na łatwy dostęp do telefonu.

filc

110 x 160 x 6 mm

sitodruk 85 x 105 mm
   
 szaro-niebieski szaro-zielony

R17680.04 R17680.05

MAX 
6,5 x 12,5  
x 1 cm

produkt 
ekologiczny

3,50 PLN 4,90 PLN

MAX 
7 x 13,7  
x 1,3 cm
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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
   
 czarny zielony szary

R35646.02 R35646.05 R35646.21

R35646.02

R35646.05

R35646.21

6,70 PLN 6,70 PLN4,90 PLN
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R64
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5.
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R64455.. 
Czyścik triM          2,45 PLN
Praktyczny czyścik o średnicy 10 cm do monitorów i okularów.

plastik, poliester

35 x 40 x 13 mm 

tampondruk 15 x 20 mm
   
 czarny niebieski biały czerwony

R64455.02 R64455.04 R64455.06 R64455.08

R64454.06             1,49 PLN
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
   
 

NOWOŚĆ

3,5 mm  
minijack
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R35649
Podstawka pod tablet StabLe   1,65 PLN
Wykonana z plastiku podstawka pod tablet lub smartfon z antyspoślizgowym gumowym uchwytem

plastik, guma

113 x 32 x 7 mm

tampondruk 40 x 15 mm
   
 

R64455.. 
Czyścik triM          2,45 PLN
Praktyczny czyścik o średnicy 10 cm do monitorów i okularów.

plastik, poliester

35 x 40 x 13 mm 

tampondruk 15 x 20 mm
   
 

R64327
Pokrowiec na telefon CryStaL       6,45 PLN 
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
   
 

Telefon  
nie jest 

dołączony

14 cmMaX

8 cm
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NOWOŚĆ

R64328.06            4,45 PLN
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
   
 

max  
84 mm

NOWOŚĆ

R64329.01    3,98 PLN
Uchwyt na telefon MobiLe GUarD
Praktyczny uchwyt na telefon w kształcie obrotowego (360 stopni)  
pierścienia zakładanego na palec. Zabezpiecza przed wyślizgnięciem  
się telefonu. Przyklejany do tylnej ścianki może służyć także jako  
stojak do telefonu. Wykonany z ABS oraz aluminium.

ABS, aluminium

35 x 40 x 7 mm

tampondruk 25 x 8 mm
   
 

Telefon  
nie jest 

dołączony

360˚

180˚
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R50171.02                18,90 PLN
adapter do ładowania bezprzewodowego CharGe reaDy
Adapter do ładowania bezprzewodowego przeznaczony dla telefonów z systemem operacyjnym  
Android. Adapter wpinamy w port microUSB i umieszczamy pod klapką telefonu

papier, metal

45 x 105 x 2 mm
   
 

R50170.06
Ładowarka indukcyjna CaLL-reaDy                 32,90 PLN
Ładowarka indukcyjna zgodna ze standardem Qi. Maksymalna moc ładowania 5W. Do telefonów nieprzysto- 
sowanych do ładowania bezprzewodowego (bez modułu QI) sugerujemy dokupienie adaptera R50171.02

plastik

99 x 99 x 10 mm

tampondruk 35 x 35 mm
   
 

NOWOŚĆ

1 m standard 
Qi

5W
moc 

ładowania

R50174.02
Zestaw MobiLe reaDy  18,90 PLN
Zestaw składający się z ładowarki sieciowej do telefonu (adapter  
sieciowy 230V/wyjście 5V, 1A) oraz ładowarki samochodowej 12V,  
wyjście 5V/1A, która służy do ładowania telefonów, urządzeń  
nawigacyjnych, aparatów fotograficznych, odtwarzaczy MP3.

plastik

etui 115 x 80 x 40 mm, ładowarka sieciowa 45 x 27 x 27 mm, ładowarka samochodowa 54 x 24 x 24 mm

tampondruk: etui 40 x 30 mm, ładowarka sieciowa 20 x 15 mm, ładowarka samochodowa 20 x 10 mm
   
 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

kabel 
długości  

1 m

etui

USB 2.0
port 

USB 2.0
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dług
ość 

50 cm

NOWY 
KOLOR

NOWOŚĆ

R64324..
Statyw do smartfonów SeLfie ProP   11,45 PLN
Stalowy uchwyt dostosowany do smartfonów o szerokości 55-80 mm. Zwolnienie migawki następuje  
za pomocą przycisku umieszczonego na rączce. Ruchoma głowica w zakresie 180 stopni. Dodatkowo  
wyposażony w śrubę statywową 1/4” umożliwiającą zamontowanie aparatu fotograficznego. 

pianka EVA, plastik, stal

rozłożony 1080 x 52 x 29 mm złożony 305 x 52 x 29 mm

laser 22 x 8 mm
   
 

R64326..    10,90 PLN
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 złożeniu 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
   
 

czarny niebieski jasnoniebieski
R64326.02 R64326.04 R64326.28

zwolnienie
migawki 

antypoślizgowa
pianka  
EVA

plastikowy
uchwyt

na smartfon

ruchoma
głowica
uchwytu

uchwyt
do smartfonów

o szerokości
55-90 mm

R64326.28

R64326.02

czarny cz/niebieski
R64324.02 R64324.42

zwolnienie
migawki 

plastikowy uchwyt
na smartfon  
o szerokości
55-80 mm

ruchoma
głowica
uchwytu

R64324.42

R64324.02

R64326.04

długo
ść 107 cm

3,5 mm  
minijack

3,5 mm  
minijack

NOWY 
KOLOR
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czarny biały jasnoniebieski
R50189.02 R50189.06 R50189.28

NOWOŚĆ

R64331.06             14,90 PLN
Lampa błyskowa do smartfonów SeLfie fLaSh
16 ledowa lampa błyskowa do smartfonów. Regulacja natężenia światła, równomierne  
i kompleksowe oświetlenie kadru podczas wykonywania zdjęć i filmowania, w odległości  
do 2-3 metrów.

plastik

39 x 55 x 9 mm

tampondruk 21 x 21 mm
   
 

NOWOŚĆ
R50189.28

R50189.06

R50189.02

microUSB

wtyk 
micro USB

R50190.02
brelok D-traNSfer        14,90 PLN
Brelok z kablem USB/micro USB służący do ładowania i transferu danych.

metal, tworzywo sztuczne, silikon

115 x 16 x 13 mm

laser 24 x 10 mm
   
 

microUSB

wtyk 
micro USB

wtyk 
mini-jack

pojemność 
200 mAh

R50189..   4,95 PLN
Kabel USb braCeLet
Kabel USB w kształcie opaski na rękę, USB 2.0, micro USB do ładowania 
i transferu danych. Dodatkowo wyposażony w aluminiową plakietkę  
przeznaczoną na naniesienie logotypu.

tworzywo sztuczne z dodatkiem silikonu, aluminium

218 x 13 x 8 mm

laser 30 x 5 mm
   
 

NOWOŚĆ

opakowanie 
upominkowe
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MaX 
8,3"

Telefon  
nie jest 

dołączony

R64026.02       29,90 PLN
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
   
 

NOWOŚĆ



57

Elektronika i akcesoria do telefonów

NOWOŚĆ
R50172.13                  9,90 PLN
Gogle do wirtualnej rzeczywistości SPeCter
Tekturowe gogle wirtualnej rzeczywistości do złożenia przez użytkownika  
z magnesem działającym jako przycisk. Mieści telefony do wymiaru 143 x 77 mm.

tektura

154 x 85 x 95 mm

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

dostępne  
zdobienie

MAX 
143 x  

77 mm

NOWOŚĆ

R50173.06      38,90 PLN
okulary do wirtualnej rzeczywistości CyberSPaCe
Okulary do wirtualnej rzeczywistości VR wyściełane miękką ekoskórą. Wyposażone w regulowane 
soczewki, otwory wentylacyjne, stabilny uchwyt ze sprężyną na telefon o wymiarze maksymalnym 
163 x 80 mm oraz przesuwaną klapkę na kamerkę. W pełni regulowane paski na głowę. 

plastik ABS

195 x 103 x 138 mm

tampondruk 60 x 20 mm lub XL 80 x 40 mm
   
 

MAX 
163 x 80  

mm

Telefon  
nie jest 

dołączony

dostępne  
zdobienie
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NOWY 
KOLOR

R73409.79

R73409.02

R73409..
Długopis GoLD tiP        1,98 PLN
Długopis z końcówką przystosowaną do ekranów dotykowych.
Korpus wykonany z aluminium, skuwka z metalu.  

aluminium., metal

135 x 8 x 8 mm

laser 40 x 4 mm
   
 

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

niebieski 
wkładczarny biało/złoty

R73409.02 R73409.79

na stronach 
142 - 145  

znajdziesz  
więcej długopisów 

z dotykową  
końcówką

R73408.03

R73408.05

R73408.15

R73408.33 R73408.01

R73408.02

R73408.04

R73408.08

R73408.28 R73408.34

R73408.55

R73408.81

R73408.06 R73408.21

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR

srebrny czarny żółty granatowy
R73408.01 R73408.02 R73408.03 R73408.04

R73408..
Długopis toUCh tiP                                           1,98 PLN
Długopis z końcówką przystosowaną do ekranów dotykowych. Korpus wykonany z aluminium, skuwka z metalu. 

aluminium, metal

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

niebieski 
wkład

zielony biały czerwony/czarny pomarańczowy
R73408.05 R73408.06 R73408.08 R73408.15

różowy
R73408.33

jasnozielony czerwony
R73407.55 R73407.81

szary niebieski ciemnoróżowy
R73408.21 R73408.28 R73407.34

135 x 8 x 8 mm laser 40 x 4 mm
   
 

R73407..           1,18 PLN
Długopis toUCh PoiNt
Długopis z końcówką przystosowaną do ekranów dotykowych.  
Korpus wykonany z plastiku, skuwka z metalu. 

plastik, metal

135 x 8 x 8 mm

tampondruk 40 x 4 mm
   
 

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

niebieski 
wkład

czarny niebieski zielony
R73407.02 R73407.04 R73407.05

biały czerwony pomarańczowy
R73407.06 R73407.08 R73407.15

NOWOŚĆ
R73407.02

R73407.04

R73407.05

R73407.06

R73407.08

R73407.15
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R73389.02

R73389.06

R73364.04

R73364.08

R35650..    5,55 PLN
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
   
 

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

R73364..
rysik SCreeN tiP         0,65 PLN
Plastikowy rysik z karabińczykiem i silikonową końcówką do smartfonów.

plastik

85 x 10 x 10 mm

tampondruk 35 x 6 mm
   
 niebieski czerwony

R73364.04 R73364.08

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

R73389.. 
rysik StriNG            0,79 PLN
Doskonały produkt promocyjny. Rysik z silikonową końcówką do smartonów i tabletów.  
Wygodny i poręczny, stworzony do optymalnej prezentacji logotypu.. 

plastik

czarny biały
R73389.02 R73389.06 końcówka 

do ekranów 
dotykowych

40 x 22 x 9 mm tampondruk 11 x 11 mm
  
 
 

latarka 
0,08W
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R64483
Kalkulator traNSPareNt      12,90 PLN
Poręczny biały kalkulator z przezroczystymi przyciskami. Wyświetlacz 12-cyfrowy.

plastik

90 x 155 x 15 mm

tampondruk 60 x 15 mm
   
 

1x 
AG10

dołączone 
baterie

R64484
Kalkulator LUCeNt   15,90 PLN
10-cyfrowy kalkulator. Pakowany w białe kartonowe opakowanie.

plastik

58 x 115 x 10 mm

tampondruk 45 x 14 mm
   
 

1x 
AG10

dołączone 
baterie

R50180
Lampka USb          8,90 PLN
Lampka USB do podświetlania laptopa. Praktyczny upominek dla każdego posiadacza notebooka. 

plastik

450 x 6 x 6 mm

laser 24 x 5 mm
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R64395.05

R64395.08

R64397.08

R64397.05

R64395..
Zegar ścienny rotUNDo     15,90 PLN
Okrągły zegar ścienny ze szklaną pokrywą. Pakowany w białe kartonowe pudełko.

plastik, szkło

zielony czerwony
R64395.05 R64395.08 1x 

AA
dołączone 
baterie

Ø320 x 60 mm laser na szkle 30 x 30 mm
   
 

R64397..
Zegar ścienny CUaDraDo   
Kwadratowy zegar ścienny ze szklaną pokrywą. Pakowany w białe kartonowe pudełko.

plastik, szkło

zielony czerwony
R64397.05 R64397.08 1x 

AA
dołączone 
baterie

280 x 280 x 40 mm laser na szkle 30 x 30 mm
   
 

De
sig

ne
d 

by
 A

sie
rr

om
er

o 
- 
Fr

ee
pi

k.c
om

15,90 PLN 14,90 PLN
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Biuro

R01061.02
Zestaw upominkowy GALLANT        47,90 PLN
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
   
 

niebieski 
wkład

opakowanie 
upominkowe

R01062.41      14,90 PLN
Stojak na wizytówki SmArT HoLder
Stojak na 25 wizytówek wyposażony w blaszkę z ciemnego metalu  
pozwalającą na efektowną prezentację logotypu.

aluminium 50 x 40 x 53 mm laser 40 x 15 mm
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Biuro

R01060.02
Zestaw upominkowy VALiANce   46,90 PLN
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
   
 

niebieski 
wkład

opakowanie 
upominkowe

R01059
Zestaw upominkowy coNJUNTo 22,90 PLN
Zestaw składający się z wizytownika oraz breloka. Artykuły zostały wykonane 
z efektownej ekoskóry i matowego metalu w grafitowym kolorze. 

ekoskóra, metal

pudełko 135 x 135 x 30 mm, brelok 68 x 24 x 7 mm, wizytownik 60 x 105 x 18 mm

laser 45 x 20 mm (wizytownik), laser 17 x 20 mm (brelok)
   
 

opakowanie 
upominkowe
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R01046.02 

Wizytownik PUrSe   8,90 PLN
Efektowne, oryginalnie zamykane, jak portfel, etui na wizytówki.

ekoskóra

115 x 80 x 20 mm

laser 30 x 30 mm
   
 

R41321.10               79,90 PLN
Wizytownik z ringiem cAmPANiA
Networking w biznesie to podstawa sukcesu. Wytworny wizytownik  
z ringiem, który mieści 120 wizytówek jest nieocenionym prezentem.  
Oprawiony w skórę, środek wykonany z eko-skóry. 

skóra naturalna, ekoskóra

135 x 225 x 40 mm

tłoczenie 40 x 40 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

skóra 
naturalna
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Biuro

R01050.02

R01050.06

R01050..        14,45 PLN
Wizytownik dAZe
Wizytownik na 25 wizytówek. Wykończony  
metalową oksydowaną blaszką z magnesem  
zamykającym etui. Pakowany w czarne  
opakowanie kartonowe.

ekoskóra, metal

103 x 65 x 19 mm

laser 70 x 10 mm
   
 czarny biały

R01050.02 R01050.06

R01065.42
Wizytownik FoLd   13,90 PLN
Wizytownik na 12-17 wizytówek. Wyposażony w blaszkę  
z ciemnego metalu doskonałą do prezentacji logotypu.

ekoskóra, metal

98 x 66 x 18 mm

laser 55 x 7 mm
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Biuro

R01066.05
R01066.15

R01069.42
Wizytownik TWiLLy      1,90 PLN
Wizytownik z ekoskóry o fakturze twillu na 15 wizytówek.
Wyposażony w metalową blaszkę doskonałą do prezentacji logotypu.

ekoskóra, metal

95 x 65 x 19 mm

laser 80 x 9 mm
   
 

R01068.21
Wizytownik HiGHLANder     18,90 PLN
Dwustronny wizytownik mieszczący po 9-12 wizytówek po każdej stronie.  
Wykonany z ekoskóry o fakturze drobnej kratki. Wyposażony w metalową 
blaszkę doskonałą do prezentacji logotypu.

ekoskóra, metal

95 x 65 x 18 mm

laser 80 x 10 mm
   
 

R01066.. 
Wizytownik comeLy        17,90 PLN
Dwustronny wizytownik mieszczący po 9-12 wizytówek po każdej stronie.  
Wyposażony w metalową blaszkę doskonałą do prezentacji logotypu.

ekoskóra, metal

zielony pomarańczowy
R01066.05 R01066.15

94 x 65 x 12 mm laser 35 x 7 mm
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Biuro

R01051.02
R01051.06

R01067.02 

Wizytownik FLAXy      12,90 PLN
Wykonany z metalu i ekoskóry wizytownik na 12-17 wizytówek. Faktura ekoskóry  
nawiązuje do lnu i nadaje wizytownikowi oryginalny wygląd. Wyposażony w blaszkę 
z ciemnego metalu, doskonałą do prezentacji logotypu.

ekoskóra

R01052         12,95 PLN
Wizytownik LoGomALL    
Etui na wizytówki wykonane z ekoskóry z magnetycznym
zapięciem. Pakowane w czarne opakowanie.

ekoskóra

95 x 65 x 19 mm

laser 40 x 15 mm
   
 

R01051.. 
Wizytownik emBoSS     
Etui na wizytówki o ciekawej fakturze. Wykończone metalową oksydowaną  
blaszką z magnesem zamykającym etui. Pakowany w czarne opakowanie.

ekoskóra

czarny biały
R01051.02 R01051.06

95 x 65 x 13 mm laser 85 x 9 mm
  
 
 

97 x 65 x 12 mm laser 80 x 8 mm
  
 
 

13,45 PLN 8,90 PLN



69

Biuro

R01057.05

R01057.02

R01057.04

R64154 

Wizytownik Firm       8,98 PLN
Wizytownik na 15 wizytówek. Pakowany w srebrne kartonowe pudełko.

ekoskóra, metal 95 x 65 x 11 mm laser 25 x 10 mm
  
 
 

R01056 

Wizytownik dASH     7,90 PLN
Wizytownik ze stali nierdzewnej, będący efektownym połączeniem
matowego i błyszczącego metalu. Pomieści 15-18 wizytówek.

stal nierdzewna 93 x 60 x 10 mm laser 30 x 30 mm
  
 
 

R01057..         4,45 PLN
Wizytownik coLor Lid
Wizytownik z kolorowym wieczkiem. Pomieści 15-18 wizytówek.

aluminium

93 x 60 x 10 mm

laser 30 x 30 mm
   
 srebrno-czarny srebrno-niebieski srebrno-zielony

R01057.02 R01057.04 R01057.05
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Biuro

R22188 
Trofeum AZTecA   79,90 PLN
Kryształowe trofeum przypominające kształtem 
budowle Azteków. Pakowane w czarne eleganckie 
pudełko i nasuwane białe kartonowe opakowanie.

kryształ

50 x 152 x 50 mm, pudełko 65 x 180 x 80 mm

tampondruk 40 x 40 mm lub laser 50 x 100 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

NOWOŚĆ

R22185.00 
criSTALiNo GLoBe   79,90 PLN
Kryształowa obrotowa kula ziemska wraz z podstawką.  
Pakowana w czarne eleganckie pudełko oraz nasuwany kartonik.

kryształ

Kula 60 x 60 x 60 mm, sześcian 39 x 39 x 39 mm, pudełko 175 x 107 x 80 mm 

laser 30 x 30 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R22190 
Trofeum JeWeL 94,90 PLN
Szklane trofeum w kształcie szlachetnego kamienia.  
Pakowane w czarne eleganckie pudełko i nasuwane  
białe kartonowe opakowanie.

szkło

152 x 225 x 58 mm, pudełko 180 x 250 x 70 mm

tampondruk 40 x 40 mm lub laser 90 x 140 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe
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Biuro

R22181 
Trofeum TrAdiTioN         109,00 PLN
Kryształowe trofeum o klasycznym kształcie. Pakowane w czarne eleganckie  
pudełko i nasuwane białe kartonowe opakowanie.

kryształ

136 x 195 x 40 mm, pudełko 170 x 225 x 55 mm

tampondruk 40 x 40 mm lub laser 75 x 150 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R22180 
Trofeum eLeGANce     168,00 PLN
Bardzo stylowe kryształowe trofeum. Pakowane w czarne
eleganckie pudełko i nasuwane białe kartonowe opakowanie.

kryształ

220 x 167 x 52 mm, pudełko 250 x 220 x 75 mm

tampondruk 40 x 40 mm lub laser 130 x 130 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe
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Biuro

R22187.00     64,50 PLN
Kryształowy wizytownik criSTALiNo
Kryształowy stojak na wizytówki. Pakowany w czarne eleganckie pudełko  
i nasuwane kartonowe opakowanie.

kryształ

pudełko 150 x 92 x 74 mm, wizytownik 120 x 64 x 62 mm

laser 50 x 20 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

opakowanie 
upominkowe

R22189.00        14,90 PLN
Kryształowy brelok criSTALiNo
Kryształowy brelok, pakowany w czarne pudełko  
upominkowe i nasuwane kartonowe opakowanie. 

kryształ

39 x 19 x 15 mm

laser 25 x 13 mm
   

 

opakowanie 
upominkowe

R22186.00 
Kryształowy przycisk do papieru  
z zegarem criSTALiNo        94,50 PLN
Kryształowy przycisk do papieru z zegarem. Pakowany w czarne eleganckie  
pudełko i nasuwane kartonowe opakowanie.

kryształ

pudełko 150 x 80 x 45 mm, przycisk 119 x 50 x 30 mm

laser 50 x 20 mm
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Biuro

R64200       11,90 PLN 
Przycisk do papieru TeAm BUiLdiNG
Przycisk do papieru z podstawą wykonaną z ABS z magnesem.
Wyposażony w osiem metalowych klipów w kształcie postaci
ludzkich. Produkt doskonale ilustrujący ideę budowania zespołu
i tworzenia wartości wspólnych dla całej grupy.

metal

92 x 72 x 23 mm

tampondruk 45 x 15 mm
   
 

Długopisy 
nie są 

dołączone

produkt 
ekologiczny

Długopisy 
nie są 

dołączone

R73744   
Przybornik na długopisy recoVer  4,95 PLN
Przybornik na długopisy wykonany z surowców wtórnych o grubości 2 mm.  
Można go łatwo złożyć tak by zmieścił się w płaskiej przesyłce, co pozwala  
na łatwiejszy i tańszy transport.

karton

75 x 105 x 70 mm 

tampondruk 40 x 30 mm
   
 

produkt 
ekologiczny

R73745.02 
Przybornik na długopisy iNKy     4,95 PLN
Przybornik na długopisy oferowany w kolorze czarnym. Wykonany z barwionego 
solidnego kartonu o grubości 2 mm. Pomysłowy projekt pozwala na złożenie
produktu i umieszczenia go w płaskiej przesyłce.

karton

77 x 106 x 73 mm

tampondruk 40 x 40 mm
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Biuro

R74020.04      1,75 PLN
Pojemnik na spinacze cLiP-iT
Wykonany z nieprzezroczystego plastiku pojemnik
na spinacze. Dołączone 10 spinaczy.

plastik

80 x 86 x 33 mm

tampondruk 60 x 10 mm
   
 

10 spinaczy 
w komplecie

10x

R64362.06 
Lupa                 0,99 PLN
Lupa o trzykrotnym powiększeniu w klasycznym kształcie.

plastik

85 x 50 x 1 mm 

tampondruk 25 x 10 mm
   
 

R64361.06  
Lupa w etui     1,25 PLN
Lupa o trzykrotnym powiększeniu w kształcie karty kredytowej.
Pakowana w etui z PCV, które zapobiega rysowaniu lupy.

plastik, PCV

85 x 55 x 1 mm lupa, 93 x 65 x 1 mm etui

tampondruk 55 x 15 mm na lupie, 45 x 30 mm na etui
   
 

R64365        1,40 PLN
Zakładka z lupą i linijką 8 cm
Zakładka z lupą o trzykrotnym powiększeniu i linijką 8 cm

plastik

140 x 37 x 1 mm

tampondruk 45 x 25 mm
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R73758 
Zestaw biurkowy recLAim      19,98 PLN
Zestaw biurkowy - piórnik w lnianej oprawie. Z długopisem z kartonu  
z recyklingu, ołówkiem HB, drewnianą linijką 15 cm, gumką, temperówką,  
20-kartkowym notatnikiem w linie wyprodukowanym z makulatury.

poliester, len, karton, papier 70 g/m2

195 x 115 x 32 mm

sitodruk 140 x 70 mm
   
 

R64333   1,98 PLN
Linijka 30 cm

drewno

310 x 24 x 3 mm

tampondruk 60 x 7 mm
   
 

R64335            1,25 PLN
Linijka 15 cm z lupą
Plastikowa linijka z kątomierzem 
i lupką powiększającą.

plastik

185 x 45 x 3 mm 

tampondruk 60 x 20 mm lub XL 115 x 20 mm
   
 dostępne  
zdobienie

R64361.06  
Lupa w etui     1,25 PLN
Lupa o trzykrotnym powiększeniu w kształcie karty kredytowej.
Pakowana w etui z PCV, które zapobiega rysowaniu lupy.

plastik, PCV

85 x 55 x 1 mm lupa, 93 x 65 x 1 mm etui

tampondruk 55 x 15 mm na lupie, 45 x 30 mm na etui
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R73734   5,95 PLN
Podkładka eco-WAy
Wykonana z kartonu z recyklingu podkładka
konferencyjna z metalowym klipem.

karton, metal

238 x 324 x 12 mm

sitodruk 180 x 180 mm
   
 

R64211        27,90 PLN
Podkładka z kalkulatorem meeTiNG mATe
Praktyczna podkładka z kalkulatorem. Przydatna na spotkaniach, zebraniach 
i szkoleniach. Pakowana w kartonowe pudełko.

plastik

230 x 340 x 27 mm

tampondruk 30 x 15 mm
   
 

1x 
AG 
12

dołączone 
baterie

Notes 
nie jest 

dołączony

zawiera 
kalkulator
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R91850.05

R91850.08

R91850.04

cz/niebieski cz/zielony cz/czerwony
R91850.04 R91850.05 R91850.08

R91850..       
Torba na dokumenty ALESSANDRIA
Torba na dokumenty z rączką i paskiem na ramię.

poliester 600D

390 x 300 x 80 mm

sitodruk 200 x 90 mm
   
 

R91851.04     44,90 PLN
Torba na dokumenty ViTerBo
Torba na dokumenty z rączką i paskiem na ramię.

poliester 600D

410 x 300 x 105 mm

sitodruk 250 x 90 mm
   
 

KIESZEŃ A4 
ZAmyKANA 
NA ZAmeK 

KIESZEŃ  
NA ZAmeK 
Z orGANiZerem 

UcHWyT

odPiNANy 
PASEK NA RAMIĘ

dodATKoWA 
KIESZEŃ 
NA ZAmeK

34,50 PLN 24,90 PLN 24,90 PLN
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R91860.05

R91860.04

R91860.08

R91860.21R91860.02

R91852              21,90 PLN
Torba na dokumenty SieNA
Torba na dokumenty w subtelnie dobranej tonacji czerni i szarości.

poliester

370 x 330 x 85 mm 

sitodruk 120 x 70 mm
   
 

R91860..         6,95 PLN
Torba na dokumenty SAN ViNceNZo

poliester

340 x 290 x 10 mm

sitodruk 200 x 100 mm
   
 

czarny niebieski zielony czerwony szary
R91860.02 R91860.04 R91860.05 R91860.08 R91860.21

A4
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R91873.02

R91873.04

R91873.08

R08616.. 
Teczka A4 z filcu ECO-SENSE   17,90 PLN
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
   
 szaro-niebieski szaro-zielony

R08616.04 R08616.05

A4 A4

notes 
A4

kieszeń na 
dokumenty

kieszeń na 
wizytówki

przegródka 
na tablet

R08616.04

MAX 
37 x 28 x 5 cm 

[ 15,4” ] 

MAX 
42 x 30 x 5 cm 

[ 17,3” ] 

R08618       19,90 PLN
Teczka z filcu na laptopa ECO-SENSE
Zapinana na zatrzaski teczka na laptopa i dokumenty. Wyposażona w mocną rączkę.

filc

410 x 350 x 12 mm

sitodruk 300 x 110 mm
   
 

R08616.05

R91873..   9,90 PLN
Etui na laptopa VerNAZZA

pianka neoprenowa 3 mm

450 x 330 x 12 mm

sitodruk 300 x 240 mm
   
 czarny niebieski czerwony

R91873.02 R91873.04 R91873.08
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R91710 

Teczka konferencyjna na zamek SIRACUSA       62,90 PLN
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
   
 

A4 A4

uchwyt na 
długopis

notes 
A4

kieszeń na 
dokumenty

kieszeń na 
wizytówki

zawiera 
kalkulator

zapinana 
na zamek

kieszeń 
na zamek

Długopis 
nie jest 

dołączony

Długopis 
nie jest 

dołączony

1x 
AG 
10

dołączone 
baterie

R91738.42 

Teczka konferencyjna TARANTO        49,90 PLN
Funkcjonalna teczka konferencyjna. W środku notatnik A4, kalkulator, kieszonki na wizytówki, przegródkę 
na dokumenty i uchwyt na długopis. Pakowana w białe kartonowe opakowanie.

ekoskóra

270 x 330 x 25 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm
   
 

A4 A4

uchwyt  
na długopis

notes 
A4

kieszeń na 
dokumenty

kieszeń na 
wizytówki

zawiera 
kalkulator

1x 
AG 
10

dołączone 
baterie
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Długopis 
nie jest 

dołączony

1x 
AG 
10

A4 A4

Długopis 
nie jest 

dołączony

Telefon 
nie jest 

dołączony

R89499                      74,90 PLN
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
   
 

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

R91712 

Teczka konferencyjna na zamek VICENZA            89,90 PLN
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
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R89490.04

R89490.08

R91731.04

R91731.08

R89490..  

Teczka A4 VASTo      31,90 PLN
Teczka na dokumenty A4 z zaczepem na długopis. Wyposażona w notatnik A4 (20 kartek), kieszonki na wizytówki  
i na dokumenty. Teczka zamykana jest taśmą elastyczną. 

ekoskóra, mikrofibra

250 x 330 x 18 mm

sitodruk 130 x 220 mm lub laser 50 x 20 mm
   
 

A4 A4

uchwyt  
na długopis

notes 
A4

kieszeń na 
dokumenty

kieszeń na 
wizytówki

cz/niebieski cz/czerwony
R89490.04 R89490.08

taśma 
elastyczna

cz/niebieski cz/czerwony
R91731.04 R91731.08

Długopis 
nie jest 

dołączony

A4 A4

uchwyt  
na długopis

notes 
A4

kieszeń na 
dokumenty

kieszeń na 
wizytówki

R91731..   

Teczka konferencyjna A4 SASSARI     29,90 PLN
Teczka konferencyjna ozdobiona kontrastowymi elementami. Wyposażona w przegrodę na dokumenty,  
kieszonkę na wizytówki, uchwyt na długopis oraz wkład papierowy A4. 

ekoskóra

235 x 325 x 20 mm

laser 40 x 25 mm lub 50 x 40 mm
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R91740.04 

Teczka konferencyjna ORISTANO   22,90 PLN
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
   
 

A5 A4

uchwyt  
na długopis

notes 
A5

kieszeń na 
dokumenty

kieszeń na 
wizytówki

Długopis 
nie jest 

dołączony

R89495  

Teczka A4 OLBIA             28,90 PLN
Teczka wykonana zamykana elastyczną taśmą. Wyposażona w notatnik w linię (25 kartek), 
przegrodę na dokumenty A4, dwie przegródki na wizytówki i uchwyt na długopis.

ekoskóra

235 x 300 x 16 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm
   
 

Długopis 
nie jest 

dołączony

A4 A4

uchwyt  
na długopis

notes 
A4

kieszeń na 
dokumenty

kieszeń na 
wizytówki

taśma 
elastyczna

R91707  

Teczka A4 TAORMINA      34,90 PLN
Atrakcyjna cenowo teczka wyposażona w uchwyt na długopis, kieszonkę na wizytówki, 
przegródkę na dokumenty i notes A4. 

ekoskóra

240 x 320 x 20 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm
   
 

Długopis 
nie jest 

dołączony

A4 A4

uchwyt  
na długopis

notes 
A4

kieszeń na 
dokumenty

kieszeń na 
wizytówki
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Biuro R89491.03

R89491.08

R89491.05

R89491.21

R89491.04

R89492.08

R89492.05

R89492.04

R89492.21

R89492..   

Teczka A4 MELFI     28,90 PLN
Teczka A4 wyposażona w 20 kartkowy notatnik A4, uchwyt na długopis, kieszonki na wizytówki i kieszeń  
na dokumenty. Zamykana na gumkę.

mikrofibra, ekoskóra

240 x 320 x 13 mm

sitodruk 140 x 250 mm lub laser 40 x 25 lub 80 x 25 mm
   
 cz/niebieski cz/zielony

R89492.04 R89492.05

R89491..   

Teczka A4 ORTONA          19,90 PLN
Teczka A4 z zaczepem na długopis. Wyposażona w 20 kartkowy notatnik A4  
i kieszonkę na dokumenty.

poliester, ekoskóra

245 x 320 x 8 mm

sitodruk 140 x 250 mm lub laser 50 x 20 mm
   
 

A4 A4

uchwyt  
na długopis

notes 
A4

kieszeń na 
dokumenty

cz/żółty cz/niebieski cz/zielony cz/czerwony cz/szary
R89491.03 R89491.04 R89491.05 R89491.08 R89491.21

A4 A4

uchwyt  
na długopis

notes 
A4

kieszeń na 
dokumenty

kieszeń na 
wizytówki

zamknięcie 
na gumkę

cz/czerwony cz/szary
R89492.08 R89492.21
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R73736  

Teczka konferencyjna A4 TRIESTE   34,90 PLN
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

R89493.13  

Korkowa teczka A4    34,90 PLN
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
   
 

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

Ołówki, spinacze 
i karteczki  

nie są dołączone

Długopis 
nie jest 

dołączony

produkt 
ekologiczny

produkt 
ekologiczny

250 x 320 x 16 mm sitodruk 200 x 100 mm
   
 

R73735  

Teczka A4 ENVIRON        10,90 PLN
Teczka A4 z 20-stronicowym notesem, kolorowymi karteczkami memo, kieszenią na dokumenty i długopisem.

karton, papier

A4 A4

notes 
A4

kieszeń na 
dokumenty

uchwyt  
na długopis

zestaw 
memo290 x 345 x 7 mm tampondruk 40 x 40 mm lub sitodruk 230 x 170 mm

   
 

dołączony 
długopis

produkt 
ekologiczny
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R73828.08

R73828.05

R73828.06

R73828..
Zestaw MEMO  1,15 PLN
Poręczny zestaw karteczek samoprzylepnych. Pięć kolorów karteczek po 25 szt. 73 g/m2. 
Zestaw oprawiony w barwioną kartonową okładkę 450 g/m2 wykonaną z surowców wtórnych.

papier z surowców wtórnych, karton

85 x 60 x 4 mm

tampondruk 50 x 20 mm lub tampondruk XL 70 x 30 mm
   
 dostępne 

zdobienie XL
produkt 

ekologiczny

R73825
Zestaw MEMO          2,15 PLN
Zestaw memo w kartonowej okładce o gramaturze 450 g/m2 wykonanej  
z surowców wtórnych. W środku 5 kompletów papierowych karteczek  
samoprzylepnych (po 25 szt. 73 g/m2) oraz notes (25 kartek 70 g/m2).

papier z surowców wtórnych, karton

86 x 86 x 6 mm

tampondruk 60 x 17 mm
   
 

produkt 
ekologiczny

zielony biały czerwony
R73828.05 R73828.06 R73828.08

R73826
Zestaw MEMO        0,99 PLN
Poręczny zestaw karteczek samoprzylepnych. Pięć kolorów  
karteczek po 25 szt. 73 g/m2. Zestaw oprawiony w barwioną  
kartonową okładkę 450 g/m2 wykonaną z surowców wtórnych.

papier z surowców wtórnych, karton

85 x 60 x 4 mm

tampondruk 50 x 20 mm
   
 

produkt 
ekologiczny
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R73671.13 

Blok z karteczkami    7,48 PLN
Blok zawierający 400 szt. karteczek o wymiarach 10,8 x 8 cm  
o gramaturze 70 g/m2 w oprawie z kartonu 1250 g/m2  
pokrytego papierem o gramaturze 80 g/m2.

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
   
 

R73674.05

R73674.04

R73674.08

dostępne 
zdobienie XL

produkt 
ekologiczny

R73670.13  1,65 PLN
Zakładka do książki z linijką
Zakładka do książek, która także może służyć jako linijka o długości 13 cm/5 cali.  
Zastosowano papier wykonany z surowców wtórnych o gramaturze 500 g/m2.  
Dołączone żółte karteczki samoprzylepne o gramaturze 75 g/m2 w ilości 15 szt.  
oraz 5 x 15 karteczek memo o gramaturze 75 g/m2.

papier

210 x 67 x 2 mm
tampondruk 45 x 30 mm  
lub tampondruk XL 100 x 25 mm   

 

dostępne 
zdobienie XL

produkt 
ekologiczny

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

R73674..
Blok z karteczkami    3,95 PLN
Blok zawierający 200 karteczek z papieru kremowego  
chamois o gramaturze 70 g/m2 oraz 5 x 25 karteczek 
memo o gramaturze 75 g/m2 w oprawie z laminowanego 
kolorowego papieru o gramaturze 128g/m2.

papier kremowy chamois 

75 x 75 x 27 mm

tampondruk 50 x 40 mm lub tampondruk XL 60 x 60 mm
   
 niebieski zielony czerwony

R73674.04 R73674.05 R73674.08

ZAKŁADKA  
DO KSIĄŻKI

dostępne 
zdobienie XL

DYMEK  
NA LOGOTYP

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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R73664.13
Zestaw MEMO       14,90 PLN
Wykonany z kartonu o grubości 2 mm przybornik biurkowy.  
Zawiera 450 karteczek o gramaturze 80 g/m2 oraz 5 x 25  
foliowych zakładek indeksujących. Pokrywka ozdobiona nadrukiem.

karton, papier

95 x 95 x 95 mm 

tampondruk 50 x 40 mm lub tampondruk XL 70 x 50 mm
   
 

dostępne 
zdobienie XL

niebieski 
wkład

produkt 
ekologiczny

R73668.13
Zestaw EcO-linE   11,45 PLN
Zestaw składający się z 12 cm linijki, 2 bloczków karteczek samoprzylepnych, 
5 kompletów karteczek memo i 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
   
 

dostępne 
zdobienie XL

niebieski 
wkład

produkt 
ekologiczny

R73665.13                24,90 PLN
Przybornik biurkowy EcO 
Przybornik biurkowy wykonany z kartonu o grubości 2 mm.
Zawiera dwa pojemniki na długopisy i przybory biurowe,
270 karteczek o gramaturze 80 g/m2 w kolorze naturalnym,
270 białych karteczek, zestaw 4 x 25 szt. foliowych zakładek 
indeksujących oraz ok. 20 spinaczy do papieru.

karton, papier, PVC

195 x 90 x 170 mm

tampondruk 60 x 20 mm
   
 

produkt 
ekologiczny

Długopisy 
 i nożyczki 

nie są 
dołączone

NOWOŚĆ
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NOWOŚĆ

dostępne 
zdobienie XL

niebieski 
wkład

produkt 
ekologiczny

R73666.13 
Przybornik ECO   13,85 PLN
Przybornik biurkowy z kartonu 2 mm. Zawiera 150 karteczek 80 g/m2, 25 szt. żółtych 
karteczek samoprzylepnych, 5x25 szt. foliowych zakładek indeksujących, długopis i linijkę.

karton, papier

105 x 120 x 28 mm

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

produkt 
ekologiczny

dostępne 
zdobienie XL

niebieski 
wkład

produkt 
ekologiczny

R73672.13   7,48 PLN
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   

 

R73660.13 
Stojak memo KOZA MELA   7,90 PLN
Kartonowy, składany stojak na karteczki w kształcie kozy. Zawiera  
150 karteczek o gramaturze 80 g/m2 oraz foliowe samoprzylepne  
zakładki indeksujące 5 x 25 szt.

karton, papier

200 x 180 x 76 mm

tampondruk 40 x 40 mm
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R73661.02
notes z zestawem memo EcO     12,45 PLN
Zamykany elastyczną taśmą 70-kartkowy notes w linie w okładce kartonowej o grubości 
2 mm. Gramatura papieru 80 g/m2. Zawiera foliowe zakładki indeksujące 5 x 25 szt,  
żółte karteczki samoprzylepne 80 g/m2 2x 25 szt, a także długopis z kartonu  
z plastikową skuwką, przyciskiem i końcówką. 

karton, papier, plastik

140 x 180 x 17 mm

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

dostępne 
zdobienie XL

niebieski 
wkład

produkt 
ekologiczny

R73662.13
Stojący notatnik z memo i długopisem ECO     8,90 PLN
30-kartkowy kołonotatnik w kartonowej okładce o grubości 2 mm. Można go ustawić w pozycji pionowej. 
Gramatura papieru 80 g/m2. Zawiera 25 szt. żółtych karteczek samoprzylepnych (80 g/m2), długopis  
oraz foliowe zakładki indeksujące 5 x 25 szt. 

karton, papier, plastik

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

dostępne 
zdobienie XL

niebieski 
wkład

produkt 
ekologiczny

dostępne 
zdobienie XL

niebieski 
wkład

produkt 
ekologiczny

rozmiar 
biurkowy

107 x 145 x 16 mm

rozmiar 
kieszonkowy

R73667.13      4,85 PLN
notes EcO z długopisem
Mini notatnik w okładce z papieru o gramaturze 500 g/m2.  
100 białych gładkich kartek (80 g/m2),, 5x 25 szt. karteczek  
samoprzylepnych (80 g/m2) oraz kartonowy mini-długopis  
z plastikowymi elementami.  

karton, papier, plastik

80 x 110 x 10 mm

tampondruk 60 x 20 mm lub tampondruk XL 80 x 20 mm
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R22820      8,90 PLN
Podstawka na karteczki BOX
Wykonana z ekoskóry podstawka na karteczki.  
W środku znajduje się 200 karteczek. 

ekoskóra, papier

110 x 110 x 40 mm

laser 30 x 30 mm
   
 

R73743          9,95 PLN
Zestaw memo TOTAL
Zestaw składający się z różnokolorowych  
karteczek memo (160 szt. każdego koloru) 
oraz notesu w czarnym kartonowym etui.

ekoskóra, papier

178 x 90 x 24 mm

tampondruk 35 x 40 mm
   
 

R73799 

Zestaw memo ENCHANT    4,90 PLN
Zestaw składający się z karteczek memo o różnych kształtachi kolorach oraz notatnika, oprawiony w ekoskórę.

ekoskóra, papier 80 x 125 x 10 mm laser 30 x 30 mm
   
 

rozmiar 
kieszonkowy
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R73808.04

R73808.05

R73808.08

R73808.. 
Notes z długopisem ESTEPONA  7,90 PLN
Notatnik w czarnej kartonowej oprawie z kontrastującym kolorystycznie  
uzupełnieniem. 70 kartek 70 g/m2 w kratkę. 5 kolorów małych karteczek  
samoprzylepnych po 15 szt. 75 g/m2. 25 dużych karteczek samoprzylepnych 
75 g/m2. Długopis z kartonu wykonanego z recyklingu. 

papier, karton

tampondruk 50 x 40 mm lub XL 70 x 50 mm
   
 

dostępne 
zdobienie XL

niebieski 
wkład

R73807 

Notes z długopisem FRAGA         6,75 PLN
Notes spiralny z długopisem wykonany z papieru oraz kartonu. Notes zawiera 70 kartek o gramaturze  
70 g/m2 oraz 5 kompletów karteczek samoprzylepnych (w każdym 25 szt. karteczek o gramaturze  
73 g/m2). Kartonowo-plastikowy długopis wyposażony jest w niebieski wkład. 

papier, karton

112 x 138 x 11 mm

tampondruk 40 x 25 mm
   
 

niebieski 
wkład

cz/niebieski cz/zielony cz/czerwony
R73808.04 R73808.05 R73808.08

rozmiar 
kieszonkowy

rozmiar 
biurkowy

145 x 180 x 13 mm
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NOWOŚĆ

R73819.21  

notes BLUE BEAR   2,55 PLN
Notes dla dzieci, na spiralce, ozdobiony na okładce misiem. Okładka o grubości 
2 mm wykonana z surowców wtórnych. 50 kartek w linie, gramatura 58 g/m2. 

karton, papier

tampondruk 55 x 10 mm lub tampondruk XL 50 x 80 mm
   
 

R73822 
Notes FUNNY COW    2,55 PLN
Notes dla dzieci, na spiralce, z rysunkiem krówki na okładce. Okładka o grubości 
2 mm wykonana z surowców wtórnych. 50 kartek w linie, gramatura 58 g/m2. 

karton, papier

95 x 104 x 9 mm
tampondruk 55 x 20 mm – na trawce;  
30 x 30 mm w prawym górnym rogu
lub tampondruk XL 50 x 80 mm   

 

produkt 
ekologiczny

R73823 
Notes FARFALLA       2,55 PLN
Notes dla dzieci, na spiralce, ozdobiony na okładce motylkiem. Okładka o grubości  
2 mm wykonana z surowców wtórnych. 50 kartek w linie, gramatura 58 g/m2. 

karton, papier

tampondruk 55 x 10 mm lub tampondruk XL 50 x 80 mm
   
 

produkt 
ekologiczny

dostępne 
zdobienie XL

produkt 
ekologiczny

rozmiar 
kieszonkowy

rozmiar 
kieszonkowy

rozmiar 
kieszonkowy

95 x 104 x 9 mm

dostępne 
zdobienie XL

dostępne 
zdobienie XL

95 x 104 x 9 mm
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R73813.13 

notes BLANd  5,98 PLN
Wykonany z papieru z surowców wtórnych 78 g/m2 notes 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
   
 

dostępne 
zdobienie XL

niebieski 
wkład

produkt 
ekologiczny

R73809 

Notes OWL z długopisem    6,25 PLN
Notes Eco friends w formacie A6 z długopisem. 50 kartkowy notes wykonany  
z surowców wtórnych, 6 kompletów po 25 karteczek samoprzylepnych. 

papier z surowców wtórnych 78 g/m2

110 x 148 x 10 mm

tampondruk 55 x 20 mm
   
 

niebieski 
wkład

produkt 
ekologiczny

R73797 

Notes TREE z długopisem            6,25 PLN
Notes Eco friends w formacie A6 z długopisem. 50 kartkowy notes wykonany  
z surowców wtórnych, 6 kompletów po 25 karteczek samoprzylepnych. 

papier z surowców wtórnych 78 g/m2

110 x 148 x 10 mm

tampondruk 55 x 20 mm
   
 

niebieski 
wkład

produkt 
ekologiczny

NOWOŚĆ

rozmiar 
kieszonkowy

rozmiar 
kieszonkowy

rozmiar 
kieszonkowy
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R73796.04

R73795.02 R73795.04

R73795.05

R73795.08

R73796.05
R73796.08

R73795.. 
Notes eco z długopisem  4,30 PLN
Notatnik z długopisem z 70 gładkimi kartkami. Papier  
z surowców wtórnych, części plastikowe są biodegradowalne. 

papier z surowców wtórnych

100 x 150 x 10 mm

tampondruk 40 x 40 mm lub XL 80 x 50 mm
   
 

dostępne 
zdobienie XL

niebieski 
wkład

produkt 
ekologiczny

beżowo-czarny beżowo-niebieski beżowo-zielony beżowo-czerwony
R73795.02 R73795.04 R73795.05 R73795.08

R73796.. 
Notes eco z długopisem   7,45 PLN
Notatnik z długopisem.70 kartek formatu B6 w linie z papieru  
z surowców wtórnych, części plastikowe są biodegradowalne. 

papier z surowców wtórnych

tampondruk 40 x 40 mm lub tampondruk XL 75 x 50 mm
   
 

dostępne 
zdobienie XL

niebieski 
wkład

produkt 
ekologiczny

beżowo-niebieski beżowo-zielony beżowo-czerwony
R73796.04 R73796.05 R73796.08

rozmiar 
kieszonkowy

rozmiar 
biurkowy

150 x 175 x 10 mm
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R64236.08

R64236.04 R64236.05

R64237.08

R64237.05

R64237.04

R64236.. 
Notatnik LiSBOA MiNi               5,20 PLN
Notes z okładką wykonaną z oklejonego papierem kartonu o gramaturze 1200 g/m2.  
80 kartek w kratkę o gramaturze 70 g/m2. Biały papier. Zamykany elastyczną taśmą. 

papier, karton

95 x 145 x 11 mm

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

dostępne 
zdobienie XL

produkt 
ekologiczny

beżowo-niebieski beżowo-zielony beżowo-czerwony
R64236.04 R64236.05 R64236.08

R64237.. 
Notatnik LiSBOA         8,90 PLN
Notes z okładką wykonaną z oklejonego papierem kartonu o gramaturze 1200 g/m2.  
Biały papier, 80 kartek w kratkę o gramaturze 70 g/m2. Zamykany elastyczną taśmą. 

papier, karton

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

dostępne 
zdobienie XL

produkt 
ekologiczny

beżowo-niebieski beżowo-zielony beżowo-czerwony
R64237.04 R64237.05 R64237.08

rozmiar 
kieszonkowy

145 x 210 x 12 mm 

rozmiar 
biurkowy
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R64224
Notatnik A5 ROBLEdO 13,90 PLN
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   

 

R64223
Notatnik A6 MONTiEL        7,90 PLN
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   

 

R64222
Notes SALAMANCA  6,50 PLN
Notatnik 100 kartkowy. Gramatura papieru notesu 70 g/m2,  
biały papier w kratkę. Gramatura okładki kartonowej 1200 g/m2.

papier 70 g/m2, korek

145 x 210 x 13 mm

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

dostępne 
zdobienie XL

dostępne 
zdobienie XL

rozmiar 
kieszonkowy

rozmiar 
biurkowy

dostępne 
zdobienie XL

rozmiar 
biurkowy
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R64223
Notatnik A6 MONTiEL        7,90 PLN
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   

 

R64238.79    19,90 PLN
Zestaw PORTO - notes z długopisem
Zestaw składający się z notesu w lnianej, drukowanej okładce (90 kartek  
w kratkę) oraz długopisu bambusowego 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
   
 

dostępne 
zdobienie XL

niebieski 
wkład

produkt 
ekologiczny

R08612 

Notes z filcu ECO-SENSE  9,45 PLN
Oprawiony w filc 80-kartkowy notatnik o gramaturze 70 g/m2.  
Wyposażony w długopis wykonany z kartonu z recyklingu. 

papier z surowców wtórnych, filc

150 x 180 x 14 mm

sitodruk 80 x 140 mm
   
 

niebieski 
wkład

produkt 
ekologiczny

rozmiar 
biurkowy

rozmiar 
biurkowy
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R64221 
Notes BiLBAO       7,90 PLN
Notatnik 80 kartkowy w kratkę. Oprawiony w okładkę  
wykonaną z lnu i ekoskóry. Papier kremowy chamois. 

papier 70 g/m2, len, ekoskóra

105 x 180 x 13 mm

sitodruk 70 x 40 mm
   
 

R73738          8,98 PLN
Notes z długopisem ViGO
Notes w lnianej oprawie, z długopisem, oryginalnie otwierany 
do góry. Posiada przegrody na wizytówki, 50 kartek formatu  
80 x 135 mm. Długopis z kartonu z recyklingu. 

papier 70 g/m2, karton, len

90 x 160 x 18 mm, długopis: 139 x 10 x 10 mm

sitodruk 65 x 50 mm
   
 

niebieski 
wkład

R73737          13,90 PLN
Notes z długopisem MURCiA
Notes A5 z długopisem z kartonu z recyklingu. 100 kartek  
w kratkę 70 g/m2. Z bawełnianym grzbietem i szeroką tasiemką.

papier 70 g/m2, karton, bawełna

143 x 210 x 16 mm, długopis 139 x 10 x 10 mm

sitodruk 90 x 180 mm lub tampondruk XL 85 x 50 mm
   
 

dostępne 
zdobienie XL

niebieski 
wkład

rozmiar 
kieszonkowy

rozmiar 
biurkowy

rozmiar 
biurkowy
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R73749      8,50 PLN
notes SAN FERNANdO
Notes oprawiony w len z uchwytem na długopis.  
Zamykany elastyczną taśmą. 80 kartek w kratkę. 

papier 70 g/m2, len

100 x 147 x 7 mm

sitodruk 75 x 120 mm
   
 

R73748 
Notes PAMPELUNA  6,90 PLN
Notes oprawiony w len z uchwytem na długopis.  
Zamykany elastyczną taśmą. 80 kartek w kratkę. 

papier 70 g/m2, len

100 x 147 x 7 mm

sitodruk 75 x 120 mm
   
 

R73750 
Notes ALMERiA    13,90 PLN
Notes oprawiony w len z uchwytem na długopis.  
Zamykany elastyczną taśmą. 80 kartek w kratkę. 

papier 70 g/m2, len

140 x 210 x 15 mm

sitodruk 100 x 170 mm
   
 

rozmiar 
kieszonkowy

rozmiar 
kieszonkowy

rozmiar 
biurkowy
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R64227.02
R64227.04

R64227.05

R64227.06
R64227.08

R64227.28

R64227..
Notatnik ASTURiAS       9,90 PLN
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
   
 

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

R64225.02

R64225.08
R64225.28

R64225.06

R64225.05

R64225..
Notatnik ZAMORA       5,25 PLN
Notatnik w twardej oprawie. Zamykany elastyczną taśmą. 80 kartek w kratkę. 

papier chamois 70 g/m2

90 x 140 x 12 mm

laser 30 x 30 mm lub tłoczenie 50 x 20 mm
   
 

czarny niebieski zielony biały czerwony błękitny
R64225.02 R64225.04 R64225.05 R64225.06 R64225.08 R64225.28

R64225.04

rozmiar 
kieszonkowy

rozmiar 
biurkowy



103

Notatniki i zestawy memo

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

R64219.15

R64219.28
R64219.55

R64219..               9,90 PLN
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
   
 

R64219.08

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

R64234
Notes VALLAdOLid       10,90 PLN
Notatnik z papierową okładką. 80 czystych kartek. Okładka papierowa  
laminowana, matowa 128 g/m2. Brzeg notesu w kolorze srebrnym.  

papier 70 g/m2

130 x 210 x 12 mm

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

NOWY 
KOLOR

rozmiar 
biurkowy

dostępne 
zdobienie XL

rozmiar 
biurkowy
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R64220.04 R64220.15

R64216.02
Notatnik LUGO     9,90 PLN 
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 lub tłoczenie 50 x 20 mm
   
 

R64215.02 

Notatnik Vic              5,25 PLN
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 lub tłoczenie 50 x 20 mm
   
 

R64220..
Notatnik SEViLLA   9,90 PLN
Notes w twardej oprawie. 80 kartek w kratkę. Papier kremowy chamois. Zamykany elastyczną taśmą. 

papier 70 g/m2 130 x 210 x 12 mm laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm lub tłoczenie 50 x 20 mm
   
 

cz/niebieski cz/zielony cz/pomarańczowy
R64220.04 R64220.05 R64220.15

R64220.05

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

rozmiar 
kieszonkowy

rozmiar 
biurkowy

rozmiar 
biurkowy
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R64231.15

R64231.05

R64231.04

R64231..
notes @       8,90 PLN
Notatnik z 80 czystymi kartkami o gramaturze 70 g/m2.  
Okładka papierowa laminowana, matowa 128 g/m2.  

papier 70 g/m2

130 x 210 x 13 mm

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

b/niebieski b/zielony b/pomarańczowy
R64231.04 R64231.05 R64231.15

dostępne 
zdobienie XL

rozmiar 
biurkowy
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R64226.42R64226.05

R64229
Notes OViEdO               12,50 PLN
Stylowy notatnik 96 kartkowy w linie. Brzeg notesu w kolorze  
złotym. Okładka papierowa laminowana, matowa 128 g/m2. 

papier 70 g/m2

145 x 210 x 18 mm

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

R64226.. 
Notatnik z długopisem GRANAdA          
Oprawiony w gładką ekoskórę notatnik ze spiralą, zamykany elastyczną taśmą. 70 kartek  
w linie. Wyposażony w długopis z recyklingu oraz papierową kieszeń na III stronie okładki. 

papier chamois 70 g/m2

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

granatowy zielony
R64226.42 R64226.05

dostępne 
zdobienie XL

niebieski 
wkład

14,90 PLN 11,90 PLN
rozmiar 
biurkowy

160 x 210 x 15 mm 

dostępne 
zdobienie XL

rozmiar 
biurkowy
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R64235.04

R64235.21

R64235.08

R64228
Notes BAdAJOZ   11,90 PLN
Notatnik w twardej oprawie, z barwionym brzegiem.  
Zamykany elastyczną taśmą. 80 gładkich kartek. 

papier chamois 70 g/m2

130 x 210 x 12 mm
laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm  
lub tłoczenie 50 x 20 mm   

 

R64235.. 
Notes URBETO         9,90 PLN
Notatnik z 96 kartkami w kratkę. Okładka notesu wykonana  
z tworzywa sztucznego z wytłoczonym motywem kamieniczek. 

papier 70 g/m2

140 x 210 x 10 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm
   
 szary niebieski czerwony

R64235.21 R64235.04 R64235.08

160 x 210 x 15 mm 

rozmiar 
biurkowy

rozmiar 
biurkowy
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R64218.03

R64218.42

R64218.08

R64218.21

R64239.02
Notatnik FORLi  15,90 PLN
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
   
 

R64218..
Notatnik ShEEn      12,90 PLN
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
   
 żółty czerwony szary granatowy

R64218.03 R64218.08 R64218.21 R64218.42

NOWOŚĆ

rozmiar 
biurkowy

dostępne 
zdobienie XL

rozmiar 
biurkowy
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R64217.06

R64233
notes GiJON        4,90 PLN
Notes oprawiony w miękką błyszczącą ekoskórę.  
Wyposażony w uchwyt na długopis. 80 kartek 
w kratkę. Zamykany elastyczną taśmą.  

papier chamois 70 g/m2, ekoskóra

90 x 140 x 14 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm
   
 

R64232.02
notes VALENCiA    6,90 PLN
Modny notes oprawiony w ekoskórę. Zamykany 
elastyczną taśmą. 80 kartek w kratkę.  

papier chamois 70 g/m2, ekoskóra

90 x 140 x 13 mm

laser 30 x 30 mm lub 40 x 40 mm
   
 

R64230 
notes ZARAGOZA        7,90 PLN
Notatnik z 64 kartkami w kratkę, z uchwytem na długopis,  
oprawiony w ekoskórę. Zamykany elastyczną taśmą.   

papier chamois 70 g/m2, ekoskóra

90 x 140 x 14 mm

laser 30 x 30 mm lub 30 x 65 mm
   
 

R64217..
Notatnik LUSTER   7,90 PLN
Notes z okładką wykonaną z błyszczącego tworzywa  
sztucznego. Między tekturą a przednią okładką umieszczona 
jest gąbka introligatorska. 80 kartek w kratkę. 

papier chamois 70 g/m2, ekoskóra

90 x 140 x 14 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 50 x 80 mm  
lub tłoczenie 50 x 20 mm   

 czarny biały
R64217.02 R64225.06

R64217.02

rozmiar 
kieszonkowy

rozmiar 
kieszonkowy

rozmiar 
kieszonkowy

dostępne 
zdobienie XL

rozmiar 
kieszonkowy



110



111

Artykuły piśmiennicze

R73792.08

R73766..
Ołówek z gumką      0,32 PLN
Okrągły zaostrzony ołówek HB z gumką.

drewno lipowe 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

dostępne 
zdobienie XL

R73791
Ołówek stolarski      0,62 PLN
Drewniany ołówek stolarski w naturalnym kolorze. 
Pokryty bezbarwnym lakierem. Twardość HB. 

drewno lipowe

175 x 11 x 7 mm 

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

R73812.02    0,85 PLN
Ołówek drewniany
Ołówek HB wykonany z drewna  
zabarwionego na czarny kolor.

drewno lipowe

176 x 7 x 7 mm

tampondruk 60 x 4 mm lub tampondruk XL 110 x 4 mm
   
 dostępne  
zdobienie

R73790
Zestaw 4 ołówków  5,98 PLN
Zestaw 4 ołówków HB wykonanych z wysokiej  
jakości drewna w całości barwionego na czarno. 

drewno lipowe

247 x 67 x 7 mm

tampondruk 40 x 40 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

dostępne  
zdobienie

R73792..
Ołówek stolarski     0,62 PLN
Drewniany ołówek stolarski pokryty błyszczącą farbą. Twardość HB.  

drewno 175 x 11 x 7 mm tampondruk 60 x 7 mm lub tampondruk XL 110 x 7 mm
  
 
 srebrny czarny czerwony

R73792.01 R73792.02 R73792.08

R73792.01

R73792.02

dostępne  
zdobienie

NOWOŚĆ
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Artykuły piśmiennicze

R73774.82

R73774.04

R73774.01

R73774.42

R73774.08

srebrny niebieski turkusowy bordowy czerwony
R73774.01 R73774.04 R73774.42 R73774.82 R73774.08

R73772.02

R73772.04

R73772.08

R73771.01

R73771.42

R73771.04

R73771.08

R73771.05

R73774..
Krótki ołówek       0,20 PLN
Okrągły, zaostrzony ołówek HB pokryty błyszczącą farbą. 

drewno lipowe

85 x 7 x 7 mm

tampondruk 50 x 4 mm
   
 

R73773
Krótki ołówek           0,18 PLN
Okrągły zaostrzony ołówek HB w naturalnym kolorze. Pokryty bezbarwnym lakierem. 

drewno lipowe 85 x 7 x 7 mm tampondruk 50 x 4 mm
   
 

biała gumka niebieska gumka czerwona gumka
R73772.02 R73772.04 R73772.08

dostępne  
zdobienie

R73772...
Ołówek drewniany             0,40 PLN
Okrągły, zaostrzony ołówek HB z drewna lipowego z kolorową gumką, pokryty matową czarną farbą. 

drewno lipowe 190 x 7 x 7 mm tampondruk 60 x 4 mm lub tampondruk XL 110 x 4 mm
  
 
 

dostępne  
zdobienie

R73771...
Ołówek drewniany     0,36 PLN
Okrągły, zaostrzony ołówek HB z drewna lipowego pokryty farbą metaliczną. Ołówek posiada gumkę. 

drewno lipowe 180 x 7 x 7 mm tampondruk 60 x 4 mm lub tampondruk XL 110 x 4 mm
  
 
 srebrny niebieski granatowy zielony turkusowy czerwony

R73771.01 R73771.04 R73771.42 R73771.05 R73771.51 R73771.08

produkt 
ekologiczny

dostępne  
zdobienie 

XL

R73770       0,30 PLN
Ołówek drewniany
Okrągły, zaostrzony ołówek HB z gumką.  
Drewno lipowe w naturalnym kolorze, pokryte bezbarwnym lakierem. 

drewno lipowe

180 x 7 x 7 mm 

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

R73771.51
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Długopisy plastikowe

tampondruk 50 x 4 mm
   
 

R73324.05R73324.08

R73429.00

R73429.04

R73429.08

R73387.04

R73387.05

R73387.08

R73429..
Długopis CURE   0,92 PLN
Długopis w kształcie strzykawki wypełniony kolorowym płynem. 

plastik

128 x 11 x 11 mm

tampondruk 50 x 6 mm
   
 

przezroczysty niebieski czerwony
R73429.00 R73429.04 R73429.08

niebieski 
wkład

R73387..
Długopis ECO        0,74 PLN
Ekologiczny długopis wykonany z kartonu z recyklingu. Skuwka, przycisk i końcówka wykonane z plastiku 
nadającego się do ponownego przetworzenia.  

plastik, karton

139 x 10 x 10 mm

tampondruk 60 x 6 mm lub tampondruk XL 90 x 6 mm
   
 

R73324...
Długopis na stojaku JOT & BOX         2,75 PLN
Plastikowy długopis na stojaku. Wyposażony w niebieski wkład oraz taśmę przylepną  
umożliwiającą jego trwałe przymocowanie. Bardzo praktyczny upominek reklamowy 
pozwalający na stałe eksponowanie logo w bankach, urzędach, na poczcie i innych  
często odwiedzanych miejscach. 

plastik

65 x 155 x 40 mm 

tampondruk 19 x 19 mm
   
 b/zielony b/czerwony

R73324.05 R73324.08

niebieski 
wkład

dostępne 
zdobienie XL

niebieski 
wkład

dostępne 
zdobienie XL

produkt 
ekologiczny

brązowo-niebieski brązowo-zielony brązowo-czerwony
R73387.04 R73387.05 R73387.08
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Długopisy plastikowe

R04448..
Długopis CLIP     0,42 PLN
Plastikowy długopis promocyjny z zatyczką.

plastik

153 x 9 x 9 mm

tampondruk 60 x 5 mm lub XL 100 x 5 mm
   
 

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

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

niebieski 
wkład

dostępne 
zdobienie XL

R04431.02 R04431.04 R04431.08

R04431..
Długopis QR-mE          
Długopis o skuwce zaprojektowanej z myślą o umieszczeniu na niej kodu QR. 

plastik

b/czarny b/niebieski b/czerwony
R04431.02 R04431.04 R04431.08 niebieski 

wkład

138 x 18 x 18 mm tampondruk 15 x 15 mm
  
 
 

NOWOŚĆ

0,89 PLN 0,89 PLN 0,75 PLN
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Długopisy plastikowe

R73388.03 R73388.04 R73388.05 R73388.08R73379.04 R73379.05 R73379.08

R73336.05

R73336.08

R73336..
Długopis SOCCER 
Plastikowy długopis z gumką i tasiemką oraz obrotową piłką. 

plastik

160 x 32 x 32 mm

tampondruk 45 x 6 mm
   
 zielony czerwony

R73336.05 R73336.08

niebieski 
wkład

R73379..
Długopis KICK  1,25 PLN
Długopis plastikowy z obrotową piłką. 

plastik

niebieski zielony czerwony
R73379.04 R73379.05 R73379.08

niebieski 
wkład

145 x 12 x 12 mm tampondruk 50 x 6 mm
   
 

R73388..
Długopis HaPPy  1,25 PLN
Długopis plastikowy z obrotową końcówką. 

plastik

żółty niebieski zielony czerwony
R73388.03 R73388.04 R73388.05 R73388.08

niebieski 
wkład

145 x 12 x 12 mm tampondruk 50 x 6 mm
   
 

1,95 PLN 2,15 PLN
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Długopisy plastikowe

R73393.06
R73393.00

R73393.02

R73394.05

R73394.04

R73358.08

R73358.04

R73358..
Długopis brelok NIFTy     0,58 PLN
Poręczny mały długopis-brelok. Wyposażony w metalową końcówkę. 

plastik, metal

niebieski czerwony
R73358.04 R73358.08

80 x 9 x 9 mm tampondruk 40 x 5 mm
   
 

niebieski 
wkład

R73393..
Długopis LaNyaRD  
Długopis na tasiemce. Można go nosić zawieszonego na szyi. 

plastik

130 x 12 x 12 mm 

tampondruk 55 x 6 mm
   
 czarny biały transparentny

R73393.02 R73393.06 R73393.00

niebieski 
wkład

R73394..
Długopis LaNyaRD        0,89 PLN
Długopis na tasiemce. Można go nosić zawieszonego na szyi. 

plastik

130 x 12 x 12 mm 

tampondruk 55 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

niebieski zielony
R73394.04 R73394.05

0,89 PLN 0,89 PLN 0,74 PLN
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Długopisy plastikowe

tampondruk 40 x 5 mm
   
 

R73393..
Długopis LaNyaRD  
Długopis na tasiemce. Można go nosić zawieszonego na szyi. 

plastik

130 x 12 x 12 mm 

tampondruk 55 x 6 mm
   
 czarny biały transparentny

R73393.02 R73393.06 R73393.00

R73394..
Długopis LaNyaRD        0,89 PLN
Długopis na tasiemce. Można go nosić zawieszonego na szyi. 

plastik

130 x 12 x 12 mm 

tampondruk 55 x 6 mm
   
 niebieski zielony

R73394.04 R73394.05

R73342.02 R73342.04 R73342.15R73342.08R73342.05

R04444.03

R04444.05

R04444.08

R04444.04
R04444.15

R04444.06

R04444..
Długopis OK      0,99 PLN
Plastikowy długopis o oryginalnym kształcie. 

plastik 124 x 29 x 16 mm tampondruk 50 x 7 mm
  
 
 żółty niebieski zielony

R04444.03 R04444.04 R04444.05

biały czerwony pomarańczowy
R04444.06 R04444.08 R04444.15 niebieski 

wkład

R73342..
Długopis FaST       0,68 PLN
Plastikowy długopis promocyjny oferowany w 5 kolorach.

plastik

140 x 12 x 12 mm

tampondruk 55 x 6 mm
   
 b/czarny b/niebieski b/zielony b/czerwony b/pomarańczowy

R73342.02 R73342.04 R73342.05 R73342.08 R73342.15

niebieski 
wkład
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Długopisy plastikowe

R73341.02

R73341.05

R73341.15

R73341.08

R73341.04

R04436.02 R04436.08

R73338.05 R73338.08R73338.04 R73338.15

R73341..        0,51 PLN
Długopis EaSy
Plastikowy długopis promocyjny.

plastik

137 x 10 x 10 mm

tampondruk 60 x 6 mm
   
 b/czarny b/niebieski b/zielony b/czerwony b/pomarańczowy

R73341.02 R73341.04 R73341.05 R73341.08 R73341.15

niebieski 
wkład

R04436..
Długopis NICE   0,59 PLN
Plastikowy długopis wyposażony w niebieski wkład.

plastik

140 x 11 x 11 mm

tampondruk 50 x 6 mm
   
 b/czarny b/czerwony

R04436.02 R04436.08

niebieski 
wkład

R73338..
Długopis maRTES      0,95 PLN
Ciekawie zaprojektowany plastikowy długopis promocyjny. 

plastik

145 x 12 x 12 mm

tampondruk 60 x 6 mm
   
 b/niebieski b/zielony b/czerwony b/pomarańczowy

R73338.04 R73338.05 R73338.08 R73338.15

niebieski 
wkład
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Długopisy plastikowe

R73432.04

R73432.05

R73432.08

R73432.15

R73431.01

R73431.04

R73431.05

R73431.08

R73430.04

R73430.05

R73430.08

R73430..
Długopis aDvERT 1,15 PLN
Długopis z białym korpusem oraz kontrastującą  
wstawką kolorystyczną pod klipem. Oryginalny 
i szeroki klip czyni model wręcz stworzonym  
do prezentacji logotypu.

plastik

146 x 12 x 12 mm 

tampondruk 60 x 6 mm lub tampondruk XL 85 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

dostępne 
zdobienie XL

b/niebieski b/zielony b/czerwony
R73430.04 R73430.05 R73430.08

niebieski zielony czerwony pomarańczowy
R73432.04 R73432.05 R73432.08 R73432.15

R73432..
Długopis DaZZLE 1,25 PLN
Plastikowy długopis w metalicznym kolorze  
z gustowną srebrną kolorystyczną wstawką  
pod klipem.

plastik

146 x 12 x 12 mm 

tampondruk 60 x 6 mm lub tampondruk XL 85 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

dostępne 
zdobienie XL

R73431..
Długopis amaZE   0,89 PLN
Długopis z czarnym korpusem oraz kontrastującą wstawką kolorystyczną pod klipem. Oryginalny i szeroki klip czyni model wręcz stworzonym do prezentacji logotypu.  

plastik 146 x 12 x 12 mm tampondruk 60 x 6 mm lub tampondruk XL 85 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

dostępne 
zdobienie XL

cz/srebrny cz/niebieski cz/zielony cz/czerwony
R73431.01 R73431.04 R73431.05 R73431.08
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Długopisy plastikowe

R73395.04

R73395.05

R73395.08

R73395.11

R73395.15

R73396.01 R73396.03 R73396.04 R73396.05 R73396.08 R73396.15

niebieski zielony czerwony fioletowy pomarańczowy
R73395.04 R73395.05 R73395.08 R73395.11 R73395.15

R73395..       0,69 PLN
Długopis maLaga
Plastikowy długopis o metalicznym połysku.

plastik

140 x 11 x 11 mm

tampondruk 23 x 6 mm lub 40 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

R73396..            0,78 PLN
Długopis maRBELLa
Plastikowy długopis o metalicznym połysku.  

plastik

140 x 11 x 11 mm

tampondruk 23 x 6 mm lub 40 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

cz/srebrny cz/żółty cz/niebieski cz/zielony cz/czerwony cz/pomarańczowy
R73396.01 R73396.03 R73396.04 R73396.05 R73396.08 R73396.15



121

Długopisy plastikowe

R04447.08

R04447.15

R04447.05

R04447.04

niebieski zielony czerwony pomarańczowy
R04447.04 R04447.05 R04447.08 R04447.15

R04447..      0,62 PLN
Długopis gRIP
Plastikowy długopis promocyjny.  

plastik

140 x 9 x 9 mm

tampondruk 50 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

R04445.02

R04445.04

R04445.55

R04445.28

R04445.33

R04445..        0,57 PLN
Długopis BLITZ
Plastikowy długopis promocyjny.

plastik

czarny żółty granatowy jasnozielony
R04445.02 R04445.03 R04445.04 R04445.55

R04445.03

R04445.08

R04445.15

niebieski 
wkład

138 x 10 x 10 mm tampondruk 60 x 6 mm
  
 
 

czerwony pomarańczowy błękitny różowy
R04445.08 R04445.15 R04445.28 R04445.33

NOWOŚĆ
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Długopisy plastikowe

R04446.04

R04446.08

R04446.05

R04427.05

R04427.04

zielono-fioletowy niebiesko-żółty
R04427.05 R04427.04

R04426.02 R04426.03 R04426.04 R04426.05 R04426.08

b/czarny b/żółty b/niebieski b/zielony b/czerwony
R04426.02 R04426.03 R04426.04 R04426.05 R04426.08

niebieski zielony czerwony
R04446.04 R04446.05 R04446.08

R04446..         0,49 PLN
Długopis CONE
Plastikowy długopis z gumką.  

plastik

145 x 10 x 10 mm

tampondruk 60 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

R04426..
Długopis RUBIO         0,57 PLN
Długopis z wygodną skuwką wykonaną z tworzywa i gumowym uchwytem. 

plastik 138 x 9 x 9 mm tampondruk 40 x 5 mm
   
 

niebieski 
wkład

R04427..       0,49 PLN
Długopis Azzure
Długopis z wygodną skuwką wykonaną  
z tworzywa i gumowym uchwytem.  

plastik

138 x 9 x 9 mm 

tampondruk 40 x 5 mm
   
 

niebieski 
wkład
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Długopisy plastikowe

R73371.02 R73371.03 R73371.04 R73371.08 R73371.11 R73371.28R73371.05 R73371.15

R73372.02
Długopis CygNE           1,15 PLN
Plastikowy długopis w kolorze czarnym, z kontrastującym bardzo oryginalnym klipem.  

plastik, metal

147 x 13 x 13 mm

tampondruk 30 x 7 mm
   
 

niebieski 
wkład

R73371...
Długopis CISNE      1,15 PLN
Plastikowy długopis o bardzo oryginalnym kształcie klipa.  

plastik 147 x 13 x 13 mm tampondruk 30 x 7 mm
   
 

czarny żółty niebieski zielony czerwony fioletowy jasnoniebieski pomarańczowy
R73371.02 R73371.03 R73371.04 R73371.05 R73371.08 R73371.11 R73371.28 R73371.15niebieski 

wkład
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Długopisy plastikowe

R73357.02 R73357.08

R73383.01 R73383.04 R73383.08

R73383..
Długopis FLaSHy        0,79 PLN
Plastikowy długopis z gumką, oferowany w efektownych metalizowanych kolorach. 

plastik 143 x 11 x 11 mm tampondruk 55 x 6 mm
   
 srebrny niebieski czerwony

R73383.01 R73383.04 R73383.08
czarny czerwony
R73357.02 R73357.08

R73357..
Długopis WavE      0,65 PLN
Elegancki długopis plastikowy z gumką. Skuwka w kolorze srebrnym.  

plastik 137 x 14 x 14 mm tampondruk 50 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

niebieski 
wkład

R04432.         0,79 PLN
Długopis STRIKINg
Elegancki plastikowy długopis  
w metalizowanych kolorach. 

plastik

135 x 11 x 11 mm

tampondruk 50 x 6 mm
   
 srebrny żółty

R04432.01 R04432.03

niebieski 
wkład

R04432.01

R04432.03

R04432.04

R04432.05

niebieski zielony
R04432.04 R04432.05
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Długopisy plastikowe

tampondruk 55 x 6 mm
   
 

R73397.01

R73397.04

R73397.05

R73397.08

R73397.15

R04435.42

R04435.05

R04435.08

R04435..         0,72 PLN
Długopis RagE
Znakomity promocyjny plastikowy  
długopis w metalizowanych kolorach.  

plastik

139 x 10 x 10 mm

tampondruk 50 x 6 mm
   
 granatowy zielony czerwony

R04435.42 R04435.05 R04435.08

niebieski 
wkład

niebieski 
wkład

R73397..        
Długopis mODERN
Plastikowy długopis o nowoczesnym kształcie. 

plastik

140 x 11 x 11 mm

tampondruk 55 x 6 mm
   
 cz/srebrny cz/niebieski cz/zielony cz/czerwony cz/pomarańczowy

R73397.01 R73397.04 R73397.05 R73397.08 R73397.15

R73386.05

R73386.08

R73386..    0,69 PLN
Długopis FaTSO
Długopis plastikowy z efektownymi  
elementami transparentnymi.

plastik

140 x 12 x 12 mm

tampondruk 50 x 6 mm
   
 srebrno-zielony srebrno-czerwony

R73386.05 R73386.08
niebieski 
wkład

1,07 PLN 1,07 PLN 0,99 PLN 0,99 PLN 1,07 PLN
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Długopisy plastikowe

R73348.02R73348.01 R73348.05R73348.04 R73352.01 R73352.04 R73352.05 R73352.08

niebieski 
wkład

R73348..
Długopis HavaNa        0,85 PLN
Plastikowy długopis z błyszczącymi wykończeniami i metalowym klipem.  

plastik, metal

140 x 12 x 12 mm

tampondruk 35 x 6 mm
   
 

srebrny czarny niebieski zielony
R73348.01 R73348.02 R73348.04 R73348.05

niebieski 
wkład

R73352..
Długopis COmFORT      0,79 PLN
Solidny długopis plastikowy z gumką i metalową skuwką.

plastik, metal

140 x 14 x 14 mm

tampondruk 50 x 7 mm
   
 

srebrny niebieski zielony czerwony
R73352.01 R73352.04 R73352.05 R73352.08

R73392.04

R73392.05

R73392.08

niebieski 
wkład

R73392..   0,99 PLN
Długopis DUaL
Klasyczny plastikowy długopis.  

plastik

135 x 11 x 11 mm

tampondruk 50 x 6 mm
   
 

niebieski zielony czerwony
R73392.04 R73392.05 R73392.08
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Długopisy plastikowe

R73352..
Długopis COmFORT      0,79 PLN
Solidny długopis plastikowy z gumką i metalową skuwką.

plastik, metal

140 x 14 x 14 mm

tampondruk 50 x 7 mm
   
 

srebrny niebieski zielony czerwony
R73352.01 R73352.04 R73352.05 R73352.08

R04440.05

R04440.15

R04441.42

R04441.04

R04441.05

R04441.08

R04441.15

R04440..
Długopis vELa      1,09 PLN
Plastikowy długopis z metalową skuwką,

plastik, metal

138 x 10 x 10 mm 

tampondruk 50 x 6 mm
   
 b/zielony b/pomarańczowy

R04440.05 R04440.15

niebieski 
wkład

niebieski granatowy zielony czerwony pomarańczowy
R04441.04 R04441.42 R04441.05 R04441.08 R04441.15

R04441..
Długopis SaIL   0,99 PLN
Plastikowy długopis z metalową skuwką.

plastik, metal

140 x 12 x 12 mm 

tampondruk 50 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

niebieski 
wkład

R73351..     0,79 PLN
Długopis SUNNy
Elegancki długopis z metalową skuwką.  
Korpus w metalicznym kolorze. 

plastik, metal

132 x 12 x 12 mm

tampondruk 55 x 6 mm
   
 

niebieski zielony
R73351.04 R73351.05

R73351.04

R73351.05
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Długopisy plastikowe

R04433.04

R04433.05

R04433.08

R04433.15

R04434.01

R04434.04

R04434.42

R04434.05

R04434.08

R04433..
Długopis JOy  0,99 PLN
Plastikowy długopis z metalową skuwką

plastik, metal

137 x 11 x 11 mm

tampondruk 50 x 6 mm
   
 b/niebieski b/zielony b/czerwony b/pomarańczowy

R04433.04 R04433.05 R04433.08 R04433.15

niebieski 
wkład

R04434..           0,99 PLN
Długopis aWESOmE
Plastikowy długopis w metalizowanych  
kolorach z metalową skuwką.  

plastik, metal

137 x 11 x 11 mm

tampondruk 50 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

srebrny niebieski granatowy zielony czerwony
R04434.01 R04434.04 R04434.42 R04434.05 R04434.08
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Długopisy plastikowe

R73353.04

R73353.05

R73353.08

R73353.15

R73349.02

R73349.05

R73349.04

R73349.08

R73349.21

R73349.15

R73354.02        0,82 PLN
Długopis SaN SEBaSTIaN
Plastikowy długopis z czarnym korpusem, błyszczącymi  
wykończeniami i metalowym klipem, o wygodnym uchwycie.  

plastik, metal

140 x 13 x 13 mm

tampondruk 55 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

R73353..      0,82 PLN
Długopis SaN aNTONIO
Plastikowy długopis z kolorowym transparentnym  
korpusem, błyszczącymi wykończeniami i metalowym  
klipem, o wygodnym uchwycie.  

plastik, metal

140 x 13 x 13 mm

tampondruk 55 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

R73349..         
Długopis SaN JOSE
Matowy plastikowy długopis z błyszczącymi wykończeniam 
i metalowym klipem o wygodnym uchwycie.   

plastik, metal

140 x 13 x 13 mm

tampondruk 55 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

niebieski zielony czerwony pomarańczowy
R73353.04 R73353.05 R73353.08 R73353.15

srebrno-czarny srebrno-niebieski srebrno-zielony srebrno-czerwony srebrno-pomarańczowy srebrno-szary
R73349.02 R73349.04 R73349.05 R73349.08 R73349.15 R73349.21

0,82 PLN 0,82 PLN 0,82 PLN 0,82 PLN 0,82 PLN 0,69 PLN
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Długopisy plastikowe

R73427.04 R73427.05 R73427.08 R73427.15

R73381.05

R73381.08

cz/niebieski cz/zielony cz/czerwony cz/pomarańczowy
R73427.04 R73427.05 R73427.08 R73427.15

R73427..        0,99 PLN
Długopis mORENO
Plastikowy długopis z metalową skuwką i zdobieniami.   

plastik, metal 140 x 10 x 10 mm tampondruk 50 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

R73382.02   0,85 PLN
Długopis CamINO
Długopis plastikowy z metalową skuwką.  

plastik, metal

140 x 11 x 11 mm

tampondruk 50 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

R73381..          0,79 PLN
Długopis SENDERO
Długopis plastikowy z metalową skuwką.  

plastik, metal

140 x 11 x 11 mm

tampondruk 50 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

srebrno-zielony srebrno-czerwony
R73381.05 R73381.08
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Długopisy plastikowe

R04438.01 R04438.02 R04438.04 R04438.05 R04438.08 R04438.41

R73380..       0,95 PLN
Długopis SHORTy
Plastikowy długopis z metalową skuwką.

plastik, metal

140 x 12 x 12 mm 

tampondruk 50 x 6 mm
   
 

b/niebieski b/zielony b/czerwony
R73380.04 R73380.05 R73380.08

niebieski 
wkład

srebrny czarny niebieski
R04438.01 R04438.02 R04438.04

R04438..        0,99 PLN
Długopis FaNTaSy
Bardzo ładny plastikowy długopis z metalową skuwką.

plastik, metal

134 x 11 x 11 mm 

tampondruk 50 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

zielony czerwony grafitowy
R04438.05 R04438.08 R04438.41

R73380.04 R73380.05 R73380.08
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Długopisy plastikowe

R73344.04

R73344.05

R73344.15

R73373.01 R73373.02 R73373.04 R73373.05 R73373.08 R73373.41

srebrny czarny niebieski
R73373.01 R73373.02 R73373.04

R73373..      0,99 PLN
Długopis TESORO

plastik

140 x 11 x 11 mm

tampondruk 55 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

zielony czerwony grafitowy
R73373.05 R73373.08 R73373.41

R73344..            0,68 PLN
Długopis aRgENTEO

plastik

145 x 12 x 12 mm

tampondruk 50 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

srebrno-niebieski srebrno-zielony srebrno-pomarańczowy
R73344.04 R73344.05 R73344.15
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Długopisy aluminiowe

R04430.01

R04430.02

R73378.02

R73378.04

R73368.41

R73368.02

R73374.02      2,45 PLN
Długopis HERmOSO
Długopis pokryty błyszczącym lakierem.  
Srebrne, chromowane wykończenia.  

aluminium

135 x 11 x 11 mm

laser 40 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

R73368..     4,95 PLN
Długopis EXCITE
Zgrabny aluminiowy długopis  
ze srebrnymi chromowanymi  
wykończeniami.  

aluminium

138 x 11 x 11 mm

laser 40 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

czarny grafitowy
R73368.02 R73368.41

R04430..        2,65 PLN
Długopis mOHavE

aluminium

131 x 11 x 11 mm

laser 30 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

srebrny czarny
R04430.01 R04430.02

R73378..      2,95 PLN
Długopis aLLURE 
Długopis ze srebrnymi chromowanymi  
wykończeniami. Wykonany z aluminium,  
pokryty półprzezroczystym lakierem.  

aluminium

138 x 11 x 11 mm

laser 40 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

czarny niebieski
R73378.02 R73378.04

R04442.01

R04442.10

R04442..           3,95 PLN
Długopis magNIFICO
Klasyczny aluminiowy długopis  
z metalową skuwką. 

aluminium, metal

139 x 13 x 13 mm

laser 40 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

srebrny brązowy
R04442.01 R04442.10
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Długopisy aluminiowe

R73377.04

R73377.05

R73369.01

R73369.08

R73369.04.A    2,85 PLN
Długopis ENCaNTO 
Aluminiowy długopis z chromowanymi 
wykończeniami - na korpusie cztery pierścienie.  

aluminium

137 x 11 x 11 mm

laser 40 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

R73369..         2,85 PLN
Długopis ENCaNTO 
Aluminiowy długopis, chromowane wykończenia.  

aluminium

137 x 11 x 11 mm

laser 40 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

srebrny czerwony
R73369.01 R73369.08

R73377..      4,90 PLN
Długopis gUaPO
Długopis z chromowanymi wykończeniami. 

aluminium

135 x 12 x 12 mm

laser 40 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

niebieski zielony
R73377.04 R73377.05
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Długopisy aluminiowe

R73369.04.A    2,85 PLN
Długopis ENCaNTO 
Aluminiowy długopis z chromowanymi 
wykończeniami - na korpusie cztery pierścienie.  

aluminium

137 x 11 x 11 mm

laser 40 x 6 mm
   
 

R73366.04

R73366.02

R73365.01 R73365.03 R73365.05 R73365.06 R73365.11 R73365.15 R73365.33

R73365.02 R73365.04 R73365.51 R73365.81 R73365.13 R73365.28 R73365.41

R73365.08

R73365..         1,90 PLN
Długopis LINDO

aluminium 140 x 10 x 10 mm laser 55 x 6 mm
   
 srebrny czarny żółty niebieski zielony ciemnozielony biały jasnoczerwony

R73365.01 R73365.02 R73365.03 R73365.04 R73365.05 R73365.51 R73365.06 R73365.81

niebieski 
wkład

czerwony fioletowy beżowy pomarańczowy jasnoniebieski różowy grafitowy
R73365.08 R73365.11 R73365.13 R73365.15 R73365.28 R73365.33 R73365.41

wkład 
0,7 mm

czarny niebieski
R73366.02 R73366.04

R73366..               2,90 PLN
Ołówek automatyczny LINDO 

aluminium

140 x 10 x 10 mm

laser 55 x 6 mm
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Długopisy aluminiowe

R04428.02

R04428.04

R04428.05

R04428.08

R04428.41

R73367.01

R73367.02

R73367.04

R73367.05

R73367.08

R73367.06

R04437.05

R04437.41

czarny niebieski
R04428.02 R04428.04

R04428...         
Długopis BELLO 3,35 PLN
Elegancki aluminiowy długopis z metalową skuwką.  

aluminium, metal

137 x 11 x 11 mm

laser 40 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

zielony czerwony grafitowy
R04428.05 R04428.08 R04428.41

R73367..      1,90 PLN
Długopis BONITO
Aluminiowy długopis z metalową skuwką.  

aluminium, metal

140 x 9 x 9 mm

laser 55 x 5 mm
   
 

niebieski 
wkład

R04437..       1,30 PLN
Długopis PRESTO
Aluminiowy długopis z gumką, metalową skuwką i końcówką.  

aluminium, metal

137 x 10 x 10 mm

laser 50 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

zielony grafitowy
R04437.05 R04437.41

R73367.82

srebrny czarny niebieski zielony biały czerwony bordowy
R73367.01 R73367.02 R73367.04 R73367.05 R73367.06 R73367.08 R73367.82
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Długopisy aluminiowe

R73400.02 R73400.04 R73400.05 R73400.08 R73400.41R73400.06 R73400.11 R73400.15 R73400.33R73400.28 R73400.79

R73400..
Długopis aNDaNTE         1,37 PLN
Promocyjny, błyszczący aluminiowy długopis z gumką, metalową skuwką, przyciskiem i końcówką.   

aluminium, metal 137 x 10 x 10 mm laser 55 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

czarny niebieski zielony
R73400.02 R73400.04 R73400.05

biały czerwony
R73400.06 R73400.08

różowy grafitowy złoto-źółty
R73400.33 R73400.41 R73400.79

jasnoniebieski
R73400.28

fioletowy pomarańczowy
R73400.11 R73400.15
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Długopisy aluminiowe

R73406.04 R73406.05 R73406.08 R73406.15 R73406.21 R73406.33

R73428.28

R73428.55

R73428.33

R73428..     1,37 PLN
Długopis RaPIDO
Promocyjny aluminiowy długopis z gumką,  
metalową skuwką, przyciskiem i końcówką. 

aluminium, metal

137 x 10 x 10 mm

tampondruk 55 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

niebieski zielony różowy
R73428.28 R73428.55 R73428.33

R73406..
Długopis aNDaNTE SOLID      1,37 PLN
Aluminiowy długopis z gumką. Metalowy przycisk, skuwka i końcówka. 

aluminium, metal

niebieski 
wkład

niebieski zielony czerwony
R73406.04 R73406.05 R73406.08

pomarańczowy
R73406.15

różowy
R73406.33

szary
R73406.21

137 x 10 x 10 mm laser 55 x 6 mm
   
 



139

Długopisy metalowe

pomarańczowy
R73406.15

R04171  7,90 PLN
Długopis PRImavERa
Zgrabny czarny długopis ze stali nierdzewnej  
ze srebrnymi wykończeniami. 

stal nierdzewna

135 x 10 x 10 mm

laser 40 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

R03711       3,95 PLN
Długopis ROCKET
Metalowy długopis rozkładany.

metal

130 x 8 x 8 mm

laser 50 x 5 mm
   
 

niebieski 
wkład

R00510.08 
Długopis LIBRa  10,90 PLN
Elegancki długopis o matowej powierzchni. 
Stylowe połączenie koloru czarnego z czerwonym.  

metal

130 x 13 x 13 mm 

laser 55 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

R01671           10,90 PLN
Długopis PERFECTO
Srebrny długopis ze stali nierdzewnej z chromowanymi wykończeniami. 

metal

135 x 10 x 10 mm

laser 40 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład
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Długopisy metalowe

R04211         
Długopis LIma        15,45 PLN
Elegancki długopis z chromowanymi błyszczącymi  
wykończeniami. 

stal nierdzewna

135 x 12 x 12 mm

laser 35 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

R04231    15,45 PLN
Długopis mONTEvIDEO
Atrakcyjny metalowy długopis z chromowanymi  
błyszczącymi wykończeniami.

stal nierdzewna

135 x 12 x 12 mm

laser 35 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

R04291       17,90 PLN
Długopis BRaSILIa
Czarny długopis z chromowanymi błyszczącymi  
wykończeniami. 

metal

137 x 12 x 12 mm

laser 35 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

R04221
Długopis BOgOTa   15,45 PLN
Gustowny długopis z chromowanymi błyszczącymi wykończeniami.  

stal nierdzewna

135 x 12 x 12 mm

laser 35 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

R04223 
Pióro kulkowe BOgOTa      13,45 PLN
Gustowne pióro kulkowe z chromowanymi błyszczącymi wykończeniami.   

stal nierdzewna

135 x 12 x 12 mm

laser 35 x 6 mm
   
 

niebieski 
wkład

pióro kulkowe

długopis

R03333    13,90 PLN
Pióro kulkowe mILORD
Eleganckie błyszczące pióro kulkowe  
w kolorze czarno-srebrnym

metal

135 x 12 x 12 mm

laser 40 x 7 mm
   
 

czarny 
wkład
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Długopisy metalowe

R04211         
Długopis LIma        15,45 PLN
Elegancki długopis z chromowanymi błyszczącymi  
wykończeniami. 

stal nierdzewna

135 x 12 x 12 mm

laser 35 x 6 mm
   
 

R04231    15,45 PLN
Długopis mONTEvIDEO
Atrakcyjny metalowy długopis z chromowanymi  
błyszczącymi wykończeniami.

stal nierdzewna

135 x 12 x 12 mm

laser 35 x 6 mm
   
 

R04291       17,90 PLN
Długopis BRaSILIa
Czarny długopis z chromowanymi błyszczącymi  
wykończeniami. 

metal

137 x 12 x 12 mm

laser 35 x 6 mm
   
 

R03333    13,90 PLN
Pióro kulkowe mILORD
Eleganckie błyszczące pióro kulkowe  
w kolorze czarno-srebrnym

metal

135 x 12 x 12 mm

laser 40 x 7 mm
   
 

R04041    2,80 PLN
Długopis LISBOa
Metalowy błyszczący długopis ze stali  
nierdzewnej ze srebrnymi wykończeniami.

metal

134 x 7 x 7 mm

tampondruk 40 x 4 mm
   
 

R04031    2,80 PLN
Długopis PORTO
Metalowy błyszczący długopis ze stali  
nierdzewnej z chromowanymi wykończeniami.

metal

134 x 7 x 7 mm

laser 40 x 4 mm
   
 

niebieski 
wkład

niebieski 
wkład

R73440.02

R73440.06

R73440.41

R73441.02

R73441.06

R73441.41

czarny biały grafitowy
R73440.02 R73440.06 R73440.41

R73440..       
Długopis LEgaCy
Elegancki długopis z chromowanymi wykończeniami. 

metal

134 x 7 x 7 mm

laser 35 x 5 mm
   
 

niebieski 
wkład

czarny biały grafitowy
R73441.02 R73441.06 R73441.41

R73441..         3,50 PLN
Długopis CURIO
Długopis z chromowanymi wykończeniami  
i klipem o niezwykle oryginalnym kształcie.

metal

134 x 7 x 7 mm

laser 30 x 5 mm
   
 

niebieski 
wkład

1,98 PLN     2,70 PLN      2,70 PLN



142

Artykuły piśmiennicze

R73409..
Długopis gOLD TIP   1,98 PLN
Długopis z końcówką przystosowaną do ekranów dotykowych 
Korpus wykonany z aluminium, skuwka z metalu. 

aluminium, metal

135 x 8 x 8 mm

laser 40 x 4 mm
   
 

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

niebieski 
wkład

NOWY 
KOLOR

NOWOŚĆ

R73407.. 
Długopis TOUCH POINT   1,18 PLN
Długopis z końcówką przystosowaną do ekranów dotykowych.  
Korpus wykonany z plastiku, skuwka z metalu. 

plastik, metal

135 x 8 x 8 mm

tampondruk 40 x 4 mm
   
 

R73409.79

R73409.02

czarno/złoty biało/złoty
R73409.02 R73409.79

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

niebieski 
wkład

R73407.02 R73407.04 R73407.05 R73407.06 R73407.08 R73407.15

czarny niebieski zielony biały czerwony pomarańczowy
R73407.02 R73407.04 R73407.05 R73407.06 R73407.08 R73407.15
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Artykuły piśmiennicze

R73408.03

R73408.05

R73408.15

R73408.33

R73408.01

R73408.02

R73408.04

R73408.08

R73408.28

R73408.34

R73408.55

R73408.81

R73408.06

srebrny czarny żółty granatowy
R73408.01 R73408.02 R73408.03 R73408.04

R73408..
Długopis TOUCH TIP         1,98 PLN
Długopis z końcówką przystosowaną do ekranów dotykowych. 
Korpus wykonany z aluminium, skuwka z metalu.  

aluminium, metal

135 x 8 x 8 mm

laser 40 x 4 mm
   
 

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

niebieski 
wkład

zielony biały czerwony/czarny pomarańczowy
R73408.05 R73408.06 R73408.08 R73408.15

różowy
R73408.33

jasnozielony czerwony
R73408.55 R73408.81

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR

R73408.21

szary niebieski ciemnoróżowy
R73408.21 R73408.28 R73408.34
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Artykuły piśmiennicze

R73385..
Długopis z rysikiem amaRILLO   1,59 PLN
Plastikowy długopis z silikonową końcówką do obsługi smartfonów i tabletów. 

plastik

145 x 11 x 11 mm 

tampondruk 60 x 6 mm lub tampondruk XL 75 x 6 mm

R04443.02

R04443.05

R04443.08

R73385.15 R73385.11 R73385.05 R73385.04R73385.08

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

niebieski 
wkład

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

niebieski 
wkład

R04443..            0,99 PLN
Długopis z rysikiem TamPa
Długopis z rysikiem. Idealny do obsługi urządzeń mobilnych wyposażonych w ekrany dotykowe. 

plastik

138 x 11 x 11 mm

tampondruk 60 x 6 mm
   
 

czarny zielony czerwony
R04443.02 R04443.05 R04443.08

cz/niebieski cz/zielony cz/czerwony cz/fioletowy cz/pomarańczowy
R73385.04 R73385.05 R73385.08 R73385.11 R73385.15

dostępne  
zdobienie 

XL
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R73359.04

R73359.08

R73359.01

R35650..               5,55 PLN
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
   
 

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

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

niebieski 
wkład

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

niebieski 
wkład

R04439   4,90 PLN
Długopis z rysikiem TOPEKa
Aluminiowy długopis rysik idealny do obsługi urządzeń mobilnych. 

aluminium

102 x 9 x 9 mm

laser 50 x 5 mm

R73359..   

Rysik do smartfona BILOXI        1,09 PLN
Długopis z rysikiem rozwiązuje problem odcisków palców na ekranach dotykowych.  
Końcówka wykonana z silikonu jest trwała i z precyzją przesuwa się po ekranie.  
Rysik przymocujemy do smartfona za pomocą dołączonego sznureczka.  

plastik

56 x 10 x 10 mm

tampondruk 30 x 6 mm
   
 srebrny niebieski czerwony

R73359.01 R73359.04 R73359.08

latarka 
0,08W
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NOWOŚĆ

R35422          14,90 PLN
Długopis ze wskaźnikiem laserowym COmBO – 4 w 1
Metalowy długopis 4 w 1 łączący w sobie cechy długopisu, rysika PDA do ekranów palmtopów lub GPS, 
wskaźnika laserowego i latarki LED o białym świetle. Pakowany w srebrne opakowanie upominkowe.

metal, plastik

150 x 10 x 10 mm, etui 178 x 37 x 17 mm

laser 50 x 6 mm lub 40 x 25 mm
   
 

3x 
AG3

opakowanie 
upominkowe

latarka dołączone 
baterie

niebieski 
wkład

R35421                  17,90 PLN
Długopis 4-funkcyjny POINTER ze wskaźnikiem laserowym
Praktyczny prezent w postaci metalowego długopisu z klasycznym wskaźnikiem teleskopowym,  
wskaźnikiem laserowym i latarką. Zestaw pakowany w srebrne opakowanie upominkowe.

metal

150 x 10 x 10 mm, max. dł. 480 mm, etui 178 x 37 x 17 mm

laser 40 x 6 mm lub 40 x 25 mm
   
 

3x 
AG3

opakowanie 
upominkowe

latarka dołączone 
baterie

czarny 
wkład

R35423.02
Długopis ze wskaźnikiem  
laserowym SUPREmE – 4 w 1    13,90 PLN
Długopis ze wskaźnikiem laserowym, latarką LED oraz końcówką przystosowaną  
do obsługiwania ekranów dotykowych. Aluminiowe, 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
   
 

3x 
AG3

opakowanie 
upominkowe

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

dołączone 
baterie

niebieski 
wkład

latarka 
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R01022
Etui na długopis     0,50 PLN
Czarne pojedyncze welurowe etui na długopis lub pióro. 

welur

160 x 30 x 1 mm

sitodruk 60 x 15 mm
   
 

R17688.21        0,85 PLN
Etui na długopis
Wykonane z grubego filcu etui na długopis. 

filc

180 x 40 x 5 mm 

sitodruk 120 x 20 mm
   
 

R17688.04.A
Etui na długopis 0,70 PLN
Wykonane z filcu 2 mm pojedyncze etui na długopis, pióro lub ołówek. 

filc

180 x 40 x 4 mm 

sitodruk 120 x 20 mm
   
 

Długopis 
 nie jest 
dołączony

R01029
Etui na długopisy       1,98 PLN
Wykonane z plastiku eleganckie pudełko na dwuelementowy  
cienki (Ø 9 mm) zestaw piśmienniczy.

plastik

185 x 74 x 25 mm 

tampondruk 40 x 40 mm
   
 



148

Artykuły piśmiennicze

R01035             14,90 PLN
Etui na zestaw piśmienniczy
Etui na 1 lub 2 artykuły piśmiennicze. 

ekoskóra, plastik

180 x 55 x 36 mm 

tampondruk 45 x 35 mm lub tampondruk XL 100 x 30 mm
   
 

Długopisy 
 nie są 

dołączone

Długopisy 
 nie są 

dołączone

Długopis 
 nie jest 
dołączony

dostępne  
zdobienie

R01033    7,95 PLN
Etui na zestaw piśmienniczy
Etui na dwuelementowy zestaw piśmienniczy 

plastik, satyna, papier ozdobny

175 x 62 x 29 mm

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

dostępne  
zdobienie

R01030
Kartonowe pudełko na długopis      3,15 PLN
Czarne kartonowe pudełko na jeden długopis. Wyposażone w nasuwaną pokrywkę.  

karton

180 x 43 x 22 mm

tampondruk 50 x 20 mm lub tampondruk XL 115 x 20 mm
   
 

dostępne  
zdobienie
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Długopisy 
 nie są 

dołączone

R01032   9,95 PLN
Etui na zestaw piśmienniczy
Etui na 3-elementowy zestaw piśmienniczy.  
Wykończone białym stębnowaniem.  

ekoskóra

150 x 62 x 22 mm

laser 30 x 30 mm
   
 

Długopisy 
 nie są 

dołączone

R01026    9,95 PLN
Etui na zestaw piśmienniczy
Etui na dwuelementowy zestaw piśmienniczy.  
Może służyć z powodzeniem jako wygodny piórnik.

ekoskóra

170 x 60 x 24 mm

tampondruk 30 x 30 mm
   
 

Długopisy 
 nie są 

dołączone

R01031   8,95 PLN
Etui na zestaw piśmienniczy
Etui na dwuelementowy zestaw piśmienniczy  

ekoskóra

155 x 49 x 22 mm

laser 30 x 30 mm
   
 

R01035             14,90 PLN
Etui na zestaw piśmienniczy
Etui na 1 lub 2 artykuły piśmiennicze. 

ekoskóra, plastik

180 x 55 x 36 mm 

tampondruk 45 x 35 mm lub tampondruk XL 100 x 30 mm
   
 

R01033    7,95 PLN
Etui na zestaw piśmienniczy
Etui na dwuelementowy zestaw piśmienniczy 

plastik, satyna, papier ozdobny

175 x 62 x 29 mm

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

R01037.02
Zestaw SaNTIagO       39,90 PLN
Zestaw składający się z długopisu i pióra kulkowego Montevideo w etui.

metal, karton, 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
   
 

długopis

pióro 
kulkowe

niebieski 
wkład

NOWOŚĆ

R01072.02      38,90 PLN
Zestaw piśmienniczy maNaUS
Zestaw składający się z długopisu i pióra kulkowego  
Perfecto w etui ze skóry ekologicznej i plastiku.

metal, skóra ekologiczna, plastik

etui 180 x 55 x 36 mm, długopis i pióro 135 x 10 x 10 mm

etui: tampondruk 60 x 20 mm, długopis i pióro: laser 40 x 6 mm
   
 

długopis

pióro kulkowe

R01095
Zestaw QUITO 29,90 PLN
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
   
 

niebieski 
wkład

długopis

pióro kulkowe

niebieski 
wkład
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długopis

pióro kulkowe

R01202
Zestaw STyLE        53,90 PLN
Zestaw składający się z klasycznego metalowego długopisu i pióra kulkowego w etui. 

metal, karton, 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

niebieski 
wkład

dostępne 
zdobienie XL

R01200 
Zestaw HOURgLaSS            45,90 PLN
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, karton, 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
   
 

niebieski 
wkład

dostępne 
zdobienie XL

R01084             21,90 PLN
Długopis w etui ORNaTE
Elegancki metalowy długopis w kartonowym etui.

metal, karton

etui 180 x 43 x 22 mm, długopis 135 x 12 x 12 mm

etui tampondruk 50 x 20 mm lub XL 85 x 30 mm, długopis: laser 40 x 7 mm
   
 

niebieski 
wkład

dostępne 
zdobienie XL
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długopis

pióro kulkowe

R01203        
Zestaw mIRaCLE                   54,90 PLN
Bardzo elegancki zestaw składający się z metalowego długopisu i pióra kulkowego w etui.

metal, karton, 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
   
 

niebieski 
wkład

dostępne 
zdobienie XL

długopis

pióro kulkowe

R01201          53,90 PLN
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, karton, 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
   
 

niebieski 
wkład

pióro 
 kulkowe
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NOWOŚĆ

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR

R01073.02                                      24,90 PLN
Zestaw piśmienniczy RECIFE
Zestaw składający się z metalowego długopisu  
Marvel z niebieskim wkładem w etui z ekoskóry.

ekoskóra, metal

etui 160 x 50 x 10 mm, długopis 138 x 11 x 11 mm

laser 50 x 20 lub 25 x 6 mm
   
 

czarny niebieski czerwony
R01091.02 R01091.04 R01091.08

długopispióro 
 kulkowe

R01091..  41,90 PLN
Zestaw piśmienniczy 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
   
 

niebieski 
wkład

niebieski 
wkład

R01076.02 

Zestaw piśmienniczy ROSaRIO   14,90 PLN
Zestaw składający się z ołówka i długopisu Lindo w etui zamykanym na zamek. 
Etui posiada metalową blaszkę umożliwiającą efektowną prezentację logotypu. 

poliester, aluminium

etui 170 x 65 x 21 mm, długopis i ołówek 140 x 10 x 10 mm 

laser 30 x 10 mm lub 55 x 6 mm
   
 

długopis

ołówek

R01091.02

R01091.08

R01091.04

NOWOŚĆ
wkład 
ołówka 
0,7 mm

niebieski 
wkład
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R35675.02 
Latarka z młotkiem Rescue      87,90 PLN
Latarka z młotkiem do szyb i przecinakiem do pasów. Funkcja zoom.  
3 tryby świecenia: mocny, optymalny (oszczędzający baterię), migający. 
Dołączone wymienne amortyzujące opaski: niebieska, zielona  i czerwona. 
Nylonowe etui i kartonowe opakowanie.

metal, nylon

164 x 35 x 35 mm

laser 27 x 9 mm
   
 

3x 
AAA

zasięg  
120 metrów

żywotność LED 
100 000 godz.

strumień  
światła

amerykańska  
dioda CREE XPG

230 lm

5W dołączone 
baterie

moc 
latarki

4x 
AAA

zasięg  
200 metrów

żywotność LED 
100 000 godz.

strumień  
światła

16 chipy COB 
200 lumenów

250 lm dołączone 
baterie

5W moc 
latarki

R35679.02
Latarka VigoR cRee 98,90 PLN
Latarka o strumieniu światła 250 lumenów, amerykańska dioda CREE XPG (5W), wyposażona dodatkowo w wysuwany panel roboczy zasilany 16 chipami COB (3 W) o strumieniu  
światła 200 lumenów. U podstawy latarki umieszczony jest magnes. 3 tryby świecenia: mocny, optymalny oraz migający. Dodatkowo posiada funkcję zoom. Zasilana 4 bateriami 
typu AAA (dołączone). Pakowana w etui nylonowe oraz czarne opakowanie kartonowe. 

metal,, plastik

pudełko 198 x 117 x 43 mm, etui 185 x 55 x 42 mm, latarka 170 x 39 x 39 mm

latarka: laser 30 x 7 mm, etui: sitodruk 60 x 20 mm
   
 

NOWOŚĆ

magnetyczna 
podstawa
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R35673.. 
Latarka PoweRfuL cRee XPg  
Wysokiej jakości latarka z funkcją zoom. 3 tryby świecenia: mocny, optymalny 
(oszczędzający baterię), migający. Nylonowe etui i kartonowe opakowanie. 

metal, nylon

204 x 37 x 37 mm

laser 50 x 8 mm
   
 

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

R35674.41

R35674.02

R35674.. 
Latarka MigHT cRee XPg                   46,90 PLN
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
   
 

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

98,90 PLN 94,90 PLN
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czarny grafitowy
R35673.02 R35673.41

R35676..
Latarka Vision   34,90 PLN
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
   
 

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

dołączone 
baterie

moc 
latarki

R35678.02
Latarka czołowa BLaze         36,90 PLN
Latarka czołowa. Regulowany, odpinany pasek na głowę/czapkę/kask.

metal, plastik, nylon

60 x 41 x 44 mm

tampondruk 45 x 7 mm
   
 

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

R35677.02
Latarka czołowa XPg adVenTuRe       82,90 PLN
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
   
 

3x 
AAA

zasięg  
120 metrów

żywotność LED 
100 000 godz.

strumień  
światła

amerykańska  
dioda CREE XPG

regulowany kąt 
nachylenia światła230 lm

5W moc  
latarki

dołączone 
baterie

1W
dołączone 
baterie
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R35668
Latarka agLow Led      12,90 PLN
Latarka LED 1 Wat. Zasilana 3 bateriami typu AAA (dołączone  
do produktu). Pakowana w białe kartonowe opakowanie. 

aluminium

100 x Ø26 mm

laser 55 x 13 mm
   
 

R35682
Latarka sTRaigHT Line Led 9,90 PLN
Latarka LED 0,5 Wat, z fosforyzującym przyciskiem i uchwytem na nadgarstek.  
Wykonana z aluminium, zasilana 1 baterią AA dołączoną do produktu. Pakowana  
w czarne kartonowe opakowanie. 

aluminium

100 x Ø20 mm

laser 27 x 8 mm
   
 

R35680
Latarka gRaPHiTe Led 9,90 PLN
Wygodna aluminiowa latarka LED 0,5 Wat z klipem. Zasilana 1 baterią AAA 
(dołączona do produktu). Pakowana w czarne opakowanie kartonowe. 

aluminium

82 x 16 x 10 mm

laser 20 x 10 mm
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R35623
Latarka nifTY Led 29,90 PLN
Doskonała 17-diodowa latarka LED. Pakowana w nylonowe etui.

stal nierdzewna, nylon

125 x Ø42 mm

laser 35 x 8 mm
   
 

3x 
AAA

dołączone 
baterie

R35631..        11,90 PLN
Latarka VigiL Led
9-diodowa latarka LED.

metal

96 x 30 x 30 mm

laser 33 x 15 mm
   
 srebrny czarny

R35631.01 R35631.02

R35631.01

R35631.02

3x 
AAA

moc 
latarki1W
dołączone 
baterie

R35653
Latarka lekarska LED      7,80 PLN
Aluminiowa latarka lekarska z diodą LED zasilana 2 bateriami 
AAA (dołączone do produktu). Pakowana w welurowe etui. 

aluminium

138 x Ø12 mm

laser 90 x 6 mm
   
 

2x 
AAA

dołączone 
baterie
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3x 
AAA

żywotność LED 
100 000 godz.

strumień  
światła

16x dioda  
LED COB

350 lm 3W moc 
latarki

dołączone 
baterie

magnetyczna 
podstawa

NOWOŚĆ

R35683.02
Latarka cLoseuP             28,90 PLN
Metalowa wysuwana latarka. Teleskop o długości 38,5 cm. Wyposażona w 3 białe diody LED, o sumarycznym strumieniu 
światła 30 lumenów. Zaopatrzona w klips oraz magnesy na obu końcach. Zasilana 4 bateriami typu AG13.

metal

170 x 23 x 23 mm

laser 40 x 5 mm
   
 

strumień  
światła30 lm magnetyczna 

podstawa

NOWOŚĆ

R35681.02                                                                             48,90 PLN
Samochodowa latarka ostrzegawcza nigHT waTcH
Samochodowa latarka ostrzegawcza o mocy 3 Wat i strumieniu światła 350 lumenów, z magnesem  
u podstawy, 16 diód LED COB o żywotności 100 000 godzin. Ostrzegawcze pulsacyjne światło w kolorze czerwonym.

metal

190 x 28 x 24 mm

laser 30 x 13 mm
   
 

3x 
LED
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R35660.01

R35660.21

R35660.04

R35660.02

R35665.41

R35665.04

R35665.08

R35665.02

R35665.05

R35665.55

R35665.28

R35660..
Latarka sPaRK Led 13,90 PLN
9-diodowa latarka LED wykonana z aluminium. Zasilana 3 bateriami  
AAA (w cenie produktu). Pakowana w czarne kartonowe pudełko. 

aluminium

92 x Ø30 mm

laser 23 x 13 mm   
 

srebrny czarny niebieski szary
R35660.01 R35660.02 R35660.04 R35660.21

3x 
AAA

dołączone  
baterie

R35665..              8,45 PLN
9-diodowa latarka JEWEL LED
9 diodowa latarka LED wykonana z aluminium. Zasilana 3 bateriami  
AAA (w cenie produktu). Pakowana w czarne kartonowe pudełko. 

aluminium

92 x Ø26 mm

laser 25 x 11 mm
   
 czarny niebieski zielony czerwony błękitny zielony grafitowy

R35665.02 R35665.04 R35665.05 R35665.08 R35665.28 R35665.55 R35665.41

3x 
AAA

dołączone  
baterie
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R35413.41
Brelok latarka seLecT Led     7,90 PLN
Brelok latarka LED z karabińczykiem. Zasilana 4 bateriami typu AG3. 
Pakowana w czarne opakowanie upominkowe.

aluminium

60 x 15 x 15 mm

laser 22 x 6 mm
   
 

R35412
Brelok latarka TOPO LED           7,90 PLN
Przystępny cenowo, praktyczny metalowy brelok - latarka z diodą LED.  
Zasilany 4 bateriami typu AG3 dołączonymi do produktu. Pakowany  
w czarne kartonowe opakowanie upominkowe wyściełane gąbką.  

metal

50 x Ø10 mm

laser 30 x 6 mm
   
 

R35407
Brelok latarka ILLUMEN LED          4,90 PLN
Aluminiowa latarka LED - brelok z karabińczykiem. Duża powierzchnia pozwala 
na doskonałą prezentację logotypu. Zasilana 3 bateriami typu LR41 (dołączone  
do produktu). Pakowana w opakowanie upominkowe.

aluminium

45 x 14 x 16 mm

laser 25 x 10 mm
   
 

R35405
Brelok latarka MUSCLE LED      4,90 PLN
Aluminiowa latarka LED - brelok z karabińczykiem. Zasilana 3 bateriami 
typu LR41 (dołączone do produktu). Pakowana w opakowanie upominkowe.

aluminium

46 x 10 x 10 mm

laser 25 x 7 mm
   
 

4x 
Ag3

latarka dołączone 
baterie

4x 
Ag3

latarka dołączone 
baterie

3x 
LR41

latarka dołączone 
baterie

3x 
LR41

latarka dołączone 
baterie
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R17684.03  

Zestaw narzędzi do roweru BiKe PReP      44,90 PLN
Rowerowy niezbędnik naprawczy gwarantujący bezstresową wyprawę. Zawiera zestaw narzędzi 
rowerowych w tym: klucz do szprych, hak do łańcucha oraz komplet kluczy oczkowych i imbusowych.

stal, plastik ABS

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

137 x 40 x 40 mm tampondruk 20 x 12 mm
   
 

wkrętak 
płaski

wkrętak 
krzyżowy 
(philips)

klucz 
nasadowy/ 
oczkowy

zestaw 
rozmi-
arów

narzędzia 
o funkcjach 
dodatkowych

klucz 
imbusowy

klucz 
płaski

R17840
Zestaw lampek rowerowych BIKER LIGHT 22,90 PLN
Każda z lampek jest wyposażona w pięć mocno świecących diod oraz różne tryby świecenia. 
Zasilane łącznie 6 bateriami AAA (dołączone do produktów).

plastik

latarka 100 x 65 x 34 mm, światełko 75 x 44 x 80 mm

tampondruk 50 x 7 mm
   
 

R17695
Zestaw narzędzi do roweru BIKER       27,90 PLN
Zestaw narzędzi rowerowych w poliestrowym etui. Zawiera: narzędzie wielofunkcyjne,  
łyżki do ściągania opon, klej do łatek (9 łatek w komplecie).  

metal, plastik

sitodruk 40 x 25 mm na etui, tampondruk 40 x 10 mm na narzędziu
   
 

3x 
LR41

NOWOŚĆ

1

2
3

4

5

6
7

1) zestaw 3 kluczy nasadowych
2) wkrętak płaski   
3) wkrętak krzyżowy (philips)
4) zestaw kluczy imbusowych 
5) klucz płaski 3 rozmiary
6) klucz do szprych 14G 
7) remiza do troczenia

wkrętak 
płaski

wkrętak 
krzyżowy 
(philips)

klucz 
nasadowy/ 
oczkowy

zestaw 
rozmi-
arów

narzędzia 
o funkcjach 
dodatkowych

klucz 
imbusowy

klucz 
płaski

120 x 40 x 95 mm 

dołączone 
baterie

PoLiesTRowe  
eTui

ŁYŻKI DO OPON

ŁATKI  
(9 szt.)

KLEJ  
DO ŁATEK

NARZĘDZIE 
WIELOFUNKCYJNE

6x 
AAA

latarka dołączone 
baterie
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1) zestaw bitów z adapterem (1/4")
2) szczypce uniwersalne 
3) szczypce tnące boczne
4) pęseta
5) zestaw kluczy nasadowych
6) szczypce uniwersalne
7)  przedłużka magnetyczna (1/4”)
8) wkrętaki krzyżowe
9)  wkrętaki płaskie

R17722 

Zestaw narzędzi EXPAND     49,90 PLN
Pakowany w etui poliestrowe zestaw narzędzi wykonanych z metalu  
i plastiku. Praktyczny zestaw do wykorzystania w domu i samochodzie. 

metak, plastik

190 x 125 x 40 mm

sitodruk 100 x 70 mm
   
 

wkrętak 
płaski

wkrętak 
krzyżowy 
(philips)

szczypce 
uniwersalne

zestaw 
rozmiarów

narzędzia 
o funkcjach 
dodatkowych

magnetyczne 
groty 

wkretaków

1

2 3

4

5
6

7
8

9

wkrętak 
płaski

wkrętak 
krzyżowy 
(philips)

szczypce 
uniwersalne

zestaw 
rozmiarów

narzędzia 
o funkcjach 
dodatkowych

klucz 
imbusowy

magnetyczne 
groty 

wkretaków

klucz 
nasadowy/ 
oczkowy

klucz 
nasadowy/ 
oczkowy

1)  zestaw kluczy imbusowych
2)  zestaw kluczy nasadowych 
3) szczypce uniwersalne
4)  przedłużka  

magnetyczna (1/4”)
5)  uchwyt wkrętaka  

z uniwersalnym  
gniazdem magnetycznym

6)  zestaw bitów  
z adapterem (1/4”)

7)  wkrętak krzyżowy
8)  wkrętak płaski
9)  szczypce tnące boczne

1 2

3

4

5

6

78

9

R17741                                 39,90 PLN
Zestaw narzędzi DENSE  
Wykonany z metalu i plastiku poręczny zestaw  
narzędzi w etui zasuwanym na zamek. 

metak, plastik

205 x 140 x 25 mm

laser 30 x 30 mm
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R17539.02             59,90 PLN
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
   
 

R17509..                    13,90 PLN
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
   
 niebieski czerwony

R17509.04 R17509.08

R17509.04

R17509.08

3

2

1

tryb latarki 
czołowej

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

1

2

4

3x 
AAA

wkrętak 
płaski

wkrętak 
krzyżowy 
(philips)

szczypce 
uniwersalne

zestaw 
rozmiarów

narzędzia 
o funkcjach 
dodatkowych

latarka dołączone 
baterie

2x 
AAA

wkrętak 
płaski

wkrętak 
krzyżowy 
(philips)

zestaw 
rozmiarów

magnetyczne 
groty 

wkretaków

latarka dołączone 
baterie

klucz 
imbusowy

magnetyczne 
groty 

wkretaków

klucz 
Torx

4

10 1

2

3

9

5
7

6
8

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

11

tryb latarki 
warsztatowej

NOWOŚĆ

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

NOWOŚĆ
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R17559.02          

Składana saperka   29,90 PLN
Składana saperka. Może także służyć jako kilof lub piła.  
Pakowana w poliestrowe etui. 

metal, poliester

Saperka: 400 x 93 x 43 mm, etui 175 x 50 x 100 mm

saperka: laser 50 x 10 mm; etui: sitodruk 100 x 50 mm
   
 

NOWOŚĆ
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R17556          37,90 PLN  

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
   
 

1

3

2

4

1)  nóż, długość ostrza 74 mm
2) piła 
3) blokada ostrza 
4) remiza do troczenia

blokada 
bezpieczeństwa

R17557                19,90 PLN
Narzędzie wielofunkcyjne uLM
Narzędzie 10 funkcyjne posiadające między innymi łyżkę i widelec.

stal 2CR14, plastik, nylon

105 x 33 x 26 mm

tampondruk 40 x 15 mm
   
 

1

10

8
6

7

4

2 3

9

5

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

wkrętak 
płaski

narzędzia 
o funkcjach 
dodatkowych

ostrze  
ze stali 

nierdzewnej

R17555  

Nóż składany inTacT    24,90 PLN
Składany nóż z ostrzem o długości 58 mm, wyposażony dodatkowo 
w młotek do rozbicia szyb, przecinak do pasów i klip do zaczepienia.

stal 2CR13

93 x 35 x 17 mm

laser 30 x 10 mm
   
 

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

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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R17543.01                       24,90 PLN
Narzędzie wielofunkcyjne z latarką BoLd

metal, plastik ABS

140 x 45 x 45 mm

laser 40 x 20 mm
   
 

3x 
AAA

1

2

3

4

5

6

8

77

11
7

912

R17536          84,50 PLN
Narzędzie wielofunkcyjne z latarką SURVIVOR
Zestaw składający się z 11-funkcyjnego multitoola i 9-diodowej latarki w upominkowym 
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
   
 

3x 
AAA

1

2
3

5
6

7

8

9

10

11

4

dołączone 
baterie

strumień  
światła20 lm

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

do haczyków  
wędkarskich

10

5) wkrętak krzyżowy
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

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

szczypce 
uniwer-
salne

zestaw 
rozmi-
arów

narzędzia 
o funkcjach 
dodatkowych

latarka dołączone 
baterie

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

klucz 
nasadowy/ 
oczkowy

zestaw 
rozmi-
arów

narzędzia 
o funkcjach 
dodatkowych

latarka nożyczki

NOWOŚĆ

ostrze  
ze stali 

nierdzewnej
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R17508..               34,80 PLN
Narzędzie wielofunkcyjne feaT
Narzędzie 9-funkcyjne pakowane w poliestrowe etui. 

stal nierdzewna, aluminium

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

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

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

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

szczypce 
uniwer-
salne

zestaw 
rozmia-

rów

narzędzia 
o funkcjach 
dodatkowych

R17499.02

R17499.04

1) nóż 
2) wkrętak krzyżowy
3) otwieracz do butelek
4) wkrętak płaski średni
5) nóż z ostrzem typu serrated
6)  szczypce uniwersalne z nożycami  

do cięcia drutu
7) wkrętak płaski mały
8) otwieracz do konserw 
9)  pilnik pojedynczy jednorzędowy,  

podwójny jednorzędowy

5

9

7

6
3

1

2

4

8

4

R17499..
Narzędzie wielofunkcyjne eXPLoiT     24,80 PLN
Narzędzie 9 funkcyjne w aluminiowej obudowie stanowiące wersję kieszonkową  
narzędzia Feat. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej. Pakowane w poliestrowe etui.

stal nierdzewna, aluminium

69 x 32 x 18 mm

narzędzie: tampondruk 25 x 5 mm; etui: sitodruk 25 x 15 mm
   
 czarny niebieski

R17499.02 R17499.04

NOWOŚĆ

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

szczypce 
uniwer-
salne

zestaw 
rozmiarów

narzędzia 
o funkcjach 
dodatkowych

ostrze  
ze stali 

nierdzewnej

ostrze  
ze stali 

nierdzewnej

169

Latarki i narzędzia



R17511        
Narzędzie wielofunkcyjne BRAVADO   34,80 PLN
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
   
 

1

10
5

2

7

9

8

5

6

4

3

1)  końcówka  
do wyciągania gwoździ

2) wkrętak krzyżowy
3) blokada
4) pilnik
5) wkrętaki płaskie

11

wkrętak 
płaski

wkrętak 
krzyżowy 
(philips)

szczypce 
uniwer-
salne

zestaw 
rozmiarów

narzędzia 
o funkcjach 
dodatkowych

blokada 
bezpie-

czeństwa

R17519         27,90 PLN
Narzędzie wielofunkcyjne ADVENTURE
Wytworne i solidne narzędzie 10-funkcyjne.

stal nierdzewna, imitacja drewna

103 x 35 x 20 mm

laser 20 x 6 mm
   
 

R17507      9,90 PLN
Brelok wielofunkcyjny TOOLY
Brelok wielofunkcyjny składający się z otwieracza, nożyka, miarki  
i pilnika. Aluminiowa obudowa. Pakowany w opakowanie upominkowe. 

stal nierdzewna, aluminium

56 x 27 x 9 mm 

laser 45 x 15 mm
   
 

1

23

4

5

6

7

8 9

1) nóż
2) wkrętak krzyżowy
3) otwieracz do konserw
4) wkrętak płaski średni
5)  okładziny  

z polerowanego drewna

10

6) szczypce uniwersalne
7) wkrętak płaski mały
8)  skrobak do ryb z końcówką  

do haczyków
9) nóż mały
10) wkrętak płaski duży

wkrętak 
płaski

wkrętak 
krzyżowy 
(philips)

szczypce 
uniwer-
salne

zestaw 
rozmiarów

narzędzia 
o funkcjach 
dodatkowych

6) piła
7) otwieracz do konserw
8) nóż do izolowania przewodów
9) nóż
10) młotek
11) szczypce uniwersalne

ostrze  
ze stali 

nierdzewnej

1)  wkrętak płaski  
średni z miarą

2) nóż
3) otwieracz do butelek
4)  pilnik podwójny  

jednorzędowy

1

2

3
4

wkrętak 
płaski

narzędzia 
o funkcjach 
dodatkowych

ostrze  
ze stali 

nierdzewnej
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R17504.08

R17504.02

R17504.41

R17504..
Scyzoryk 8-funkcyjny ERFURT 8,90 PLN
Scyzoryk 8-funkcyjny o niebanalnej teksturze. Pakowany w etui poliestrowe. 

stal nierdzewna

89 x 26 x 10 mm

laser 23 x 6 mm
   
 czarny czerwony grafitowy

R17504.02 R17504.08 R17504.41

1

2

34

5
6

7

8

9

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

narzędzia 
o funkcjach 
dodatkowych

nożyczkiwkrętak 
krzyżowy 
(philips)

wkrętak 
płaski

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

narzędzia 
o funkcjach 
dodatkowych

nożyczkiwkrętak 
krzyżowy 
(philips)

wkrętak 
płaski

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ostrze  
ze stali 

nierdzewnej

ostrze  
ze stali 

nierdzewnej

R17553.02
Zestaw fReiBuRg         23,80 PLN
Zestaw składający się z 9-funkcyjnego scyzoryka ze stalowym ostrzem oraz latarki  
z karabińczykiem. Latarka zasilana jest 4 bateriami typu L41. Pakowany w opakowanie upominkowe.

metal, karton, stal nierdzewna (ostrze)

pudełko 130 x 97 x 23 mm, scyzoryk 94 x 24 x 15 mm, brelok 61 x 14 x 14 mm

laser: scyzoryk 17 x 12 mm, brelok 25 x 7 mm
   
 

NOWOŚĆ

4x 
LR41

latarka dołączone 
baterie
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R17524       
Scyzoryk 13-funkcyjny SINGEN

stal nierdzewna

90 x 20 x 23 mm

laser 20 x 15 mm
   
 

R17523        
Scyzoryk 10-funkcyjny COBURG
Solidny i elegancki 10-funkcyjny scyzoryk. Pakowany w etui z poliestru.

stal nierdzewna, imitacja drewna

90 x 20 x 23 mm

laser 28 x 8 mm
   
 

R17515            11,90 PLN
Scyzoryk 13-funkcyjny KONSTANZ
Idealny prezent dla mężczyzny. Pakowany w czarne kartonowe pudełko. 

stal nierdzewna

90 x 25 x 18 mm

laser 35 x 8 mm
   
 

1

2

3

4

5

6

7
8

9

1) nóż
2) pilnik jednorzędowy 
3) piła 
4)  skrobak do ryb  

z końcówką  
do haczyków

5) nożyczki
6) otwieracz do konserw
7) oczko do troczenia
8) wkrętak płaski

10

11

12

13

14

9) otwieracz do butelek
10) korkociąg
11) wkrętak krzyżowy
12) szydło 
13) pilnik
14)  ucho  

do przewlekania 

1

2

3

4
5

6
7

8

9

1) nożyczki
2) piła
3) nóż
4) otwieracz do butelek
5) wkrętak płaski10

11 6) oczko do troczenia
7) korkociąg
8)  ucho do przewlekania
9) szydło
10) wkrętak krzyżowy
11) otwieracz do konserw

narzędzia 
o funkcjach 
dodatkowych

nożyczkiwkrętak 
krzyżowy 
(philips)

wkrętak 
płaski

narzędzia 
o funkcjach 
dodatkowych

nożyczkiwkrętak 
krzyżowy 
(philips)

wkrętak 
płaski

narzędzia 
o funkcjach 
dodatkowych

nożyczkiwkrętak 
krzyżowy 
(philips)

wkrętak 
płaski

1

2

3

4

5

6
7

89

1) piła 
2) pilnik jednorzędowy
3) nożyczki
4)  skrobak do ryb  

z końcówką  
do haczyków

10
11

12
13

14

5) nóż 
6) otwieracz do butelek
7) wkrętak płaski
8) oczko do troczenia
9) korkociąg
10)  ucho do przewlekania
11) pilnik
12) szydło
13) wkrętak krzyżowy
14) otwieracz do konserw

ostrze  
ze stali 

nierdzewnej

ostrze  
ze stali 

nierdzewnej

ostrze  
ze stali 

nierdzewnej

10,45 PLN

13,90 PLN
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R17513              
Scyzoryk 12-funkcyjny MAINZ

stal nierdzewna, metaliczna farba

97 x 26 x 16 mm

laser 60 x 6 mm
   
 

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
   
 

1
13

12

11

10
9

8

56

7 4

3

2

1) latarka LED
2) nożyczki
3) piła
4) nóż
5) otwieracz do konserw
6) 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

narzędzia 
o funkcjach 
dodatkowych

nożyczkiwkrętak 
krzyżowy 
(philips)

wkrętak 
płaski

latarka

narzędzia 
o funkcjach 
dodatkowych

nożyczkiwkrętak 
krzyżowy 
(philips)

wkrętak 
płaski

R17524       
Scyzoryk 13-funkcyjny SINGEN

stal nierdzewna

90 x 20 x 23 mm

laser 20 x 15 mm
   
 

ostrze  
ze stali 

nierdzewnej

ostrze  
ze stali 

nierdzewnej

2x 
Ag1

dołączone 
baterie

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

14,90 PLN

18,90 PLN
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R17514       21,90 PLN
Scyzoryk 8-funkcyjny BREMEN

stal nierdzewna pokryta farbą

92 x 30 x 16 mm 

laser 45 x 10 mm
   
 

1 2

3

4

5
6

7

8
9

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

narzędzia 
o funkcjach 
dodatkowych

nożyczkiwkrętak 
krzyżowy 
(philips)

wkrętak 
płaski

R17500    10,90 PLN
Scyzoryk 10-funkcyjny ARMY

stal nierdzewna

90 x 26 x 17 mm

laser 15 x 10 mm
   
 

R17501.04      11,45 PLN
Scyzoryk 10-funkcyjny KASSEL

stal nierdzewna

90 x 26 x 17 mm

laser 15 x 10 mm
   
 

1

2
3

4
5

6

78

9

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

10

11

1

2
3

4
5

6

78

9

1) wkrętak płaski 
2) otwieracz do butelek
3) otwieracz do konserw
4) piła 
5) nożyczki
6) nóż

10

11

7) korkociąg
8) ucho do przewlekania 
9) pilnik 
10) wkrętak krzyżowy
11) oczko do troczenia

narzędzia 
o funkcjach 
dodatkowych

nożyczkiwkrętak 
krzyżowy 
(philips)

wkrętak 
płaski

narzędzia 
o funkcjach 
dodatkowych

nożyczkiwkrętak 
krzyżowy 
(philips)

wkrętak 
płaski

ostrze  
ze stali 

nierdzewnej

ostrze  
ze stali 

nierdzewnej

ostrze  
ze stali 

nierdzewnej
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R17785.08
Skrobaczka do szyb 3 w 1   2,45 PLN
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
   
 

R17781.04
R17781.02

R17781.08

R17782..
Skrobaczka do szyb z rękawicą 6,75 PLN
Wykonana z plastiku skrobaczka pozwoli szybko i precyzyjnie usunąć szron lub lód z szyb samochodu. 
Posiada rękawicę wykonaną z poliestrowej tkaniny która doskonale chroni dłoń przed mrozem.

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

R17782.02

R17782.04
R17782.08

R17782.21

dostępne  
zdobienie

R17781..
Skrobaczka do szyb z rękawicą 6,75 PLN
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
   
 

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

R17784..
Skrobaczka do szyb    5,45 PLN
Wykonana z wytrzymałego plastiku (ABS) skrobaczka do szyb. 
Pokryta termoplastyczną gumą rączka pozwala na wygodne odśnieżanie.

plastik ABS, guma termoplastyczna

207 x 94 x 26 mm

tampondruk 55 x 12 mm
   
 niebieski czerwony

R17784.04 R17784.08

R17784.04

R17784.08
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R17608.08
R17608.04

R17621            8,45 PLN
Miarka zwijana 3 m ACCURATE
Wykonana z metalu i plastiku zwijana miarka 3 metrowa.

metal, plastik

66 x 60 x 33 mm 

tampondruk 20 x 11 mm
   
 

R17608..       11,45 PLN
Miarka zwijana 5 m CORRECT
Zwijana miarka 5-metrowa wykonana z metalu i plastiku.

metal, plastik

85 x 75 x 45 mm

tampondruk 25 x 20 mm
   
 

R17620      11,45 PLN
Miarka zwijana 5 m PRECISE
Wykonana z metalu i plastiku zwijana miarka 5 metrowa.

metal, plastik

77 x 70 x 38 mm

tampondruk 20 x 13 mm
   
 

cz/niebieski cz/czerwony
R17608.04 R17608.08

R17630           16,90 PLN 

Miarka zwijana 5 m CONCRETE
Zwijana miarka 5-metrowa z metalową blaszką i plastikowym zaczepem na rękę. 

metal, plastik

85 x 70 x 40 mm

laser 30 x 20 mm
   
 

R17607         7,45 PLN
Miarka zwijana 3 m DISTINCT
Zwijana miarka 3-metrowa wykonana z metalu i plastiku.

metal, plastik

70 x 60 x 30 mm

tampondruk 27 x 13 mm
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R17603..               3,15 PLN
Miarka zwijana 2 m brelok JUST
Zwijana miarka 2-metrowa wykonana z metalu i plastiku.

plastik, metal

45 x 45 x 12 mm

tampondruk 20 x 20 mm
   
 

R17603.08

R17603.03

żółty czerwony
R17603.03 R17603.08

R17605                 4,98 PLN
Miarka zwijana 2 m ACTUAL
Wielofunkcyjna miarka 2-metrowa z długopisem, notesem i poziomicą. 

plastik, metal

80 x 60 x 30 mm

tampondruk 37 x 40 mm
   
 

R17616      3,10 PLN  

Brelok z miarką 2 m
plastik

50 x 55 x 13 mm

tampondruk 32 x 20 mm
   
 

R17617            3,10 PLN 

Brelok z miarką 1 m
plastik

40 x 40 x 15 mm

tampondruk 20 x 20 mm
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R17685              1,65 PLN
Zestaw 4 podkładek filcowych Eco-SEnSE
Zestaw 4 podkładek pod napoje. Podkładki doskonale izolują i wygłuszają. 

filc

Ø 100 x 3 mm

sitodruk 60 x 60 mm
   
 

R17528 

Fartuch grillowy BBQ  57,90 PLN
Poliestrowy fartuch grillowy z 6-elementowym wyposażeniem. Pakowany w białe kartonowe opakowanie. 

metal, drewno, poliester

460 x 600 x 90 mm 

sitodruk 180 x 90 mm
   
 

R17529      88,50 PLN
Przenośny grill LarEdo
Pomysłowe połączenie przenośnego grilla z torbą 
izotermiczną. Pakowany w pudełko kartonowe. 

metal, plastik

Ø310 x 200 mm 

sitodruk 130 x 100 mm
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R17119.01
R17119.06

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
   
 srebrny biały

R17119.01 R17119.06

dostępne  
zdobienie

34,90 PLN 38,90 PLN

NOWY 
KOLOR
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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

Ceramic Chef

R17147      69,90 PLN
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
   
 

102 mm

77 mm
125 mm

52 mm
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R17148
nóż ceramiczny ExPErtiSE  29,90 PLN
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
   
 

R17214
Zestaw noży kuchennych hoUsehold          58,50 PLN
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
   
 

BIAŁE OStrZE  
Z tLEnku CyrkOnu 
(94%) 

OSŁOnA 
Z PLAStIku

WyjątkOWA  
OStrOść

WyGODnE uCHWyty 
Z POWLEkAnEGO GuMą 
PLAStIku ABS

150 mm

nóż sZeFa kUChni nóż jaPoŃski

nóż Uniwersalnynóż do warZyw
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R17135
Zestaw serowy Fondo            34,90 PLN
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
   
 

R17136
Zestaw serowy Bormio     23,90 PLN
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
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R17150
Zestaw serowy SiciLia  64,90 PLN
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
   
 

widELEc  
do plastrów  
i kawałków sera

nóż  
do twardych 
serów

nóż  
do parmezanu  

nóż  
do miękkich  
serów

R17128
Zestaw serowy roma  62,50 PLN
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
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R17150
Zestaw serowy SiciLia  64,90 PLN
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
   
 

R22735    64,90 PLN
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
   
 

R17134
Zestaw serowy tomato  39,90 PLN
Zestaw do sera składający się z deski do krojenia, noża do sera i pokrywy. nóż wykonany 
ze stali nierdzewnej, deska oraz rączka noża z drewna kauczukowego. Pokrywa akrylowa. 

drewno kauczukowe, metal

Ø 280 x 150 mm

laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm
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R17537                5,90 PLN
korkociąg EffEctivE    
Dwustopniowy korkociąg z nożykiem do obcinania folii. 

stal nierdzewna

123 x 22 x 12 mm

laser 15 x 5 mm
   
 

R22556                    49,90 PLN
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
   
 

R22558.82                49,90 PLN
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
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R22556                    49,90 PLN
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
   
 

R22558.82                49,90 PLN
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
   
 

R22535
Zestaw do wina Calais   109,50 PLN
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
   
 

R22552      49,90 PLN
Zestaw szachy i akcesoria do wina sUBlime
Oryginalny zestaw składający się z szachów oraz akcesoriów do wina. Figury szachowe  
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
   
 

R22528
Zestaw do wina ardon          35,90 PLN
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
   
 

R22527
Zestaw do wina Saint dEniS            74,90 PLN
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
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R22551           139,90 PLN
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
   
 

R22521              67,90 PLN
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
   
 Wino nie jest 

dołączone

R22554                 139,90 PLN
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
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69 x 235 x 60 mm laser 30 x 30 mm lub 65 x 30 mm

R08827 

Układanka logiczna     12,95 PLN
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
   
 

produkt 
ekologiczny

R08844 

Gra towEr             29,90 PLN
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
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R08826                           31,50 PLN
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
   
 

produkt 
ekologiczny

R08842  

Bierki    3,98 PLN
Promocyjna gra – bierki w drewnianym  
opakowaniu. W środku 41 bierek. 

drewno

192 x 42 x 25 mm

laser 50 x 20 mm lub 100 x 20 mm
   
 

R08843 

domino      4,50 PLN
Promocyjna gra domino wykonana w całości z drewna.  
Składa się z 28 elementów. Pakowana w drewniane pudełko.

drewno

145 x 50 x 50 mm

laser 40 x 25 mm lub 80 x 25 mm
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R08824
tanGram              9,90 PLN
Gra logiczna tangram z płóciennym woreczkiem o wymiarach 150 x 150 mm.

drewno

115 x 115 x 15 mm

sitodruk 80 x 80 mm
   
 

R08820                12,45 PLN
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
   
 

R08821     12,45 PLN
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
   
 

R08823           12,45 PLN
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
   
 

produkt 
ekologiczny

produkt 
ekologiczny

produkt 
ekologiczny
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R07980..
Ręcznik sportowy FRisky     14,90 PLN
Sportowy ręcznik w rozmiarze 40 x 80 cm w poliestrowym etui.

mikrofibra 200 g/m2

etui 130 x 170 x 1 mm, ręcznik 790 x 400 x 1 mm

sitodruk 80 x 100 mm
   
 niebieski zielony

R07980.04 R07980.55

R17762.15

R17762.03

R17762..                 10,90 PLN
koszulka treningowa FiT     
Koszulka treningowa, która pozwoli rozróżnić dwie przeciwne  
drużyny. Wykonana z przewiewnej siateczki poliestrowej.  
Neonowy kolor. Rozmiar L. 

siatka poliestrowa 105 g/m2

560 x 690 x 1 mm

sitodruk 250 x 300 mm
   
 żółty pomarańczowy

R17762.03 R17762.15

dobre  
wchłanianie 

wody
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R17759.03          
kamizelka odblaskowa rozm. L         9,95 PLN
Kamizelka odblaskowa zwiększająca widoczność na drodze. Rozmiar L (W68 x L64 cm).

poliester
   
 

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   9,95 PLN
Kamizelka odblaskowa zwiększająca widoczność na drodze. Rozmiar XL (W70 x L66 cm).

poliester
   
 

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

R17768.15       9,95 PLN
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
   
 

680 x 640 x 1 mm sitodruk 250 x 200 mm

R17769.15         9,95 PLN
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
   
 

700 x 660 x 1 mm sitodruk 250 x 200 mm

R17771.55       9,95 PLN
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
   
 

R17772.55         9,95 PLN
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
   
 

Na stronie 274 
znajdziesz  

także  
kamizelki  

odblaskowe  
dla dzieci
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R17764.01

R17764.05

R17763.08 R17763.15R17763.01 R17763.04 R17763.33R17763.51R17763.05

długość 
30 cm

R73215.05         1,29 PLN
Brelok odblaskowy CREsT
Brelok odblaskowy z łańcuszkiem.

miękki plastik

49 x 65 x 1 mm

tampondruk 35 x 30 mm
   
 

Na stronach  
273 - 279 
znajdziesz  

więcej  
breloków 

odblaskowych.

R17763..
Opaska odblaskowa        1,45 PLN
Czasem tak niewiele potrzeba by uratować czyjeś życie. Opaska odblaskowa może to uczynić. 

tworzywo sztuczne

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

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

300 x 30 x 2 mm tampondruk 50 x 20 mm lub tampondruk XL 100 x 20 mm
   
 

srebrny żółty
R17764.01 R17764.05

R17764..
Opaska odblaskowa   2,15 PLN
Czasem tak niewiele potrzeba by uratować czyjeś życie. Opaska odblaskowa  
może to uczynić. Warstwa spodnia z białego tworzywa sztucznego. Opaska  
może być noszona na ręce lub założona na kurtkę. Długość opaski 45 cm. 

tworzywo sztuczne

450 x 30 x 2 mm 

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

długość 
45 cm

680 x 640 x 1 mm sitodruk 250 x 200 mm

R17769.15         9,95 PLN
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
   
 

700 x 660 x 1 mm sitodruk 250 x 200 mm

R17771.55       9,95 PLN
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
   
 

R17772.55         9,95 PLN
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
   
 

dostępne  
zdobienie

dostępne  
zdobienie

NOWOŚĆ
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R08646.04

R08646.55

sitodruk 150 x 100 mm

Kosmetyki 
nie są dołączone

siATkOWA  
kiEsZEŃ 
NA ZAMEk  

WiEsZAk

WysOkA  
PRZEGRODA 
NA BUTELki 

3 OTWARTE 
PRZEGRÓDki 

POJEMNA  
siATkOWA 
kiEsZEŃ  
NA ZAMEk 

R08614.04
kosmetyczka ECO-sENsE      4,90 PLN
Kosmetyczka wykonana z mięsistego filcu. Może służyć jako piórnik 
bądź przybornik na akcesoria do makijażu. Wewnątrz zawiera przegródki,  
a pomysłowo zaprojektowana kieszonka przyda się na drobiazgi. 

filc

200 x 100 x 30 mm

sitodruk 140 x 30 mm
   
 

jasnozielony niebieski
R08646.55 R08646.04

210 x 170 x 60 mm
NOWOŚĆ

R08646..
kosmetyczka TRAVEL COMPANiON  24,90 PLN
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
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R08599.04

R08599.55

R08599..         4,90 PLN
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
   
 niebieski jasnozielony biały

R08599.04 R08599.55 R08599.06

dostępne  
zdobienie

R08599.06

Kosmetyki 
nie są dołączone

R08656
kosmetyczka TRAVELBUDDy    5,95 PLN
Pojemna kosmetyczka wykonana wyposażona w uchwyt do zawieszenia. 

poliester 420D

210 x 100 x 130 mm 

sitodruk 150 x 40 mm
   
 

Kosmetyki 
nie są dołączone

NOWOŚĆ
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R08654
kosmetyczka TRAVELMATE     19,90 PLN
Podróżna, rozkładana kosmetyczka. Haczyk pozwala na jej wygodne zawieszenie.

poliester 600D

210 x 230 x 100 mm 

sitodruk 80 x 60 mm
   
 

Kosmetyki 
nie są dołączone

Kosmetyki 
nie są dołączone

R08658.41
kosmetyczka TRAVELFiT     25,90 PLN
Podróżna, rozkładana kosmetyczka. Haczyk pozwala na jej wygodne zawieszenie.

nylon 1680D

210 x 230 x 100 mm

sitodruk 80 x 60 mm
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NOWOŚĆ

czarny biały
R64456.02 R64456.06

NOWOŚĆ

R64456.06

R64456.02

R64456..               3,95 PLN
Okulary przeciwsłoneczne BEAChWisE
Okulary przeciwsłoneczne z soczewkami akrylowymi.  
Oprawa plastikowa. Filtr ochronny UV 400.

plastik

145 x 48 x 145 mm

tampondruk 50 x 7 mm
   
 

R08654
kosmetyczka TRAVELMATE     19,90 PLN
Podróżna, rozkładana kosmetyczka. Haczyk pozwala na jej wygodne zawieszenie.

poliester 600D

210 x 230 x 100 mm 

sitodruk 80 x 60 mm
   
 

R08154.08   27,90 PLN
koc polarowy COOkOUT
Polarowy koc obszyty maszynowo, wyposażony w poręczny  
uchwyt do przenoszenia. Rozmiar: 130 x 170 cm Doskonały  
na imprezy pod gołym niebem.

polar 200 g/m2

340 x 140 x 140 mm, koc rozłożony: 1700 x 1280 x 2 mm

sitodruk 100 x 30 mm
   
 

filtr  
ochronny  
UV400
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R08813.02

R08813.04

R08813.05

R08813.08

R08813..      2,50 PLN
Przywieszka do bagażu
Przywieszka do bagażu z długopisem.  
Pakowana w białe kartonowe pudełko. 

plastik

91 x 55 x 7 mm

tampondruk 50 x 25 mm
   
 

niebieski 
wkład

srebrno-czarny srebrno-niebieski srebrno-zielony srebrno-czerwony
R08813.02 R08813.04 R08813.05 R08813.08

R08818
kłódka do bagażu      6,90 PLN
Metalowa kłódka do bagażu z trzycyfrowym kodem zabezpieczający  
przed otworzeniem. Pakowana w srebrne opakowanie upominkowe. 

metal

42 x 29 x 8 mm

laser 35 x 15 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R08816    12,50 PLN
Waga do bagażu
Waga do bagażu.z miarką i wskazówką zapamiętującą  
wagę bagażu. Pakowana w białe pudełko. 

metal, plastik

145 x 76 x 38 mm

tampondruk 30 x 20 mm
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R08000           5,45 PLN
ski-pass z karabińczykiem
Nowoczesny ski-pass z karabińczykiem. 

metal, plastik

37 x 63 x 16 mm 

tampondruk 13 x 13 mm
   
 

DłUgOŚć 
LiNKi 79 CM

R08005..                     5,45 PLN
ski-pass z karabińczykiem
Nowoczesny ski-pass z karabińczykiem. 

metal, plastik, tworzywo sztuczne

37 x 63 x 16 mm 

tampondruk 13 x 13 mm
   
 

DłUgOŚć 
LiNKi 86 CM

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

R08005.02
R08005.06

R08005.04

R08003..          5,45 PLN
ski-pass z karabińczykiem
Nowoczesny ski-pass z karabińczykiem. 

metal, plastik

37 x 63 x 16 mm 

tampondruk 13 x 13 mm
   
 czarny biały

R08003.02 R08003.06

DłUgOŚć 
LiNKi 86 CM

R08003.02

R08003.06

R08003.08

R08003.28

czerwony niebieski
R08003.08 R08003.28

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR
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R17686.04     0,49 PLN
Filcowy brelok na klucze ECO-sENsE

filc, metal

95 x 35 x 5 mm

sitodruk 50 x 20 mm
   
 

R17687.04

R17687.05

R08615.05 R08615.04

szaro-niebieski szaro-zielony
R17687.04 R17687.05

R17687..    
Etui na klucze ECO-sENsE
Etui na klucze wyposażone w pasek - zaczep na klucze. 

filc

67 x 109 x 5 mm

sitodruk 40 x 40 mm
   
 

szaro-niebieski szaro-zielony
R08615.04 R08615.05

R08615..                  4,90 PLN
Etui na karty kredytowe ECO-sENsE  
Etui na karty kredytowe i lojalnościowe. Wykonane z plastiku wnętrze pomieści 
10 kart, rozkłada się jak wachlarz. Okładka zaprojektowana z dwukolorowego filcu  
wyposażona w dodatkowe kieszonki. 

filc, plastik

90 x 115 x 18 mm

sitodruk 60 x 25 mm
   
 

2,50 PLN 2,70 PLN
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R01043.02

R01043.10

R01053 
Etui na karty kredytowe CLAssiC      15,90 PLN
Etui na karty kredytowe i lojalnościowe (10 kart). Okładka wykonana z efektownej  
ekoskóry, wyposażona w dodatkowe kieszonki. Etui pakowane w czarne opakowanie upominkowe. 

ekoskóra

77 x 105 x 14 mm

laser 40 x 14 mm
   
 

R01045.02         10,90 PLN
Etui na karty kredytowe siMPLE
Wykonane z bardzo efektownej ekoskóry etui na karty  
kredytowe i karty lojalnościowe. Pomieści 10 kart. 

ekoskóra

72 x 113 x 12 mm

laser 30 x 30 mm
   
 

R01043..            15,90 PLN
Etui na dokumenty CLAssiC
Wykonane z bardzo efektownej ekoskóry etui na dokumenty. 
Pomieści dowód rejestracyjny, prawo jazdy i dowód osobisty. 

ekoskóra

95 x 120 x 8 mm 

laser 30 x 30 mm
   
 

czarny brązowy
R01043.02 R01043.10
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R41215.02    34,90 PLN
Bilonówka MOLisE
Bilonówka wykonana ze skóry naturalnej.  
Pakowana w beżowe opakowanie upominkowe. 

skóra naturalna

90 x 80 x 25 mm

tłoczenie 40 x 40 mm
   
 

R01047.02 
Portfel CLAssiC      17,90 PLN
Bardzo bogato wyposażony portfel wykonany z efektownej ekoskóry. Posiada przegródkę na banknoty, bilonówkę  
oraz kieszonki na karty kredytowe. Dodatkowo wyposażony w wyjmowaną wkładkę na karty i dokumenty identyfikacyjne. 

ekoskóra

115 x 95 x 20 mm

laser 30 x 30 mm
   
 

skóra 
naturalna
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srebrny srebrno-czarny
R73535.01 R73535.02

R73536             8,95 PLN
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 ø45 x 7 mm laser 25 x 25 mm
   
 

R73535..
Wieszak na torebkę GLAMOUR     7,45 PLN
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
   
 srebrno-niebieski

R73535.04

R73535.01

R73535.02

R73535.04

opakowanie 
upominkowe

opakowanie 
upominkowe

R50190.02       14,90 PLN
Brelok D-TRANsFER
Brelok z kablem USB/micro USB służący  
do ładowania i transferu danych.

metal, tworzywo sztuczne, silikon

115 x 16 x 13 mm

laser 24 x 10 mm
   
 

microUSB

wtyk 
micro USB

opakowanie 
upominkowe

NOWOŚĆ
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R73180.03

R73180.05

Żeton  
wielkości 

2 zł

R73180.02

R73180.06

R73180..         1,06 PLN
Brelok z żetonem PLAiN

PCV, polistyren

35 x 45 x 5 mm

tampondruk 15 x 15 mm
   
 

b/czarny b/żółty b/zielony biały
R73180.02 R73180.03 R73180.05 R73008.06

Żeton  
wielkości 
1 zł (1 €)

R73269           6,95 PLN
Metalowy brelok z żetonem DisC
Rozmiar dołączonego żetonu 1 zł/1 Euro.  

metal

43 x 30 x 4 mm 

laser 15 x 7 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R73182.02            7,90 PLN
Metalowy brelok z żetonem shOPPiNG sPREE
Rozmiar dołączonego żetonu 1 zł/1 Euro.  

metal

33 x 41 x 5 mm

laser 20 x 20 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

Żeton  
wielkości 
1 zł (1 €)
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R73185
Metalowy brelok z żetonem PADLOCk    7,90 PLN
Rozmiar dołączonego żetonu 1 zł/1 Euro. Miejsce na żeton odpowiednie dla monet 1, 2, 5 zł. 

metal

47 x 16 x 9 mm

laser 35 x 10 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R73295           7,98 PLN
Metalowy brelok z żetonem COiNFREE
Rozmiar dołączonego żetonu 1 zł/1 Euro.  

metal

32 x 48 x 5 mm

laser 15 x 7 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

Żeton  
wielkości 
1 zł (1 €)

Żeton  
wielkości 
1 zł (1 €)

R73203.01
Metalowy brelok VisiBiLE      3,75 PLN
Metalowy brelok o bardzo dużej powierzchni do prezentacji logotypu. 

metal

29 x 44 x 1 mm

laser 35 x 22 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe
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R73204.01   3,75 PLN
Brelok - otwieracz ON TAP
Metalowy otwieracz do butelek. 

metal

65 x 40 x 1 mm

laser 20 x 15 mm
   
 

R73720  1,78 PLN
Aluminiowy brelok - otwieracz

aluminium

62 x 11 x 15 mm

laser 40 x 8 mm
   
 

R73760  2,65 PLN
Aluminiowy brelok - otwieracz shARk
Aluminiowy brelok - otwieracz w kształcie rekina.  

aluminium

80 x 20 x 7 mm

laser 35 x 5 mm
   
 

R73284
Brelok kEyPACk          4,95 PLN
Metalowy brelok na klucze. idealny do zaczepienia więcej niż 1 pary kluczy. 

metal

60 x 25 x 5 mm

laser 30 x 20 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

opakowanie 
upominkowe

opakowanie 
upominkowe opakowanie 

upominkowe

opakowanie 
upominkowe

R73263            6,75 PLN
Brelok - otwieracz JOhN ThE OPENER
Metalowy brelok-otwieracz w kształcie ludzika. 

metal

33 x 51 x 4 mm

laser 12 x 13 mm
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R73760  2,65 PLN
Aluminiowy brelok - otwieracz shARk
Aluminiowy brelok - otwieracz w kształcie rekina.  

aluminium

80 x 20 x 7 mm

laser 35 x 5 mm
   
 

R73173    6,90 PLN
Metalowy brelok kARABiNER
Metalowy brelok wyposażony w duży wygodny karabińczyk.  

metal

68 x 24 x 6 mm

laser 16 x 5 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R22189.00
kryształowy brelok CRisTALiNO      14,90 PLN
Kryształowy brelok, pakowany w czarne pudełko upominkowe i nasuwane kartonowe opakowanie. 

kryształ

39 x 19 x 15 mm

laser 25 x 13 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

Na stronach 
70 - 72 znajdziesz  
 więcej upominków  

z kryształu!
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opakowanie 
upominkowe

R73228
Metalowy brelok CONVEX       5,75 PLN
Brelok do kluczy wykonany z połączenia błyszczącego i matowego metalu w kolorze grafitowym.

metal

58 x 16 x 10 mm

laser 30 x 13 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R17690     4,50 PLN
Metalowy brelok ELEGANCE
Elegancki brelok wykonany z efektownego ciemnego metalu  
o matowej powierzchni. Wygodny mechanizm odpinania kluczy.

metal

63 x 26 x 7 mm

laser 35 x 15 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R17691
Metalowy brelok BUCkLE   5,75 PLN
Brelok wykonany z kombinacji ekoskóry i efektownego matowego ciemnego  
metalu. Duża powierzchnia pozwala na dobre wyeksponowanie logotypu. 

metal, ekoskóra

81 x 35 x 6 mm

laser 28 x 22 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R73227
Metalowy brelok DiNky    6,45 PLN
Brelok do kluczy z dużym miejscem na logo. Wykonany z ciemnego 
matowego metalu z kontrastującymi błyszczącymi wykończeniami. 

metal

56 x 28 x 7 mm

laser 35 x 23 mm
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R17690     4,50 PLN
Metalowy brelok ELEGANCE
Elegancki brelok wykonany z efektownego ciemnego metalu  
o matowej powierzchni. Wygodny mechanizm odpinania kluczy.

metal

63 x 26 x 7 mm

laser 35 x 15 mm
   
 

R17691
Metalowy brelok BUCkLE   5,75 PLN
Brelok wykonany z kombinacji ekoskóry i efektownego matowego ciemnego  
metalu. Duża powierzchnia pozwala na dobre wyeksponowanie logotypu. 

metal, ekoskóra

81 x 35 x 6 mm

laser 28 x 22 mm
   
 

R73193
Metalowy brelok VALOR    4,90 PLN
Metalowy brelok wykonany z połączenia ciemnego błyszczącego i matowego metalu. 

metal

51 x 27 x 6 mm

laser 40 x 15 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R17694
Metalowy brelok TRADiTiON  4,98 PLN
Metalowy brelok efektownie łączący ciemny metal błyszczący z matowym.

metal

52 x 23 x 5 mm

laser 32 x 17 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe
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R17692.02

R17692.08

R17689
Brelok sWANk        4,50 PLN
Elegancki brelok wykonany z efektownego ciemnego metalu  
o błyszczącej powierzchni. Wygodny mechanizm odpinania kluczy. 

metal

65 x 19 x 7 mm

laser 30 x 15 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R17692..
Brelok RiTZy    4,95 PLN
Brelok wykonany z ekoskóry i efektownego błyszczącego ciemnego metalu.  
Duża powierzchnia pozwala na dobre wyeksponowanie logotypu. 

metal, ekoskóra

73 x 38 x 4 mm

laser 30 x 30 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

czarny czerwony
R17692.02 R17692.08
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R17693.06

R17693.02

R17689
Brelok sWANk        4,50 PLN
Elegancki brelok wykonany z efektownego ciemnego metalu  
o błyszczącej powierzchni. Wygodny mechanizm odpinania kluczy. 

metal

65 x 19 x 7 mm

laser 30 x 15 mm
   
 

R73214
Brelok DENiM      7,45 PLN
Wykonany z metalu i ekoskóry ze stębnowaniem szykowny brelok.

metal, ekoskóra

65 x 22 x 8 mm

laser 33 x 16 mm   
 

opakowanie 
upominkowe

R73313
Brelok DUAL    5,95 PLN
Brelok na dwie pary kluczy wykonany z ekoskóry i metalu.  
Jedną parę kluczy można odpiąć.

metal

86 x 23 x 14 mm

laser 25 x 10 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

opakowanie 
upominkowe

R73319 
Brelok shiNy   7,25 PLN
Brelok wykonany z połączenia błyszczącego metalu z ekoskórą.

metal, ekoskóra

80 x 30 x 7 mm

laser 15 x 11 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R17693..
Brelok CLAssy        
Elegancki brelok wykonany z kombinacji ekoskóry i błyszczącego metalu. 

metal

64 x 14 x 12 mm

laser 30 x 10 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

srebrno-czarny srebrno-biały
R17693.02 R17693.06

R73298
Brelok sMART     6,98 PLN
Brelok będący eleganckim połączeniem metalu i ekoskóry. 

metal

65 x 20 x 8 mm

laser 35 x 16 mm
   
 

6,45 PLN 4,90 PLN
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opakowanie 
upominkowe

R73278        6,45 PLN
Metalowy brelok sWiVEL
Metalowy brelok z obrotowym elementem. 

metal

40 x 30 x 3 mm

laser 25 x 15 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

opakowanie 
upominkowe

R73286    4,35 PLN
Metalowy brelok LORE

metal

30 x 38 x 5 mm

laser 18 x 18 mm
   
 

R73285    5,25 PLN
Metalowy brelok LEGEND
Elegancki brelok na klucze. Połączenie matowego metalu  
z błyszczącym. Doskonale nadaje się na akcje promocyjne. 

metal

48 x 18 x 5 mm

laser 10 x 30 mm
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R73231 
Metalowy brelok EMBLEM  4,95 PLN
Metalowy brelok stworzony z myślą o umieszczeniu na nim herbu lub godła. 

metal

50 x 33 x 5 mm

laser 16 x 16 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R73282        
Metalowy brelok iDEA   4,75 PLN

metal

48 x 28 x 3 mm

laser 20 x 12 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R73277          4,95 PLN
Metalowy brelok sTOUT hEART
Metalowy brelok w kształcie serduszka. 

metal

40 x 30 x 3 mm

laser 15 x 15 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R73275              4,35 PLN
Metalowy brelok TEARDROP
Metalowy brelok w kształcie łezki. 

metal

43 x 23 x 3 mm

laser 20 x 15 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

opakowanie 
upominkowe

R73281           4,75 PLN
Metalowy brelok METAL PROMO
Połączenie matowego metalu z błyszczącym.  
Doskonale nadaje się na akcje promocyjne. 

metal

30 x 30 x 4 mm

laser 16 x 16 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R73279       
Metalowy brelok sTARk    4,75 PLN
Elegancki brelok na klucze wykonany z metalu. Doskonale nadaje się  
na akcje promocyjne.

metal

40 x 25 x 3 mm 

laser 25 x 20 mm
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R73202.01 
Brelok Mi CAsA  3,25 PLN
Metalowy brelok w kształcie domku. 

metal

48 x 42 x 1 mm

laser 30 x 20 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R73306 
Brelok hOUsE   5,50 PLN
Metalowy brelok w kształcie domku. 

metal

48 x 35 x 2 mm 

laser 35 x 20 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R73229 
Brelok kEy     3,98 PLN
Metalowy brelok w kształcie klucza z wygodnym systemem dopinania i odpinania kluczy. 

metal

60 x 30 x 6 mm

laser 30 x 5 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R73305 
Brelok UNDER ROOF       6,45 PLN
Metalowy brelok w kształcie domku. Doskonale nadaje się na akcje promocyjne. 

metal

72 x 35 x 4 mm

laser 15 x 10 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe
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R73306 
Brelok hOUsE   5,50 PLN
Metalowy brelok w kształcie domku. 

metal

48 x 35 x 2 mm 

laser 35 x 20 mm
   
 

R73196   5,90 PLN 
Brelok BRAVE hEART
Metalowy brelok w kształcie serca. 

metal

38 x 43 x 5 mm

laser 20 x 10 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R73197.04   
Brelok FRAME        5,90 PLN
Metalowy brelok ramka.

metal

35 x 43 x 5 mm

laser 22 x 22 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R73189 
Brelok FLEXi BLUE       7,98 PLN
Brelok wyposażony w wygodny mechanizm odpinania kluczy.

metal, plastik

29 x 73 x 17 mm

laser 18 x 18 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R73190  
Brelok FLEXi RED        5,90 PLN
Brelok wyposażony w wygodny mechanizm odpinania kluczy. 

metal, plastik

30 x 73 x 17 mm

laser 20 x 11 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe
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R73186           6,98 PLN
Brelok sPORTs CAR

metal

58 x 30 x 4 mm

laser 35 x 10 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R73224 
Metalowy brelok LUCk 6,95 PLN
Metalowy modny brelok z zawieszkami - symbolami szczęścia. 

metal

95 x 32 x 2 mm

laser 12 x 12 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R73264 
Metalowy brelok FLAT    5,95 PLN
Błyszczący metalowy brelok z dużym miejscem na nadruk. 

metal

42 x 12 x 4 mm

laser 35 x 7 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe
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R73188.05

R73188.08

R73192        6,75 PLN
Metalowy brelok APPLE
Metalowy błyszczący brelok w kształcie jabłka. 

metal

37 x 43 x 5 mm

laser 23 x 15 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R73216 
Brelok CLOVER        5,95 PLN
Metalowy brelok - czterolistna koniczynka. Popularny symbol szczęścia. 

metal

40 x 40 x 3 mm

laser 15 x 15 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R73191 
Brelok 4-LEAF CLOVER    3,45 PLN
Wykonany ze stali nierdzewnej brelok w kształcie koniczyny.  

metal

45 x 45 x 1 mm

laser 30 x 13 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R73188..   5,98 PLN
Brelok CLOVER LUCk
Metalowy brelok w kształcie koniczynki.  

metal

31 x 40 x 3 mm

laser 23 x 10 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

zielony czerwony
R73188.05 R73188.08
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R73307.01 
Brelok FARFALLA       6,90 PLN
Metalowy brelok w kształcie motylka. Zdobiony cyrkoniami. 

metal, cyrkonie

33 x 25 x 4 mm

laser 10 x 8 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R73187           6,95 PLN
Brelok POLAR BEAR
Metalowy brelok w kształcie misia polarnego.  

metal

32 x 51 x 7 mm

laser 10 x 5 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R73205          3,98 PLN
Metalowy brelok sOCCER
Metalowy brelok w kształcie piłki nożnej.  

metal

35 x 44 x 5 mm

laser 18 x 18 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R73219         5,75 PLN
Metalowy brelok GLOBE
Metalowy brelok w kształcie kuli ziemskiej.  

metal

32 x 40 x 4 mm

laser 20 x 20 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R73213       6,45 PLN
Metalowy brelok sTEERiNG WhEEL
Metalowy brelok-koło sterowe. 

metal

45 x 40 x 5 mm

laser 14 x 14 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe
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R73308     6,25 PLN
Metalowy brelok AViON
Błyszczący metalowy brelok w kształcie samolotu.  

metal

50 x 25 x 3 mm

laser 23 x 10 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

opakowanie 
upominkowe

R73309   6,45 PLN
Metalowy brelok RACE CAR
Matowy metalowy brelok w kształcie samochodu wyścigowego. 

metal

60 x 25 x 11 mm

laser 20 x 15 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R73287      4,85 PLN
Metalowy brelok AUTO
Metalowy brelok w kształcie autka.  

metal

43 x 30 x 4 mm

laser 27 x 9 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R73303  7,45 PLN 
Metalowy brelok TRUCk
Metalowy brelok - TiR.  

metal

70 x 25 x 6 mm

laser 50 x 15 mm
   
 

R73304   7,75 PLN
Metalowy brelok PLANE
Wykonany z metalu brelok-samolot.  

metal

33 x 33 x 4 mm

laser 15 x 15 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe
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R73232           5,45 PLN
Metalowy brelok sPANNER
Metalowy brelok w kształcie klucza samochodowego.

metal

58 x 14 x 7 mm

laser 25 x 3 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R73312
Metalowy brelok OLD sChOOL     8,45 PLN
Masywny metalowy brelok. Pakowany w czarne opakowanie upominkowe.

metal

50 x 22 x 22 mm

laser 20 x 15 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe

R73225        6,95 PLN
Metalowy brelok PisTON
Metalowy brelok w kształcie tłoka samochodowego. 

metal

41 x 18 x 18 mm

laser 11 x 11 mm
   
 

opakowanie 
upominkowe
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R73
03

0.0
6

R73030.08

R73032
Brelok T-shiRT   1,39 PLN
Brelok w kształcie koszulki, znakomicie nadaje się do promocji  
widowisk sportowych z udziałem polskich drużyn. Wersja bez latarki.

ekoskóra

60 x 58 x 4 mm

tampondruk 20 x 15 mm
   
 

R73030..
Brelok latarka POLO       1,49 PLN
Brelok – latarka w kształcie koszulki sportowej wykonany z ekoskóry. Wyposażony  
w diodę w kolorze czerwonym. Zasilany 2 bateriami Ag10 (dołączone do produktu). 

ekoskóra

60 x 58 x 10 mm

tampondruk 20 x 25 mm
   
 biały czerwony

R73030.06 R73030.08

R73033.06

R73
03

3.0
8

R73033..
Brelok T-shiRT  1,39 PLN
Brelok w kształcie koszulki, znakomicie nadaje się do promocji  
widowisk sportowych z udziałem polskich drużyn. Wersja bez latarki.

ekoskóra

60 x 58 x 4 mm

tampondruk 20 x 15 mm
   
 biały czerwony

R73033.06 R73033.08

2x 
AG10

latarka dołączone 
baterie
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R73008.05
kołatka koszulka 1,65 PLN
Plastikowa kołatka w kształcie koszulki sportowej. 

plastik

185 x 65 x 19 mm

tampondruk 40 x 30 mm
   
 

R73085           1,85 PLN 
Flaga samochodowa
Flaga samochodowa mocowana do bocznej  
szyby samochodu. Wysokość kijka 45 cm. 

poliester 190D, plastik

450 x 340 x 27 mm

sitodruk 250 x 200 mm
   
 

R73045.06    1,19 PLN
Trąbka kibica

plastik

150 x 30 x 30 mm

tampondruk 50 x 10 mm
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R73026  1,90 PLN
Opaska samozaciskowa WORLD sOCCER
Opaska samozaciskowa na rękę z motywem piłki nożnej. 

tworzywo sztuczne

240 x 33 x 5 mm

tampondruk 50 x 8 mm
   
 

R73918        2,90 PLN
skacząca piłka
Zabawny gadżet umilający czas.

poliuretan, PET

39 x 70 x 39 mm

tampondruk 8 x 8 mm
   
 

R08776.08

R08776.02

R08775.08
Czapka kibica  7,90 PLN
Czapka z daszkiem z motywem piłkarskim. Wykonana z poliestru  
z domieszką elastycznego spandeksu, wykończona podszewką. 

poliester, spandeks

200 x 200 x 200 mm

sitodruk 70 x 50 mm
   
 

R08776..
kapelusz kibica 
Kapelusz z motywem piłki. Wykonany z poliestru  
z domieszką elastycznego spandeksu, wykończony podszewką.  

poliester, spandeks

290 x 160 x 290 mm

sitodruk 60 x 20 mm
   
 

b/czarny b/czerwony
R08776.02 R08776.08

5,90 PLN 6,90 PLN
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R73913           2,85 PLN
Brelok antystresowy kiCk & FUN
Przydatny relaksujący gadżet dla kibiców. 

poliuretan

Ø 40 mm

tampondruk 15 x 15 mm
   
 

R73914         3,35 PLN
Antystresowa piłka
Przydatny relaksujący gadżet dla kibiców. 

poliuretan

R73924  2,45 PLN
Brelok antystresowy VOLLEy
Antystresowy brelok w kształcie piłki do siatkówki. 

poliuretan

Ø 40 mm

tampondruk 20 x 5 mm
   
 

R73919      2,45 PLN
Brelok antystresowy BAskET
Antystresowy brelok w ksztacie piłki do koszykówki.  
idealny gadżet dla kibiców tej dyscypliny sportu. 

poliuretan

Ø 39 mm

tampondruk 20 x 7 mm
   
 

Ø 60 mm tampondruk 25 x 25 mm
   
 

R73921.08   2,45 PLN
Brelok antystresowy BUGGy
Antystresowy brelok w kształcie samochodziku  
ucieszy liczne grono zwolenników motoryzacji. 

poliuretan

80 x 35 x 30 mm 

tampondruk 27 x 22 mm
   
 

R73922
Brelok antystresowy hELMET   2,95 PLN
Anystresowy brelok-kask budowlańca. Zabawny gadżet dla wszystkich  
tych którzy budują i remontują swoje mieszkania i domy.  

poliuretan

55 x 30 x 45 mm

tampondruk 20 x 15 mm
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tampondruk 25 x 25 mm
   
 

R73933          2,75 PLN
Antystres hEARTiE
Antystres w kształcie serduszka. 

poliuretan

70 x 70 x 55 mm

tampondruk 30 x 30 mm
   
 

R73920    1,95 PLN
Brelok antystresowy CUTE
Brelok antystresowy w kształcie serduszka. 

poliuretan

40 x 40 x 30 mm

tampondruk 15 x 15 mm
   
 

R73996             2,45 PLN
Brelok antystresowy hAPPy
Brelok antystresowy w kształcie piłeczki z buźką Happy. 

poliuretan

Ø 40 mm

tampondruk 15 x 15 mm
   
 

R73997
Antystres hAPPy     3,75 PLN
gadżet relaksacyjny w kształcie piłeczki z buźką Happy. 

poliuretan

Ø 60 mm

tampondruk 25 x 25 mm
   
 

R73995     3,95 PLN
Antystres jo-jo hAPPy
gadżet relaksacyjny w kształcie piłeczki  
z buźką Happy, spełniający funkcję jo-jo. 

poliuretan

Ø 60 mm

tampondruk 25 x 25 mm
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R89097..
Antystres sPOOky       2,98 PLN
gadżet antystresowy wykonany z bardzo twardej pianki poliuretanowej z nadrukiem transferowym Happy.

poliuretan
   
 

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 R89097.04R89097.03R89097.05

R73937.99

SPOOKY!

R73937..
Antystresowy zestaw PEOPLE       9,90 PLN
Zestaw trzech poliuretanowych antystresów w kształcie ludzików, które można łączyć ze sobą. 

poliuretan

żółty/niebieski/czerwony niebieski czerwony/biały
R73937.99 R73937.04 R73937.08

R73937.04

R73937.08

180 x 80 x 20 mm tampondruk 35 x 10 mm
   
 

HELLO!
NOWOŚĆ
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R73929.04      3,90 PLN
Antystres FELLOW
Antystres w kształcie niebieskiego ludzika. 

poliuretan

105 x 80 x 28 mm

tampondruk 15 x 25 mm
   
 

R73907        4,90 PLN
Antystres CARROT
gadżet antystresowy w kształcie marchewki. 

poliuretan

140 x 38 x 38 mm

tampondruk 60 x 15 mm lub XL 90 x 10 mm
   
 

R73998          4,45 PLN
Antystres PENGUiN
gadżet antystresowy w kształcie pingwina

poliuretan

62 x 118 x 53 mm 

tampondruk 25 x 40 mm
   
 

R73926           6,45 PLN
Antystres GRENADE
gadżet antystresowy w kształcie granatu. 

poliuretan

62 x 97 x 55 mm

tampondruk 25 x 15 mm
   
 

R73932
Antystres WiNG           5,65 PLN
Antystresowy samolot. idealny dla rozładowania emocji przed i w trakcie lotu.

poliuretan

90 x 40 x 90 mm

tampondruk 15 x 15 mm
   
 

dostępne  
zdobienie
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R73917.08

R73917.04

R73917.05

R73917.03

R73916.01

R73916.05

R73916..
Antystres CUBE   2,85 PLN
Kostka antystresowa w kształcie sześcianu. 

poliuretan

51 x 51 x 51 mm

tampondruk 35 x 35 mm
   
 

srebrny zielony
R73916.01 R73916.05

R89098.28      4,45 PLN
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
   
 

dostępne  
zdobienie

niebieski czerwony
R89099.28 R89099.08

R89099.28

R89099.08

R73917.. 
Antystres BLOCk    2,45 PLN
Klocek antystresowy. Konstrukcja pozwala na łączenie ich ze sobą. 

poliuretan

78 x 28 x 38 mm

tampondruk 60 x 15 mm
   
 

żółty niebieski zielony czerwony
R73917.03 R73917.04 R73917.05 R73917.08

R89099..
Antystres DROP   3,98 PLN
gadżet antystresowy w kształcie kropelki.

poliuretan

65 x 75 x 60 mm

tampondruk 30 x 25 mm
   
 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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NOWY 
KOLOR

R73936.08

R73936.04

R73934.01

R73934.04
R73934.08

R73934.05

R73934.02

R73934..
Antystres BALL
gadżet antystresowy w kształcie piłeczki.

poliuretan

60 x 60 x 60 mm

tampondruk 25 x 25 mm
   
 

R73934.15

R73934.55R73934.33

srebrny czarny niebieski c.zielony czerwony zielony różowy pomarańczowy
R73934.01 R73934.02 R73934.04 R73934.05 R73934.08 R73934.55 R73934.33 R73934.15

R73928
Antystres GLOBE   3,30 PLN
gadżet antystresowy w kształcie kuli ziemskiej. 

poliuretan

Ø 65 mm

tampondruk 20 x 20 mm
   
 

R74000.08      4,45 PLN
Antystres APPLE
gadżet antystresowy w kształcie jabłka. 

poliuretan

70 x 65 x 67 mm 

tampondruk 30 x 25 mm
   
 

niebieski czerwony
R73936.04 R73936.08

2,98 PLN 2,70 PLN 2,70 PLN 2,70 PLN 2,70 PLN 2,70 PLN 2,70 PLN 2,70 PLN

R73936..
Antystres yO-yO    3,75 PLN
gadżet relaksacyjny w kształcie piłeczki o połyskującej  
powierzchni, spełniający funkcję jo-jo. 

poliuretan

Ø 60 mm

tampondruk 25 x 25 mm
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NOWOŚĆ
R08699.04 

Worek XL Dry InsIDe   34,90 PLN
Wodoodporny worek o pojemności 10 l. Wyposażony  
w szczelne rolowane zamknięcie i odpinany pasek na ramię.  

poliester 250 D i PVC 0,36 mm.

315 x 465 x 6 mm

sitodruk 230 x 240
   
 

3 x roll-up 
waterproof

NOWOŚĆ

R08698.04 

Worek Dry InsIDe    22,90 PLN
Wodoodporny worek o pojemności 3 l. Wyposażony  
w szczelne rolowane zamknięcie i karabińczyk.  

poliester 250 D i PVC 0,36 mm.

230 x 330 x 6 mm

sitodruk 170 x 150 mm
   
 

3 x roll-up 
waterproof
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R08697.08

niebieski czerwony
R08697.04 R08697.08

R08697.04

R08694..          2,98 PLN
Plecak promocyjny neW Way
Lekki, modny plecak promocyjny.

non woven 80 g/m2

335 x 420 x 1 mm

sitodruk 250 x 290 mm
   
 granatowy jasnozielony czerwony różowy

R08694.04 R08694.55 R08694.08 R08694.33

R08694.04

R08694.55

R08694.33

R08694.08 NOWOŚĆ

R08697..                 3,45 PLN
Worek na obuwie schooLtIme
Lekki worek na obuwie. 

poliester 210D

335 x 420 x 1 mm 

sitodruk 250 x 290 mm
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NOWY 
KOLOR

R08695.04

R08695.03

R08695.02
R08695.28

R08695.06

R08695..                3,95 PLN
Plecak promocyjny
Solidny plecak wykonany z poliestru 210 N. Idealny, by zapakować niezbędne rzeczy na basen czy wycieczkę. 

210N polyester

czarny żółty niebieski biały czerwony błękitny
R08695.02 R08695.03 R08695.04 R08695.06 R08695.08 R08695.28

Akcesoria 
nie są  

dołączone

R08695.08

335 x 420 x 1 mm sitodruk 250 x 290 mm
   
 zielony różowy pomarańczowy

R08695.05 R08695.33 R08695.15

NOWY 
KOLOR

NOWY 
KOLOR

R08695.33

R08695.05
R08695.15

R08696.03                  6,50 PLN
Plecak promocyjny z taśmą odblaskową
Solidny plecak promocyjny, obszyty obustronnie dwustronną taśmą odblaskową  
o szerokości 2,5 cm. Dobrze widoczny z oddali, zwiększa bezpieczeństwo.

poliester 210D

335 x 420 x 1 mm

sitodruk 250 x 200 mm
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R08157.04

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

poliester, aluminium

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

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

R08155.05

R08155.02

R08155.51

R08155.04

R08155.08

R08155.21

R08155.28

ciemnozielony
R08155.51

10 kg

Maksymalne 
obciążenie

R08157..
Izotermiczny kosz na zakupy PORTLAND     54,90 PLN
Izotermiczny kosz na zakupy zapewnia bardzo dobrą izolację termiczną dzięki starannemu  
wyłożeniu wnętrza grubą warstwą izotermiczną z folii aluminiowej. Aluminiowa rama,  
uchwyt z pianki EVA. Pakowany w opakowanie kartonowe. 

poliester, aluminium, pianka EVA

480 x 400 x 280 mm

sitodruk 200 x 150 mm
   
 

niebieski szary
R08157.04 R08157.21

R08157.21

8 kg

Maksymalne 
obciążenie

440 x 380 x 290 mm sitodruk 200 x 100 mm
   
 

35,90 PLN 35,90 PLN 32,90 PLN 35,90 PLN 35,90 PLN 35,90 PLN 35,90 PLN
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R08158.04

R08158.0810 kg

Maksymalne 
obciążenie

R08158..                                         29,90 PLN
Składany kosz na zakupy EUGENE
Wygodnie składany kosz na zakupy. Wykonany z poliestru,  
z aluminiową ramą. Pakowany w kartonowe opakowanie. 

poliester, aluminium

480 x 400 x 280 mm

sitodruk 200 x 100 mm
   
 

niebieski czerwony
R08158.04 R08158.08
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R08450.03
R08450.04

R08450.05 R08450.51

R08450.81.A  

R08451.03 R08451.04
R08451.05

R08451.51

R08451.81.A

R08456.03 R08456.04 R08456.51

R08456.08

R08456..
torba eko na zakupy     2,25 PLN
Ekologiczna torba na zakupy z krótkimi uszami - doskonała propozycja cenowa.

non-woven 80 g/m2

produkt 
ekologiczny

370 x 420 x 1 mm sitodruk 220 x 280 mm
   
 

R08450..     
torba eko na zakupy         3,50 PLN
Wykonana z materiału non woven 100 g/m2 ekologiczna torba na zakupy.

non-woven 100 g/m2

produkt 
ekologiczny

żółty granatowy zielony ciemnozielony czerwony
R08450.03 R08450.04 R08450.05 R08450.51 R08450.81.A

300 x 350 x 75 mm sitodruk 190 x 230 mm
   

.A 
- drobny wzór  
na fakturze  
ułatwiający  
znakowanie

.A 
- drobny wzór  
na fakturze  
ułatwiający  
znakowanie

R08451..        
Torba eko na zakupy i plażę
Dwufunkcyjna ekologiczna torba na zakupy i na plażę. 

non-woven 100 g/m2
produkt 

ekologiczny

żółty granatowy zielony ciemnozielony czerwony
R08451.03 R08451.04 R08451.05 R08451.51 R08451.81.A

430 x 330 x 150 mm sitodruk 200 x 200 mm
   
 

żółty granatowy ciemnozielony czerwony
R08456.03 R08456.04 R08456.51 R08456.08

2,90 PLN 4,50 PLN 4,50 PLN 2,90 PLN 4,50 PLN238
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R08453.02

R08453.04

długość 
uszu 

67 cm

długość 
uszu 

23 cm

R08512    3,98 PLN
Bawełniana torba na zakupy
Tradycyjna bawełniana torba na zakupy z długimi (67 cm) uszami.

bawełna 100 g/m2

360 x 420 x 1 mm

sitodruk 200 x 300 mm
   
 

produkt 
ekologiczny

R08513    3,80 PLN
Bawełniana torba na zakupy
Tradycyjna bawełniana torba na zakupy z krótkimi  
(23 cm) uszami.

bawełna 100 g/m2

360 x 420 x 1 mm

sitodruk 200 x 300 mm
   
 

produkt 
ekologiczny

czarny granatowy
R08453.02 R08453.04

R08453..   
torba nylonowa        2,95 PLN
Praktyczna składana torba z kieszonką. Można ją  
szybko i wygodnie złożyć do niewielkich wymiarów. 

nylon 190D

420 x 460 x 1 mm

sitodruk 300 x 300 mm
   
 

R08465.05 
Torba na ramię  2,90 PLN
Wykonana z tworzywa sztucznego torba  
z paskiem na ramię.

tworzywo sztuczne

420 x 360 x 90 mm 

sitodruk 290 x 200 mm
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NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

R08549.99          35,90 PLN
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
   
 

R08633.99           33,90 PLN
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
   
 

R08631.99                   29,90 PLN
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
   
 240

Plecaki i torby



R08547.08
R08547.04

R08363                                         16,90 PLN
Plecak dziecięcy ELEPHANT BLUE
Czerwony plecak dziecięcy z motywem słonia. 

poliester 600D

240 x 290 x 100 mm

sitodruk 120 x 70 mm
   
 

R08540         24,90 PLN
Plecak dziecięcy TEDDY
Dziecięcy plecak w granatowym kolorze z motywem misia. 

mikrofibra 600D

230 x 280 x 180 mm

sitodruk 100 x 50 mm
   
 

NOWY 
KOLOR

R08547..
Plecak refLect            
Plecak dziecięco-młodzieżowy z taśmą zwiększającą widoczność, o szerokości 
2,5 cm. Nie należy utożsamiać tego produktu z produktami ochrony indywidualnej 
w rozumieniu Dyrektywy o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686/EEC. 

poliester 600D

250 x 370 x 140 mm

sitodruk 150 x 90 mm
   
 niebieski granatowy czerwony

R08547.04 R08547.42 R08547.08

R08547.42

26,90 PLN 26,90 PLN 24,90 PLN
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NOWOŚĆ

R08548.02   

Plecak mIDLanD          47,90 PLN
Dwukomorowy plecak z bocznymi kieszonkami z siateczki. Przednia kieszeń  
zamykana na zamek z gumowaną taśmą. Wykończenia w neonowym kolorze.  
Na szelkach naszyte paski z odblaskowego materiału zwiększające bezpieczeństwo.

poliester 600D, guma

320 x 420 x 150 mm

sitodruk 100 x 150 mm
   
 

odblaskowe 
elementy

R08645.41 

Plecak miejski BUSTLE       79,90 PLN
Dwukomorowy plecak miejski. Wykonany z wytrzymałej tkaniny o splocie 
oxford, 100% poliester powlekanej PVC. Wyposażony w tradycyjne zamki. 
Dodatkowo posiada 1 kieszeń z przodu oraz 2 boczne, wykonane z siateczki.  
Na szelkach naszyte są paski z odblaskowego materiału. 

oxford, poliester powlekany PCV

290 x 450 x 150 mm

sitodruk 100 x 230 mm
   
 

R08643
Plecak amarILLo            44,90 PLN
Plecak wykonany z nylonu i poliestru 600 D, wyposażony w system regulacji  
szerokości, posiada jedną komorę z przegródką i bezpieczną kieszenią  
na portfel, kieszeń przednią z organizerem i dwie kieszenie boczne. 

nylon, poliester 600D

330 x 480 x 200 mm

sitodruk 150 x 100 mm
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R08657..           
Plecak DULUTH     32,90 PLN
Dwukolorowy plecak promocyjny.

żakard, poliester 600D 320 x 430 x 230 mm sitodruk 140 x 200 mm
   
 cz/granatowy cz/grafitowy cz/czerwony

R08657.04 R08657.41 R08657.08

R08657.04
R08657.41

R08657.08

R08647.99  

Plecak JasPer   44,90 PLN
Wykonany z poliestru 600D dwukomorowy plecak. Wyposażony  
w regulowane szelki i 2 boczne kieszenie z siateczki.

poliester 600D

320 x 430 x 150 mm

sitodruk 140 x 200 mm
   
 

R08648.99  

Plecak arDmore   44,90 PLN
Dwukomorowy plecak. Wyposażony w regulowane  
szelki i 2 boczne kieszenie z siateczki.

poliester 600D

320 x 430 x 150 mm

sitodruk 140 x 200 mm
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MAX 
30 x 27 x 6 cm

MAX 
30 x 26 x 6 cm

R91839 

Plecak na laptopa PensacoLa            78,90 PLN
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   
 

R91841              39,90 PLN
Plecak na laptopa FARMINGTON
Uniwersalny plecak na laptopa. Plecak posiada dwie duże przegródki 
(jedna z nich na laptopa) i 2 dodatkowe kieszonki z przodu. 

żakard, poliester

320 x 470 x 140 mm

sitodruk 100 x 40 mm
   
 

R08622   

Plecak młodzieżowy NASHVILLE       54,90 PLN
Modny młodzieżowy plecak wykonany z żakardu i poliestru. Posiada 2 kieszenie wewnętrzne,  
dwie przednie oraz boczne kieszonki z siateczki, idealne do przechowywania napojów. 

żakard, poliester

300 x 410 x 220 mm

sitodruk 60 x 60 mm
   
 

R08553   

Plecak neW orLeans     69,90 PLN
Funkcjonalny plecak z wieloma kieszonkami i przegródkami.  

oxford

290 x 430 x 150 mm

sitodruk 90 x 40 mm
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R08544.08

R08544.05
R08544.04

R08632.02

R08632.08
R08632.04

cz/niebieski cz/zielony cz/czerwony
R08544.04 R08544.05 R08544.08

R08544..  
Plecak uniwersalny DES MOINES      44,90 PLN
Turystyczno-miejski plecak wykonany z wytrzymałych materiałów: Wyposażony  
w dwie komory, dwie boczne kieszenie oraz dwubiegowy zamek. Wyróżniają go 
odblaskowe wszywki umieszczone z przodu i na szelkach.  

żakard, poliester 600D

300 x 430 x 150 mm

sitodruk 60 x 90 mm
   
 

R08632..
Plecak HOUSTON        
Wykonany z poliestru 600 D plecak z usztywniającym obszyciem. Wyposażony w regulowane szelki. 

poliester 600D

260 x 410 x 120 mm

sitodruk 130 x 250 mm
   
 

czarny niebieski czerwony
R08632.02 R08632.04 R08632.08

odblaskowe 
elementy

R08553   

Plecak neW orLeans     69,90 PLN
Funkcjonalny plecak z wieloma kieszonkami i przegródkami.  

oxford

290 x 430 x 150 mm

sitodruk 90 x 40 mm
   
 13,90 PLN 14,90 PLN 14,90 PLN
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odblaskowe 
elementy

R08634.02 
Plecak sportowy KANSAS      29,90 PLN
Plecak sportowy z bocznymi kieszonkami. Wyposażony w regulowane 
szelki i odblaskową naszywkę.

poliester 600D

260 x 410 x 130 mm 

sitodruk 120 x 120 mm
   
 

R08642 
Plecak sportowy GLENDALE   44,90 PLN
Gustowny plecak sportowy. Posiada dużą komorę i bezpieczną kieszeń  
na portfel, regulowane szelki, boczne kieszonki. 

poliester 600D

290 x 440 x 160 mm

sitodruk 60 x 200 mm
   
 

R08641  
Plecak sportowy CARSON        44,90 PLN
Gustowny plecak sportowy. Wyposażony w dużą komorę i bezpieczną  
kieszeń na portfel, regulowane szelki, boczne kieszonki. 

poliester 600D

290 x 440 x 160 mm

sitodruk 60 x 200 mm
   
 

R08640  
Plecak sportowy GARLAND   44,90 PLN
Gustowny plecak sportowy. Posiada dużą komorę i bezpieczną  
kieszeń na portfel, regulowane szelki, boczne kieszonki. 

poliester 600D

290 x 440 x 160 mm

sitodruk 60 x 200 mm
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R08659.08

R08659.05

R08659.04

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

R08637..  
Plecak sportowy VISALIS    49,80 PLN
Solidny plecak sportowy. Połyskujące wstawki. Dodatkowa bezpieczna kieszeń na portfel. 

żakard, poliester 600D 290 x 470 x 180 mm sitodruk 80 x 220 mm
   
 

R08637.05 R08637.08

R08637.04

cz/granatowy cz/zielony cz/czerwony
R08659.04 R08659.05 R08659.08

R08659..                       49,90 PLN
Plecak uniwersalny EL PASO
Obszerny plecak sportowy. Posiada dwie komory i wygodną 
rączkę. Odblaskowa lamówka z przodu i na szelkach.  

ripstop, poliester 600D

280 x 440 x 240 mm

sitodruk 60 x 170 mm
   
 

odblaskowe 
elementy

R08641  
Plecak sportowy CARSON        44,90 PLN
Gustowny plecak sportowy. Wyposażony w dużą komorę i bezpieczną  
kieszeń na portfel, regulowane szelki, boczne kieszonki. 

poliester 600D

290 x 440 x 160 mm

sitodruk 60 x 200 mm
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Stanowi  
idealny komplet  
z kosmetyczką 

R08658.41 
(str. 198)

R08527.41         98,90 PLN
torba podróżna GRAY
Bardzo pojemna torba podróżna. Wyposażona  
w 3 przednie i 2 boczne kieszenie na zamek.

nylon 1680D

620 x 350 x 270

sitodruk 100 x 50 mm
   
 

R08532              59,90 PLN
torba podróżna carLsBanD
Elegancka torba podróżna w kolorze czarno-szarym.  
Wyposażona w pasek na ramię. 

oxford

620 x 350 x 270 mm

sitodruk 100 x 50 mm
   
 

R08533              59,90 PLN
torba podróżna BenD      
Zgrabna torba podrożna w kolorystyce czarno-niebieskiej. 

oxford

640 x 350 x 270 mm

sitodruk 160 x 105 mm
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R08627.04

R08627.02

R08532              59,90 PLN
torba podróżna carLsBanD
Elegancka torba podróżna w kolorze czarno-szarym.  
Wyposażona w pasek na ramię. 

oxford

620 x 350 x 270 mm

sitodruk 100 x 50 mm
   
 

czarny niebieski
R08627.02 R08627.04

530 x 320 x 320 mm sitodruk 200 x 100 mm
  
 
 

R08626  
Torba podróżna INDIANAPOLIS    67,90 PLN
Obszerna torba podróżna z dużą kieszenią główną i dwiema bocznymi. 
Pomysłowo zaprojektowany przedłużony zamek pozwala na jednoczesne  
otwieranie klapy z boku torby i szybsze znalezienie ubrania w jej wnętrzu. 

oxford

R08627..   
torba podróżna Prescott    57,90 PLN
Duża torba podróżna. Posiada 2 obszerne kieszenie boczne, przednią kieszonkę  
na drobne przedmioty i przedłużany zamek. W pełni otwierany tył torby -  
zapakowanie i rozpakowanie nie sprawia żadnego problemu. 

poliester 600D

650 x 300 x 300 mm 

sitodruk 120 x 50 mm
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R08624  
torba podróżna aBILeBe           69,90 PLN
Idealna torba podróżna na dłuższe wyjazdy. Wyposażona w główną kieszeń  
i 3 kieszenie z przodu. Tradycyjnym bocznym kieszeniom towarzyszą  
przewiewne kieszonki z siateczki doskonałe do przewożenia obuwia. 

oxford, żakard

650 x 350 x 340 mm

sitodruk 100 x 50 mm
   
 

R08625                                138,00 PLN
Torba podróżna na kółkach DILON     
Podróżna torba na kółkach wyposażona w pojemną główną przednią kieszeń  
i kieszenie boczne. Trwałe kauczukowe kółka zapewniają solidność konstrukcji.  

żakard

680 x 350 x 330 mm

sitodruk 150 x 50 mm
   
 

R08535             79,90 PLN
Torba podróżna na kółkach GALVESTON
Poręczna torba podróżna na kółkach w klasycznej kolorystyce. 

oxford

600 x 370 x 320 mm

sitodruk 140 x 90 mm
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R08638.21

R08638.41

R08638..                39,90 PLN
Torba sportowa ARDMORE    
Znakomita propozycja na zajęcia na siłowni czy w fitness klubie. 
Torba sportowa wykonana z poliestru 420 D i 600 D. Posiada  
dwie kieszenie boczne, w tym jedną obszerną na obuwie. 

poliester 420D i 600D

430 x 230 x 190 mm

sitodruk 170 x 120 mm
   
 szaro-zielony grafitowo-różowy

R08638.21 R08638.41

kieszeń 
na obuwie

R08530                            
Torba sportowa CHARLESTON   54,90 PLN     
Efektowna szaro-pomarańczowa torba sportowa z przegródką na obuwie  
i kieszonką na bidon/termos. Zawiera dodatkowy pasek na ramię.

oxford

620 x 320 x 170 mm

silkscreen 140 x 45 mm
   
 

kieszeń 
na obuwie
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R91825 

torba na laptopa montPeLIer    56,90 PLN
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 
38 x 26 x 6 cm

MAX 
40 x 30 x 5 cm

R91826 

torba na laptopa reno         48,90 PLN
Torba na laptopa z z wygodną rączką do noszenia oraz paskiem na ramię. 

mikrofibra

400 x 300 x 80 mm

sitodruk 150 x 45 mm
   
 

MAX 
38 x 26 x 6 cm

R91815 

torba na laptopa aBerDeen          98,00 PLN
Torba na laptopa z trzema kieszeniami i organizerem. W przypadku mniejszych laptopów 
w głównej kieszeni można wydzielić przegrodę na akcesoria. 

poliester 1680D

440 x 350 x 90 mm

sitodruk 150 x 60 mm
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R91825 

torba na laptopa montPeLIer    56,90 PLN
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
   
 

R91822                                             39,90 PLN
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
   
 

104 cm

R91820  

Torba na garnitur RIVERSIDE   85,90 PLN
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
   
 

100 cm

R91826 

torba na laptopa reno         48,90 PLN
Torba na laptopa z z wygodną rączką do noszenia oraz paskiem na ramię. 

mikrofibra

400 x 300 x 80 mm

sitodruk 150 x 45 mm
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R26000                  3,45 PLN
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 XL 100 x 30 mm
   
 

R26003                  3,45 PLN
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
   
 

dostępne  
zdobienie

dostępne  
zdobienie
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R22987.05       3,45 PLN
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
   
 

R26010.08         3,95 PLN
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
   
 

R22906         9,90 PLN
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
   
 

R22905        12,90 PLN
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
   
 

dostępne  
zdobienie

dostępne  
zdobienie
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R22557.08  

torba na wino  19,90 PLN

ekoskóra, welur

111 x 430 x 111 mm
tampondruk 60 x 20 mm  
lub tampondruk XL 85 x 50 mm   

 

R22993.08  

torba na wino  2,98 PLN

laminowany papier 170 g/m2 

130 x 330 x 90 mm

sitodruk 95 x 200 mm
   
 

dostępne  
zdobienie

R22988.16  

torba na wino  2,45 PLN

papier 190 g/m2

130 x 330 x 90 mm

sitodruk 90 x 180 mm
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R22557.08  

torba na wino  19,90 PLN

ekoskóra, welur

111 x 430 x 111 mm
tampondruk 60 x 20 mm  
lub tampondruk XL 85 x 50 mm   

 

R22928                           4,45 PLN
Worek na prezenty XL
Worek na prezenty z satynową tasiemką. 

tiul

300 x 400 x 1 mm

tampondruk 50 x 5 mm
   
 

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

R22921..       2,98 PLN
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

R22921.04

R22920.04

R22920.79

R22920.08

R22921.08

R22921.79

1,98 PLN 1,80 PLN 1,98 PLN
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R07945.02                                     59,90 PLN
Składany parasol sztormowy Vernier        
Automatycznie rozkładany i składany parasol dla dwojga osób. Rama i żebra wykonane z włókna szklanego i aluminium, 
pałąk z metalu. Dzięki zastosowaniu żeber o specjalnej konstrukcji, stelaż może być wywinięty przez wiatr na drugą stronę.

pongee 190T, metal, włókno szklane, aluminium

R07942.02  

Składany parasol sztormowy Biel                      44,90 PLN
Automatycznie składany i rozkładany parasol. Żebra wykonane z włókna szklanego, rama i pałąk z metalu.  
Dzięki zastosowaniu żeber o specjalnej konstrukcji, stelaż może być wywinięty przez wiatr na drugą stronę.

pongee 190T, włókno szklane, metal

980 x 590 x 980 mm, złożony 315 x 100 x 55 mm

sitodruk 200 x 140 mm
   
 

wiatro- 
odporny

elementy 
z włókna  
szklanego

automatyczne 
otwieranie 
i składanie

rączka  
typu

soft grip

wodooporne 
etui  

z pongee

wiatro- 
odporny

elementy 
z włókna  
szklanego

automatyczne 
otwieranie 
i składanie

rączka  
typu

soft grip

wodooporne 
etui  

z pongee

duo  
brolly 
model

NOWOŚĆ

980 mm

NOWOŚĆ

 

parasol 
sztormowy

 

parasol 
sztormowy

średnica

1230 mm

średnica

1230 x 750 x 1230 mm sitodruk 200 x 150 mm
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R07943..                                    39,90 PLN
Składany parasol sztormowy Ticino      
Elegancki parasol automatycznie rozkładany z elastycznym zaczepem na rękę.  
Rączka typu soft grip - miła i delikatna w dotyku. Pakowany w etui z pongee. 
Rama i żebra wykonane z włókna szklanego i aluminium. Pałąk z metalu.  
Dzięki zastosowaniu żeber o specjalnej konstrukcji, stelaż może być  
wywinięty przez wiatr na drugą stronę. 

pongee 190T, włókno szklane, metal

1000 x 560 x 1000 mm

sitodruk 200 x 140 mm
   
 czarny granatowy bordowy

R07943.02 R07943.42 R07943.82

R07943.82R07943.42

R07943.02

R07937.04

R07937.02

czarny granatowy
R07937.02 R07937.04

wiatro- 
odporny

elementy 
z włókna  
szklanego

duo brolly 
model

NOWOŚĆ

wiatro- 
odporny

elementy 
z włókna  
szklanego

wodooporne 
etui  

z pongee

R07937..   43,90 PLN
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
   
 

 

parasol 
sztormowy

1200 mm

średnica

1000 mm

średnica rączka  
typu

soft grip
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R07941.05 R07941.08R07941.04R07941.02czarny granatowy
R07937.02 R07937.04

R07941..           
Parasol automatyczny lUGAno
Kwadratowy automatyczny parasol z gumowaną rączką. 

pongee 190T, włókno szklane, metal, plastik

1040 x 1040 x 860 mm 

sitodruk 250 x 150 mm
   
 

elementy 
z włókna  
szklanego

rączka  
typu

soft grip

R17950.02
elegancki parasol BASel               57,90 PLN
12 panelowy parasol automatyczny z anty-poślizgową rączką. Żebra i rama 
wykonane z włókna węglowego. Pałąk z aluminium. 

pongee 190T, metal, aluminium

1100 x 920 x 1100 mm

sitodruk 150 x 150 mm
   
 

NOWOŚĆ

wiatro- 
odporny

elementy 
z włókna  

węglowego

1100 mm

średnica

1040 mm

czarny niebieski
R07941.02 R07941.04

zielony czerwony
R07941.05 R07941.08

39,80 PLN 29,90 PLN 29,90 PLN 29,90 PLN

wiatro- 
odporny

średnica
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R07946..
Parasol golfowy BAden   24,90 PLN
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

R07946.08

R07940.03              28,90 PLN
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
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R07931..             25,90 PLN
Parasol automatyczny Sion
Automatyczny parasol z drewnianą rączką.  
Brzeg obszyty taśmą odblaskową. 

poliester 190T, metal, drewno

1080 x 1080 x 905 m

sitodruk 200 x 150 mm
   
 

R07931.04

R07931.02

R07927.05 

Parasol dziecięcy SAPo       26,50 PLN
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
   
 

R07934.08    25,90 PLN
Parasol automatyczny dAVoS
Czarny parasol z kontrastującym czerwonym obszyciem  
i panelem. Wyposażony w ergonomiczną plastikową rączkę. 

poliester 190T, metal

1060 x 1060 x 820 mm

sitodruk 200 x 150 mm
   
 

1060 mm

1080 mm

czarny niebieski
R07931.02 R07931.04

700 mm

NOWOŚĆ
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R07920..          16,90 PLN
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
   
 

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

R07920.15

R07920.08

R07920.04

R07920.02

R07936..           16,50 PLN
Parasol automatyczny MArTiGny
Najpopularniejszy parasol promocyjny. 

poliester 190t, metal, drewno

1080 x 1080 x 905 mm 

sitodruk 200 x 150 mm
   
 

czarny niebieski zielony czerwony
R07936.02 R07936.04 R07936.05 R07936.08

R07936.08

R07936.05R07936.02

R07936.04

1000 mm

średnica rączka typu
soft grip

1080 mm

NOWOŚĆ
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ZESTAWIENIE PARASOLI
 

Model R07942.02 
BIeL

R07946.. 
BaDen

R07945.02 
VeRnIeR

R07937.. 
Lausanne

R17950.02 
BaseL

R07936.. 
MArTiGny

R07931.. 
Sion

ŚREDNICA 980 mm 1270 mm 1230 mm 1200 mm 1100 mm 1080 mm 1080 mm

POKRYCIE pongee 190T poliester 190T pongee 190T pongee 190T pongee 190T poliester 190T poliester 190T

WIATRO- 
ODPORNY

OTWIERANIE automat manualne automat automat automat automat automat

ZAMYKANIE automat manualne automat manualne manualne manualne manualne

ELEMENTY 
Z WŁÓKNA 
SZKLANEGO

RĄCZKA plastik typu 
“soft grip” EVA plastik typu 

“soft grip” ekoskóra plastik typu 
“soft grip” drewno drewno

ETUI

KOLORYSTYKA        

Model R07940.03 
BellinzonA

R07934.08 
dAVoS

R07941.. 
lUGAno

R07943.. 
Ticino

R07920.. 
FriBoUrG

R07927.05 
SAPo

ŚREDNICA 1060 mm 1060 mm 1040 mm 1000 mm 1020 mm 700 mm

POKRYCIE pongee 190T poliester 190T pongee 190T pongee 190T poliester 190T poliester 190T

WINDPROOF

OTWIERANIE automat automat automat automat automat manualne

ZAMYKANIE manualne manualne manualne manualne manualne manualne

ELEMENTY 
Z WŁÓKNA 
SZKLANEGO

RĄCZKA EVA plastik plastik typu 
“soft grip”

plastik typu 
“soft grip”

 plastik typu 
“soft grip” plastik

ETUI

KOLORYSTYKA         
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R74017.04                  45,90 PLN
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
   
 

R74018.08

R74018.06 R74018.04

R74018..
Brelok rAincoAT       4,65 PLN
Ponczo w pudełku. Pudełko z dużym miejscem na nadruk  
można z łatwością przytroczyć do paska lub plecaka.  
Wykonane z folii ponczo ma uniwersalny rozmiar. 

plastik

ponczo 1020 x 875 x 1020 mm, pudełko 60 x 60 x 60 mm

sitodruk 200 x 100 mm
   
 niebieski biały czerwony

R74018.04 R74018.06 R74018.08
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NOWOŚĆ

R08714..
czapka dziecięca dAily      6,15 PLN
5 panelowa czapka dziecięca (obwód 50 - 56 cm) z daszkiem. 

bawełna 165 - 170 g/m2

160 x 120 x 180 mm

sitodruk 80 x 40 mm
   
 niebieski biały czerwony

R08714.04 R08714.06 R08714.08
R08714.04 R08714.06

R08714.08

R08741         11,45 PLN
czapka dziecięca doGGy
Bawełniana czapka dla dzieci - piesek. Możliwość  
regulacji obwodu czapki za pomocą zapięcia na rzep. 

bawełna 165 - 170 g/m2

180 x 140 x 180 mm

sitodruk 80 x 30 mm
   
 

R08740         9,95 PLN
czapka dziecięca dUcKy
Bawełniana czapka dla dzieci - kaczuszka. Możliwość  
regulacji obwodu czapki za pomocą zapięcia na rzep. 

bawełna 165 - 170 g/m2

170 x 140 x 170 mm

sitodruk 45 x 45 mm
   
 

gramatura 

165 - 170
 g/m2

gramatura 

165 - 170
 g/m2

gramatura 

165 - 170
 g/m2
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R08719.15R08719.03

R08717..                               10,90 PLN
odblaskowa czapka dziecięca SPorTiF
Czapka dla dzieci w neonowym kolorze, z taśmą odblaskową.  
Wykonana z przewiewnej, elastycznej dzianiny poliestrowej.  
Doskonale widoczna z oddali, zwiększa bezpieczeństwo dziecka. 

poliester 140 g/m2

150 x 120 x 150 mm

sitodruk 45 x 45 mm
   
 żółty pomarańczowa

R08717.03 R08717.15

R08717.15

R08717.03

R08719.. 
odblaskowa czapka Be AcTiVe    11,90 PLN
Czapka w neonowym kolorze, z taśmą odblaskową, wykonana z przewiewnej  
elastycznej dzianiny poliestrowej, obszyta odblaskową lamówką.

poliester 140 g/m2

200 x 120 x 200 mm 

sitodruk 50 x 50 mm
   
 żółty pomarańczowa

R08719.03 R08719.15
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żółty pomarańczowa
R08719.03 R08719.15

R08776.08

R08776.02

R08775.08
czapka kibica             7,90 PLN
Czapka z daszkiem z motywem piłkarskim. Wykonana z poliestru  
z domieszką elastycznego spandeksu, wykończona podszewką. 

poliester, spandeks

200 x 200 x 200 mm

sitodruk 70 x 50 mm
   
 

R08776..
Kapelusz kibica       
Kapelusz z motywem piłki. Wykonany z poliestru 
z domieszką elastycznego spandeksu, wykończony podszewką.  

poliester, spandeks

290 x 160 x 290 mm

sitodruk 60 x 20 mm
   
 

b/czarny b/czerwony
R08776.02 R08776.08

R08752.03

R08752.04

R08752.06

R08752.05

R08752.08

żółty granatowy zielony biały czerwony
R08752.03 R08752.04 R08752.05 R08752.06 R08752.08

R08752..
daszek przeciwsłoneczny AVeiro           6,90 PLN
Bawełniany daszek przeciwsłoneczny z regulowanym zapięciem. Wysokość paska 50 mm. 

bawełna 165 - 170 g/m2 200 x 50 x 200 mm sitodruk 90 x 30 mm
   
 

R08739.02 
czapka 6 paneli rAlly   9,90 PLN
6-panelowa, czarna czapka wykonana z grubej bawełny  
z haftem w wyścigową szachownicę. Zapinana na rzep.  

bawełna 259 g/m2

200 x 150 x 200 mm

sitodruk 60 x 50 mm
   
 

5,90 PLN 6,90 PLN

gramatura 

165 - 170
 g/m2

gramatura 

259 g/m2
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R08718.28
R08718.04

R08718.06
R08718.68 R08718.14

R08718.08

R08720.05

R08720.03

R08720.14

R08720.08

R08720.13

R08720.04

R08720.06

R08720.28 R08720.68

żółty granatowy zielony biały czerwony beżowy niebieski b/granatowy b/czerwony
R08720.03 R08720.04 R08720.05 R08720.06 R08720.08 R08720.13 R08720.14 R08720.28 R08720.68

R08720..
czapka z daszkiem coiMBrA     6,15 PLN
Bawełniana czapka 5 panelowa z daszkiem. Długość daszku 80 mm. 

bawełna 165 - 170 g/m2 200 x 150 x 200 mm sitodruk 90 x 50 mm
   
 

granatowy biały czerwony niebieski b/granatowy b/czerwony
R08718.04 R08718.06 R08718.08 R08718.14 R08718.28 R08718.68

R08718..
czapka 5 paneli BrAGA                5,25 PLN
Czapka 5 panelowa z daszkiem wykonana z poliestru. Długość daszku 80 mm. 

poliester 200 x 150 x 200 mm sitodruk 90 x 50 mm z przodu, 45 x 45 mm na bocznym panelu
   
 

R08724.04
czapka 6 paneli SeTUBAl   7,90 PLN
6-panelowa czapka wykonana z grubej bawełny z daszkiem 
obszytym odblaskową lamówką. Długość daszku 80 mm. 

bawełna 280 - 290 g/m2 200 x 150 x 200 mm sitodruk 50 x 50 mm
   
 

gramatura 

165 - 170
 g/m2

gramatura 

280 - 290
 g/m2
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R08737.04
R08737.08

R08737.13

R08733.04

R08733.02 R08733.08

czarny granatowy czerwony
R08733.02 R08733.04 R08733.08

R08733..      5,90 PLN
czapka z lamówką ABrAnTeS
5 panelowa czapka wykonana z grubej bawełny  
z odblaskową lamówką. Zapinana na rzep.  

bawełna 259 g/m2

200 x 150 x 200 mm

sitodruk 90 x 50 mm
   
 

granatowy czerwony beżowy
R08737.04 R08737.08 R08737.13

R08737..
czapka 5 paneli PorTo       6,90 PLN
Wykonana z grubej bawełny 5-panelowa czapka zapinana na rzep. 

bawełna 259 g/m2

200 x 150 x 200 mm

sitodruk 90 x 50 mm
   
 

sitodruk 50 x 50 mm
   
 

R08726.08

czarny granatowy czerwony
R08726.02 R08726.04 R08726.08

R08726..              9,90 PLN
czapka 6 paneli SAnTAreM
6 panelowa czapka z daszkiem z grubej bawełny  
z zapięciem na klamerkę. Długość daszku 80 mm. 

bawełna 280 - 290 g/m2

200 x 150 x 200 mm

sitodruk 55 x 50 mm
   
 

R08726.02
R08726.04

gramatura 

259 g/m2

gramatura 

259 g/m2

gramatura 

280 - 290
 g/m2
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biały czerwony
R73209.06 R73209.08

żółty niebieski czerwony
R73164.03 R73164.04 R73164.08

żółty zielony pomarańczowy
R73163.03 R73163.05 R73163.15

NOWOŚĆ

R73209..                      1,95 PLN
Gwizdek odblaskowy Whistle Reflect
Gwizdek odblaskowy z karabińczykiem zwiększa bezpieczeństwo.

polistyren

69 x 29 x 9 mm

tampondruk 30 x 20 mm
   
 

R73209.06

R73209.08

NOWOŚĆ
R73163..                     1,75 PLN
Światełko odblaskowe ciRcle Reflect
Dwustronne światełko odblaskowe w kształcie kółka z rozpinaną zawieszką.

polistyren

56 x 62 x 7 mm

tampondruk 35 x 35 mm
   
 

NOWOŚĆ

R73164.03

R73164.04

R73164.08

R73163.15 R73163.03
R73163.05

R73164..                      1,75 PLN
Światełko odblaskowe squaRe Reflect
Dwustronne światełko odblaskowe w kształcie kwadratu z rozpinaną zawieszką.

polistyren

49 x 55 x 7 mm

tampondruk 35 x 35 mm
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R17763.08 R17763.15R17763.01 R17763.04 R17763.33R17763.51R17763.05

długość 
30 cm

R17763..
Opaska odblaskowa         1,45 PLN
Czasem tak niewiele potrzeba by uratować czyjeś życie. Opaska odblaskowa może to uczynić. 

tworzywo sztuczne

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

dostępne  
zdobienie

300 x 30 x 2 mm tampondruk 50 x 20 mm lub tampondruk XL 100 x 20 mm
   
 czerwony pomarańczowy różowy

R17763.08 R17763.15 R17763.33

R17779.33        8,95 PLN
Dziecięca kamizelka odblaskowa 
Kamizelka odblaskowa zwiększająca widoczność w rozmiarze dziecięcym  
do 140 cm. Produktu nie należy utożsamiać z produktami ochrony 
indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy Środki Ochrony indywidualnej  
89/686/EEC.

poliester

450 x 500 x 1 mm

sitodruk 250 x 150 mm
   
 

R17761          8,95 PLN
Dziecięca kamizelka odblaskowa
Kamizelka odblaskowa w rozmiarze dziecięcym do 140 cm.  
Kamizelka spełnia wymagania normy EN1150. 

poliester

450 x 500 x 1 mm

sitodruk 250 x 150 mm
   
 

spełnia 
wymagania 

normy EN1150
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R73251.04

R73251.05

R73251.01

R73251.15

R73251.08

R73251.51

R73251..  
Brelok odblaskowy Reflect  
Brelok odblaskowy o uniwersalnym kształcie, z karabińczykiem. 

miękki plastik

srebrny niebieski żółty zielony
R73251.01 R73251.04 R73251.05 R73251.51

60 x 60 x 2 mm tampondruk 35 x 30 mm
   
 

R73237
Brelok odblaskowy seGuRO      1,79 PLN
Brelok trójkąt – światełko odblaskowe dwustronne, z karabińczykiem.

polistyren

50 x 45 x 8 mm 

tampondruk 20 x 20 mm
   
 

R73236..
Brelok odblaskowy safe          1,79 PLN
Brelok trójkąt – światełko odblaskowe dwustronne, z karabińczykiem.

polistyren

50 x 45 x 8 mm 

tampondruk 20 x 20 mm
   
 b/niebieski b/zielony b/czerwony

R73236.04 R73236.05 R73236.08

czerwony pomarańczowy
R73251.08 R73251.15

1,35 PLN
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R73235.04

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

polistyren
   
 

niebieski żółty bezbarwny
R73235.04 R73235.03 R73235.06

45 x 70 x 8 mm

tampondruk 20 x 20 mm

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

czerwony pomarańczowy
R73235.08 R73235.15

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

R73245.15

R73245.05

R73245..          1,39 PLN
Brelok odblaskowy BeaRY
Brelok miś-światełko odblaskowe z karabińczykiem.

miękki plastik
   
 

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

1,79 PLN
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R73246    
Brelok odblaskowy happY
Brelok światełko odblaskowe z karabińczykiem. 

miękki plastik

Ø60 x 3 mm

tampondruk 35 x 30 mm
   
 

R73249.08         
Brelok odblaskowy affectiON
Brelok odblaskowy w kształcie serduszka, z karabińczykiem.

miękki plastik

50 x 47 x 2 mm

tampondruk 20 x 15 mm
   
 

R73239.01 
Brelok odblaskowy sailiNG BOat
Brelok odblaskowy w kształcie żaglówki, z karabińczykiem.

miękki plastik

58 x 60 x 2 mm

tampondruk 25 x 7 mm
   
 

R73243.51      
Brelok odblaskowy lucKY clOVeR
Brelok odblaskowy w kształcie koniczynki, z karabińczykiem.

miękki plastik

60 x 60 x 2 mm

tampondruk 40 x 15 mm
   
 

NOWOŚĆ

R73162.08                  1,75 PLN
Światełko odblaskowe heaRt Reflect
Dwustronne światełko odblaskowe w kształcie serca z rozpinaną zawieszką.

polistyren

54 x 50 x 7 mm

tampondruk 35 x 15 mm
   
 

1,39 PLN

1,39 PLN 1,39 PLN

1,39 PLN
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R73238.15         1,39 PLN
Brelok odblaskowy leO
Brelok odblaskowy z karabińczykiem.

miękki plastik

50 x 70 x 1 mm

tampondruk 20 x 12 mm
   
 

R73840                  12,90 PLN
Brelok odblaskowy teDDY
Brelok Miś szyty ręcznie z odblaskowego materiału. 

materiał odblaskowy

130 x 170 x 50 mm 

tampondruk 50 x 7 mm
   
 

R73839    12,90 PLN
Brelok odblaskowy ReiNDeeR
Brelok Renifer szyty ręcznie z odblaskowego materiału. 

materiał odblaskowy

110 x 180 x 65 mm 

tampondruk 50 x 7 mm
   
 

NOWOŚĆ
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R73834.04      6,90 PLN
Maskotka odblaskowa SMILING BOY
Maskotka odblaskowa - brelok w kształcie buzi chłopięcej.

materiał odblaskowy, filc
   
 120 x 120 x 17 mm

tampondruk 50 x 6 mm

R73836.08    6,90 PLN
Maskotka odblaskowa SMILING GIRL
Maskotka odblaskowa - brelok w kształcie buzi dziewczęcej.

materiał odblaskowy, filc
   
 120 x 120 x 17 mm

tampondruk 50 x 6 mm

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

materiał odblaskowy, filc
   
 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
   
 100 x 100 x 23 mm

tampondruk 50 x 6 mm 6,90 PLN 6,90 PLN

279

Dla dzieci



R08633.99  

Plecak dziecięcy SMILING BEAR        33,90 PLN
Plecak dziecięcy z dużą kieszenią główną i dodatkowymi kieszonkami: przednią i boczną.

poliester 600D, mikrofibra, poliester 300D, PVC

R08631.99  

Plecak dziecięcy HAPPY LADYBIRD       29,90 PLN
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
   
 

260 x 280 x 140 mm sitodruk 120 x 70 mm
   
 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

R08549.99  

Plecak dziecięcy SHAGGY LION        35,90 PLN
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
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R08363                   

Plecak dziecięcy ELEPHANT BLUE
Czerwony plecak dziecięcy z motywem słonia. .

poliester 600D

240 x 290 x 100 mm

sitodruk 120 x 70 mm
   
 

R08540                

Plecak dziecięcy TEDDY
Dziecięcy plecak w granatowym kolorze z motywem misia. 

mikrofibra 600D

230 x 280 x 180 mm

sitodruk 100 x 50 mm
   
 

R26000
Torba na prezenty LION  3,45 PLN
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 XL 100 x 30 mm
   
 

R26003
Torba na prezenty SHIP    3,45 PLN
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
   
 

dostępne  
zdobienie

dostępne  
zdobienie

16,90 PLN 24,90 PLN
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R85301 
Piłka nożna miNi       7,90 PLN
Dwuwarstwowa piłka w rozmiarze 1 z flagami państw europejskich  
potęg futbolowych. Szyta maszynowo nylonowymi nićmi. Waga 120 g. 

ekoskóra

140 x 140 x 140 mm
   
 

Więcej 
piłkarskich gadżetów  

znajdziesz na stronach 
223 - 226

dostępne  
zdobienie

NOWOŚĆ

R64027.06                  3,55 PLN
Lornetka faR siGht
Prosta lornetka o powiększeniu 3x.

papier, PCV

100 x 75 x 40 mm

tampondruk 60 x 20 mm lub XL 80 x 25 mm
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R73987
Zakładka LADYBUG       1,65 PLN
Zakładka do książki z elementem dekoracyjnym w kształcie biedronki. 

drewno

40 x 105 x 4 mm 

tampondruk 20 x 8 mm
   
 

R74011
Zakładka CLOVER        1,65 PLN
Zakładka do książki z elementem dekoracyjnym w kształcie koniczynki. 

drewno

45 x 105 x 4 mm 

tampondruk 20 x 8 mm
   
 

R73986
Zakładka BUTTERFLY     1,65 PLN
Zakładka do książki z elementem dekoracyjnym w kształcie motylka. 

drewno

30 x 98 x 4 mm 

tampondruk 20 x 8 mm
   
 

R74012
Zakładka SUNSHINE         1,65 PLN
Zakładka do książki z elementem dekoracyjnym w kształcie słoneczka. 

drewno

57 x 110 x 7 mm 

tampondruk 20 x 8 mm
   
 

R73985
Zakładka GIRAFFE     1,65 PLN
Zakładka do książki z elementem dekoracyjnym w kształcie żyrafy. 

drewno

30 x 110 x 4 mm 

tampondruk 20 x 8 mm
   
 

R73984
Zakładka LADYBIRD       1,65 PLN
Zakładka do książki z elementem dekoracyjnym w kształcie biedronki. 

drewno

45 x 115 x 4 mm 

tampondruk 20 x 8 mm
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700 mm

R73969 

skakanka fROGGY    9,95 PLN
Skakanka z drewnianymi uchwytami w kształcie żabek. 

drewno

2150 x 47 x 35 mm 

tampondruk 15 x 15 mm
   
 

R73959 

skakanka laDYBuG        9,95 PLN
Skakanka z drewnianymi uchwytami w kształcie biedronek. 

drewno

2000 x 35 x 35 mm

tampondruk 50 x 6 mm
   
 

NOWOŚĆ
R07927.05 

Parasol dziecięcy sapO  26,50 PLN
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
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3 m
inuty

R73963.03
R73963.04

R73963.05

R73963.08

R74010          3,25 PLN
Temperówka HAPPY FACE
Temperówka z motywem buźki Happy.

drewno

36 x 40 x 36 mm 

tampondruk 20 x 10 mm
   
 

R73963..  3,25 PLN
Temperówka BEETLE

drewno

38 x 43 x 38 mm

tampondruk 15 x 15 mm
   
 

żółty niebieski zielony czerwony
R73963.03 R73963.04 R73963.05 R73963.08

R73967                      8,45 PLN
Stojak na szczoteczkę do zębów CROCO
Drewniany stojak na szczoteczkę do zębów w kształcie krokodyla.  
Wyposażony w klepsydrę odliczającą czas mycia ząbków (3 minuty).  
Pakowany w białe kartonowe opakowanie. 

drewno

75 x 80 x 40 mm

tampondruk 22 x 17 mm
   
 

R73966            6,90 PLN
Stojak na szczoteczkę do zębów MOUSY
Drewniany stojak na szczoteczkę do zębów w kształcie myszki.  
Wyposażony w klepsydrę odliczającą czas mycia ząbków (3 minuty).  
Pakowany w białe kartonowe opakowanie. 

drewno

75 x 80 x 40 mm

tampondruk 15 x 15 mm
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R73881.08

R73881.04

R73881.05

R73881.. 
skarbonka mONeYWise       7,45 PLN
Plastikowa świnka skarbonka. Pakowana w białe kartonowe opakowanie.

plastik

130 x 110 x 100 mm

tampondruk 35 x 35 mm
   
 

niebieski zielony czerwony
R73881.04 R73881.05 R73881.08

R73949..                  6,70 PLN
skarbonka piGlet
Skarbonka w kształcie świnki.

plastik PCV

90 x 75 x 70 mm

tampondruk 30 x 25 mm
   
 

R73949.55

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

R73949.04

R73949.06

NOWOŚĆ

R73882
skarbonka piGGY        17,90 PLN
Świnka skarbonka. Pakowana w białe kartonowe opakowanie. 

polietylen

200 x 140 x 110 mm

tampondruk 35 x 35 mm
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Na stronach  
87 - 93, 95 

znajdziesz więcej 
zestawów memo

R73668.13
Zestaw ecO-liNe       11,45 PLN
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
   
 

dostępne 
zdobienie XL

niebieski 
wkład

produkt 
ekologiczny

R73759.13 
Piórnik Damascus   5,45 PLN
Piórnik, który może także służyć jako kosmetyczka. 

52% poliester, 48% len

220 x 105 x 5 mm

sitodruk 180 x 50 mm
   
 

R74023 
Zakreślacze 5,45 PLN
Zestaw trzech zakreślaczy w etui. Zakreślacze mają strukturę kredki świecowej  
dzięki temu nie wysychają. Kolory: neonowy żółty, różowy oraz zielony. 

plastik

115 x 48 x 16 mm

tampondruk 40 x 30 mm lub XL 80 x 30 mm
   
 

NOWOŚĆ

dostępne  
zdobienie
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R73673.13              5,95 PLN
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 50 mm
   
 

dostępne  
zdobienie

R73740
Zestaw memo ROOfY   10,95 PLN
Pomysłowo zaprojektowany komplet karteczek memo.  
W kartonowym domku wykonanym z surowców wtórnych  
znajduje się blok makulaturowych karteczek do notowania 
(280 sztuk, 115 g/m2), a na dachu zestaw kolorowych  
samoprzylepnych karteczek memo (5 x 25 sztuk, 73 g/m2).

karton, papier

90 x 76 x 90 mm 

tampondruk 50 x 20 mm
   
 

produkt 
ekologiczny

R73827
Zestaw memo           2,25 PLN
Zestaw karteczek samoprzylepnych z linijką 12 cm. 6 kompletów  
karteczek samoprzylepnych po 25 szt., gramatura 75 g/m2. 

karton, papier

160 x 50 x 3 mm

tampondruk 60 x 12 mm
   
 

produkt 
ekologiczny

NOWOŚĆ
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R73786                11,90 PLN
Zestaw kredek SLIDE ON 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
   
 

R73787
Zestaw kredek DUO   6,95 PLN
Zestaw składający się z 12 dwukolorowych kredek  
(średnica grafitu 2,65 mm) w kartonowym pudełku.  

drewno, karton
   
 90 x 177 x 9 mm

tampondruk 60 x 20 mm

R73785    12,90 PLN
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
   
 

dostępne  
zdobienie
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R73777
Zestaw kredek 9 cm    2,10 PLN
Zestaw drewnianych kredek w 12 kolorach. Pakowany w kartonowe pudełko. 

drewno lipowe, karton

90 x 90 x 8 mm

tampondruk 40 x 40 mm lub XL 80 x 50 mm
   
 dostępne 

zdobienie XL
produkt 

ekologiczny

R73776
Zestaw kredek 18 cm   2,08 PLN
Zestaw drewnianych kredek w 6 kolorach. Pakowany w kartonowe pudełko.  

drewno lipowe, karton

180 x 45 x 8 mm 

tampondruk 40 x 40 mm lub XL 85 x 40 mm
   
 dostępne 

zdobienie XL
produkt 

ekologiczny

R73775   4,15 PLN
Zestaw kredek 18 cm
Zestaw drewnianych kredek w 12 kolorach.  
Pakowany w kartonowe pudełko.  

drewno lipowe, karton

180 x 94 x 8 mm

tampondruk 40 x 40 mm lub XL 100 x 30 mm
   
 

dostępne 
zdobienie XL

produkt 
ekologiczny
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R73777
Zestaw kredek 9 cm    2,10 PLN
Zestaw drewnianych kredek w 12 kolorach. Pakowany w kartonowe pudełko. 

drewno lipowe, karton

90 x 90 x 8 mm

tampondruk 40 x 40 mm lub XL 80 x 50 mm
   
 

R73775   4,15 PLN
Zestaw kredek 18 cm
Zestaw drewnianych kredek w 12 kolorach.  
Pakowany w kartonowe pudełko.  

drewno lipowe, karton

180 x 94 x 8 mm

tampondruk 40 x 40 mm lub XL 100 x 30 mm
   
 

R73769.10

R73769.06

R73769..                 0,98 PLN
Zestaw kredek woskowych 8 cm
Zestaw 6 kolorowych woskowych kredek o długości 80 mm.  
Pakowany w kartonowe pudełko. 

wosk, karton

90 x 48 x 9 mm

tampondruk 40 x 40 mm
   
 

biały brązowy
R73769.06 R73769.10

R73767.13        6,55 PLN
Zestaw 30 kredek woskowych w tubie
Zestaw 30 kredek woskowych pakowanych  
w kartonową tubę. Długość kredek 8,5 cm. 

wosk, karton

55 x 100 x 55 mm

tampondruk 40 x 30 mm
   
 

R73778..
Zestaw kredek 9 cm          0,98 PLN
Zestaw drewnianych kredek w 6 kolorach. Pakowany w kartonowe pudełko. 

drewno lipowe, karton

90 x 47 x 10 mm 

tampondruk 40 x 40 mm
   
 

produkt 
ekologiczny

biały brązowy
R73778.06 R73778.10

NOWY 
KOLOR

R73778.06

R73778.10
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R73768.04                      2,15 PLN
Zestaw 6 kredek w tubie z temperówką
Zestaw drewnianych kredek w 6 kolorach. Długość kredek 8,5 cm.  
Pakowany w kartonową tubę. 

drewno lipowe, karton, plastik

26 x 104 x 26 mm

tampondruk 45 x 16 mm
   
 

R73784.04                 3,10 PLN 

Zestaw 12 kredek w tubie z temperówką
Zestaw drewnianych kredek w 12 kolorach. Pakowany w kartonową 
tubę z temperówką. 

drewno lipowe, karton, plastik

Ø37 x 102 mm

tampondruk 40 x 20 mm
   
 

R73780  

Zestaw 12 kredek w tubie       2,98 PLN
Zestaw drewnianych kredek w 12 kolorach. Pakowany w kartonową tubę. 

drewno lipowe, karton

Ø34 x 98 mm

tampondruk 40 x 20 mm
   
 

R73765.02                    7,55 PLN
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
   
 

NOWOŚĆ
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R73784.04                 3,10 PLN 

Zestaw 12 kredek w tubie z temperówką
Zestaw drewnianych kredek w 12 kolorach. Pakowany w kartonową 
tubę z temperówką. 

drewno lipowe, karton, plastik

Ø37 x 102 mm

tampondruk 40 x 20 mm
   
 

12 FARBEK  
WODNYCH 

24 KREDEK 
OŁÓWKOWYCH 

12 KREDEK 
PASTELOWYCH 

12 KREDEK 
WOSKOWYCH

KLEJ, 
GUMKA, 
TEMPERÓWKA

OŁÓWEK HB 
i PEDZELEK

R73781                      22,90 PLN
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
   
 

65 
elementów!

R73779
Zestaw do malowania FUNNY PAINT   9,45 PLN
33-elementowy zestaw do malowania dla dzieci w opakowaniu z plastiku i okładką  
z dużym obszarem na ekspozycję logo. Składa się z 6 farbek, 6 krótkich kredek  
ołówkowych, 10 kredek woskowych, 8 pasteli olejnych, temperówki, gumki i pędzelka. 

plastikowe pudełko

120 x 215 x 33 mm

tampondruk 50 x 40 mm
   
 

,
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R73789.21
Zestaw do rysowania BAMBINO    9,90 PLN
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
   
 

R73783                12,45 PLN
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
   
 

produkt 
ekologiczny

dostępne  
zdobienie
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R73764.13       14,45 PLN
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, bambusowego rysika oraz 12 kredek.

papier, tektura, drewno populus

205 x 200 x 10 mm

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

dostępne  
zdobienie

R73824 

Zestaw do kolorowania SMILEY   4,95 PLN
Zestaw do kolorowania składający się z 8 zajmujących kolorowanek,  
6 kredek świecowych i 25-kartkowego notesu (gramatura papieru 70 g/m2).

papier, karton 89 x 104 x 12 mm tampondruk 50 x 12 mm
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R73906 

pacynka liON   12,90 PLN
Poliestrowa pacynka w kształcie lwa.

poliester

160 x 280 x 80 mm

sitodruk 70 x 70 mm
   
 

R73903.13

R73903.06

R73903..
pacynka teDDY BeaR         7,90 PLN 
Pluszowa pacynka miś. Doskonała zabawka pobudzająca wrażliwość estetyczną dzieci. 

poliester

190 x 220 x 90 mm 

sitodruk 60 x 70 mm
   
 

biały brązowy/biały brązowy
R73903.06 R73903.10 R73903.13

R73908                   12,90 PLN
pacynka elephaNt
Poliestrowa pacynka w kształcie słonia. 

poliester

240 x 270 x 160 mm 

sitodruk 70 x 70 mm
   
 

R73903.10
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R73906 

pacynka liON   12,90 PLN
Poliestrowa pacynka w kształcie lwa.

poliester

160 x 280 x 80 mm

sitodruk 70 x 70 mm
   
 

R73844          14,90 PLN
Maskotka plaNe

poliester

140 x 180 x 70 mm

tampondruk 50 x 6 mm
   
 

R73944         8,45 PLN
Maskotka lOVelY caR

poliester

160 x 110 x 100 mm

tampondruk 50 x 10 mm
   
 

R73890.08        7,90 PLN
Maskotka fOOtBall plaYeR

poliester

130 x 190 x 130 mm

tampondruk 50 x 10 mm
   
 

R73891          4,90 PLN
Maskotka sOcceRBall

poliester

ø 100 mm 

tampondruk 50 x 10 mm
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R74029            13,90 PLN
Maskotka paNDa
Poliestrowa maskotka w kształcie pandy. 

poliester

190 x 220 x 170 mm 

tampondruk 50 x 10 mm
   
 

R74031 

Maskotka tiGeR        14,90 PLN
Pluszowa maskotka w kształcie tygrysa w długim, szykownym krawacie. 

poliester

190 x 200 x 150 mm 

tampondruk 15 x 40 mm
   
 

R73888
Maskotka mONKeY         9,90 PLN
Maskotka w kształcie małpki. z długim, szykownym krawatem. 

poliester

150 x 250 x 75 mm

tampondruk 35 x 10 mm
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R73889 

Maskotka GIRAFFE    17,90 PLN
Maskotka w kształcie żyrafy. Wyposażona w tasiemkę z miejscem na logotyp. 

poliester tampondruk 35 x 10 mm

R73852 

Maskotka LEO        16,45 PLN
Promocyjna maskotka w kształcie lwa w białej, zdejmowanej kamizelce.

poliester

150 x 170 x 140 mm 
   
 sitodruk 60 x 30 mm

R73947                        16,90 PLN
Maskotka ELEPHANT
Wykonana z pluszu maskotka słoń. 

poliester

150 x 170 x 170 mm 

sitodruk 60 x 30 mm
   
 

R73948             10,90 PLN
Maskotka elephaNtiNO
Wykonana z pluszu maskotka słoń. 

poliester

120 x 200 x 210 mm 

tampondruk 50 x 12 mm
   
 

210 x 210 x 130 mm
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14,90 PLN

R73851         
Maskotka teDDY BeaR
Przytulna maskotka w kształcie misia. 

poliester

190 x 180 x 130 mm

sitodruk 60 x 35 mm

   
 

R73850       
Maskotka BeaRi
Urocza maskotka w kształcie misia. 

poliester

190 x 180 x 130 mm

sitodruk 50 x 35 mm
   
 

R73849      
Maskotka OsO

poliester

230 x 250 x 200 mm

sitodruk 70 x 40 mm
   
 

R73942.10                                       

Maskotka DResseD teDDY
Pluszowa maskotka przytulanka dla dzieci.

poliester

160 x 180 x 130 mm

sitodruk 45 x 40 mm
   
 

17,45 PLN 17,45 PLN

22,90 PLN
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R73855.10

R73855.16

R73899            

Maskotka POLAR BEAR 
Wykonana z poliestru maskotka - Miś Polarny. 

poliester

120 x 190 x 130 mm

tampondruk 50 x 6 mm
   
 

R73863            

Maskotka BEAR 
Pluszowa maskotka – miś w koszulce.

poliester

120 x 140 x 100 mm

sitodruk 40 x 25 mm
   
 

R73855..              

Maskotka FUNNY BEAR 11,90 PLN
Pluszowa maskotka – miś w koszulce.

poliester

120 x 140 x 120 mm

sitodruk 40 x 20 mm
   
 

brązowy jasnobrązowy
R73855.10 R73855.16

10,90 PLN

12,45 PLN

301

Dla dzieci



R73887 

Maskotka BLACK SHEEP   14,45 PLN
Maskotka w kształcie owieczki. Wyposażona w tasiemkę. 

poliester

160 x 150 x 90 mm

tampondruk 50 x 12 mm
   
 

R73848 

Maskotka White sheep  12,90 PLN
Maskotka w kształcie owieczki z zawiązaną na szyi tasiemką. 

poliester

120 x 190 x 200 mm 

tampondruk 50 x 12 mm
   
 

tampondruk 50 x 12 mm

R73854          9,90 PLN
Maskotka cOW
Pluszowa maskotka - krówka. 

poliester

160 x 150 x 90 mm

sitodruk 40 x 30 mm
   
 

R73886 

Maskotka DONKEY        9,90 PLN
Maskotka w kształcie osiołka ubranego w bluzę z kapturem.  
Wyposażona w tasiemkę z miejscem na logotyp. 

poliester

165 x 220 x 75 mm
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R74013             

Maskotka T-REX   18,90 PLN
Pluszowa maskotka w kształcie tyranozaura. 

poliester

120 x 220 x 230 mm

sitodruk 40 x 25 mm
   
 

R74027                

Maskotka hORse
Pluszowa maskotka w kształcie konia. 

poliester

170 x 220 x 190 mm 

tampondruk 50 x 10 mm
   
 

R73896
Maskotka sNail       26,90 PLN
Maskotka w kształcie ślimaka, wyposażona w polarowy koc o wymiarach 75 x 93 cm, związany wstążeczką. 

poliester 210 x 220 x 130 mm tampondruk 50 x 15 mm
   
 

13,90 PLN
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R73946.10   

Maskotka HAPPY REINDEER
Maskotka Renifer oferowana z zawiązywaną chustą.

poliester

150 x 240 x 150 mm

sitodruk 40 x 25 mm
   
 

R73842       7,90 PLN
Maskotka cat

poliester

155 x 210 x 110 mm 

tampondruk 50 x 12 mm
   
 

 16,90 PLN

R74030 

Maskotka OWL       16,90 PLN
Pluszowa maskotka w kształcie sowy z tasiemką z miejscem na logotyp.

poliester

180 x 190 x 130 mm

tampondruk 50 x 8 mm
   
 

R73893 

Maskotka heDGehOG  17,90 PLN
Maskotka w kształcie jeża. Wyposażona w tasiemkę z miejscem na logotyp. 

poliester

110 x 190 x 110 mm

tampondruk 35 x 10 mm
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R73904.33

R73904.04

R73904.. 
Maskotka UNICORN       14,90 PLN
Maskotka w kształcie jednorożca. Wyposażona w tasiemkę z miejscem na logotyp. 

poliester

150 x 210 x 65 mm 

tampondruk 35 x 10 mm
   
 

niebieski różowy
R73904.04 R73904.33

R73894 

Maskotka DRaGON    17,90 PLN
Maskotka w kształcie smoka. Wyposażona w tasiemkę z miejscem na logotyp. 

poliester

100 x 220 x 190 mm

tampondruk 35 x 10 mm
   
 

R74028                     14,90 PLN
Maskotka mONsteR
Pluszowa maskotka Potworek. Wyposażona 
w tasiemkę z miejscem na logotyp. 

poliester

300 x 310 x 140 mm

tampondruk 50 x 12 mm
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R74032.02           

Maskotka PENGU
Pluszowa maskotka w kształcie pingwina.

plusz, bawełna

120 x 200 x 140 mm

sitodruk 40 x 30 mm
   
 

R74015   

Maskotka PENGUIN
Pluszowa maskotka w kształcie pingwina. 

plusz, bawełna

90 x 190 x 100 mm

sitodruk 40 x 25 mm
   
 

R74014 

Maskotka TURTLE     
Pluszowa maskotka w kształcie żółwia morskiego. 

plusz, bawełna

260 x 100 x 190 mm

sitodruk 40 x 25 mm
   
 

15,90 PLN

16,90 PLN 14,90 PLN

R73883 

Maskotka tORtOise     
Maskotka w kształcie żółwia. Wyposażona w tasiemkę. 

poliester

180 x 170 x 120 mm

tampondruk 50 x 12 mm   
 

12,90 PLN
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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

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 skóry naturalnej

gramatura bawełny

produkt zasilany bateriami
dołączonymi do produktu

produkt zasilany z gniazda 
zapalniczki samochodowej

produkt wyposażony w ochronne
opakowanie / etui / pokrowiec

końcówka przystosowana
do ekranów dotykowych

kolor wkładu długopisu/pióra

notes w formacie kieszonkowym
(zbliżonym do A6 lub mniejszy)

notes w formacie biurkowym
(zbliżonym do A5 lub większy)

NARZĘDZIA

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

URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE

moc urządzenia

rodzaj wtyku

długość kabla

średnica głośników

pasmo przenoszenia

czułość SPL

impendancja [Ohm]

zniekształcenia harmoniczne THD

ładowarka indukcyjna
zgodna ze standardem Qi

urządzenie wyposażone 
w kabel/gniazdo microUSB

urządzenie wyposażone 
w port USB 2.0

pojemność akumulatora

zasięg urządzenia bezprzewodowego

urządzenie pracujące 
w technologii Bluetooth

czas ładowania akumulatora

uśredniony czas odtwarzania
urządzenia zasilanego akumulatorem

LATARKI

strumień światła [lumeny]

żywotność diód LED [godziny]

typ i liczba diód LED

moc latarki

zasięg latarki [metry]

regulowany kąt nachylenia światła

właściwości magnetyczne

TECZKI KONFERENCYJNE

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

NOŻE KUCHENNE

ostrze z tlenku cyrkonu

wyjątkowa ostrość

znikoma porowatość

całkowita odporność na korozję

wygodny uchwyt

blok / etui do przechowywania

INDEKS
antystres ..............................................................226 – 231

bezpieczeństwo na drodze ............... 155, 160, 167, 190, 
...................235, 242, 246 – 247, 263, 268, 273 – 279
bidon ...........................................................................6 – 10
bierki ................................................................................ 190
bilonówka .......................................................................204
blok z karteczkami .................................................88, 92
bransoletka.......................................................................55
brelok odblaskowy ..................................273, 275 – 279
brelok z żetonem ...........................................206 – 207
brelok .................45, 55, 63 – 64, 72, 116, 145, 162, 170, 
..................177, 195, 201 – 202, 205 – 223, 226 – 227, 
........................................................... 266, 273, 275 – 279

czapka z daszkiem .................................. 225, 267 – 271
czyścik do telefonów ..................................................... 50
czyścik ............................................................................... 50

daszek przeciwsłoneczny.............................................269
długopis na stojaku ........................................................ 113
długopis wielofunkcyjny ................................................146
długopis.............58, 63 – 64, 75, 89 – 91, 93, 95 – 96,  
.......99 – 100, 106, 113 – 146, 150 – 153, 177, 200, 287
domino ............................................................................. 190
drewno - gadżety ...........................75, 111 – 112, 182 – 191, 
.........................................................283 – 285, 288 – 295
dziadek do orzechów ....................................................185

eko gadżety ............46 – 48, 73, 85, 87 – 99, 112 – 113, 
......... 189 – 191, 238 – 239, 287 – 288, 290 – 291, 294
ekran z soczewką powiększającą ...............................56
etui na karty/dokumenty ............................. 202 – 204
etui na klucze ...............................................................202
etui na telefon.................................................................48
etui piśmiennicze ................................................147 – 153
etui/plecak/teczka na laptopa ....................................79
etui/teczka na tablet ...................................46 – 47, 79

farbki ...............................................................................293
fartuch grillowy .............................................................. 179
filc - gadżety ....................................46 – 48, 79, 99, 147, 
.................................................................179, 196, 202, 279
flaga samochodowa ......................................................224

gadżety do smartfonów/tabletów ... 41 – 59, 79, 205
głośnik ................................................................................. 41
gogle wirtualnej rzeczywistości ...................................57
gra/układanka logiczna ....................................... 189 – 191
grill ..................................................................................... 179
gwizdek ............................................................................273

jo – jo ......................................................................227, 231

kabel USB ................................................................55, 205
kalkulator ..................................................60, 76, 80 – 81
kamizelka odblaskowa .........................................194, 274
kapelusz...........................................................................225
kłódka do bagażu .........................................................200
koc ........................................................................... 199, 303
kolorowanka .............................................289, 294 – 295
kołatka .............................................................................224
korkociąg ..................................... 167, 171 – 174, 186 – 187
korkowe gadżety ......................................................85, 98
kosmetyczka ...............................................196 – 198, 287
kosz izotermiczny.........................................................236
kosz na zakupy ................................................. 236 – 237
koszulka treningowa ..................................................... 193
kredki – zestaw ................................................ 288 – 295

kryształowe upominki ................................70 – 72, 209
kubek izotermiczny ............................... 16 – 18, 20 – 37
kubek ................................................................36, 38 – 39

lampa błyskowa do smartfonów ................................55
lampka USB ..................................................................... 60
lampki rowerowe ...........................................................163
latarka czołowa ......................................................157, 165
latarka lekarska .............................................................159
latarka ...........59, 145, 155 – 162, 165, 168, 171, 173, 223
lekarskie gadżety .................................................... 113, 159
linijka ............................................74 – 74, 89, 287 – 288
lornetka  .........................................................................282
lupa ...........................................................................74 – 74

ładowarka do telefonu...................................................53

maskotka .................................................279, 296 – 306
memo – zestaw .................87, 89 – 93, 95, 287 – 288
miarka zwijana .................................................... 176 – 177
miska.................................................................................185
młotek ............................................................................. 170
młotek bezpieczeństwa ................................................155
młynek ............................................................................. 180

narzędzia do roweru .....................................................163
narzędzie wielofunkcyjne ......................... 163, 167 – 170 
notes ............ 75, 79, 80 – 85, 87 – 109, 177, 288, 295
noże kuchenne .......................................................181 – 182
nóż składany ....................................................................167

odblaski......................... 194 – 195, 235, 268, 273 – 279
ołówek stolarski.................................................................111
ołówek ....................................... 75, 111 – 112, 135, 153, 293
okulary przeciwsłoneczne ............................................ 199
okulary wirtualnej rzeczywistości ..............................57
opaska na kubek .............................................................. 19
opaska odblaskowa ...............................................195, 274
opaska samozaciskowa ...............................................225
opaska na rękę .....................................55, 195, 225, 274
otwieracz .......................................................................208

pacynka ...........................................................................296
parasol .......................................................259 – 264, 284
peleryna przeciwdeszczowa ...................................... 266
piersiówka .........................................................................39
piłka ..................................................................................282
piłkarskie gadżety ....... 115,  220, 223 – 226, 269, 282
piórnik .......................................................................75, 287
pióro kulkowe .............................................140, 150 – 153
plecak na laptopa .........................................................244
plecak ....................... 234 – 235, 240 – 247, 280 – 281
podkładka z klipem ........................................................76
podkładki filcowe............................................................ 179
podstawka na karteczki ........................................ 88, 92
podstawka pod tablet/telefon ........................ 41, 45, 51
pojemnik na spinacze ....................................................74
pokrowiec na telefon ...................................................... 51
ponczo ............................................................................ 266
portfel ............................................................................204
przybornik na długopisy .........................................73, 89
przycisk do papieru ........................................................73
przywieszka do bagażu ..............................................200
pudełko na prezenty ................................................... 255

ręcznik sportowy ........................................................... 193
rękawiczki do urządzeń dotykowych .........................49
rozdzielacz do słuchawek ..............................................45
rysik ............................................................................59, 145

samochodowe gadżety........................... 16, 37, 52 – 53, 
........................ 155 – 160, 164 – 165, 198 – 170, 175, 194, 
............... 218, 221 – 222, 224, 226, 253, 269, 274, 297 
saperka .............................................................................166
scyzoryk .................................................................. 171 – 174
skacząca piłka ................................................................225
skakanka .........................................................................284
skarbonka .......................................................................286
ski-pass ............................................................................ 201
skrobaczka do szyb .......................................................175
skrzynka na wino ........................................................... 188
słuchawki .................................................................42 – 44
spinacze ......................................................................74, 89
statyw do smartfonów .................................................54
stojak na szczoteczkę do zębów ..............................285
szachy ............................................................................... 187
sztućce .............................................................................167

tangram ............................................................................ 191
teczka konferencyjna ......................................... 80 – 85
teczka na tablet ............................................46 – 47, 79
temperówka .............................75, 285, 289, 292 – 293
termos ......................................................................... 11 – 13
torba na dokumenty......................... 77 – 78, 239, 252
torba na garnitur .........................................................253
torba na kółkach ..........................................................250
torba na laptopa ...................................................79, 252
torba/worek na prezenty .............254 – 255, 257, 281
torba na wino ............................................................... 256
torba na zakupy .............................................. 238 – 239
torba podróżna/sportowa ...............................248 – 251
touch pen .............................................58 – 59, 142 – 144
trąbka ..............................................................................224
trofeum ....................................................................70 – 71

uchwyt do telefonu ........................................................52

waga do bagażu............................................................200
wieszak na torebkę .....................................................205
wizytownik .......................................................63 – 69, 72
worek ...............................................................................233
worek na obuwie ...........................................................234
worek/torba na prezenty .............254 – 255, 257, 281
wskaźnik laserowy .........................................................146
wyprawowe gadżety ....................6 – 10, 11 – 13, 16 – 18, 
........................ 20 – 32, 39, 49, 51 – 55, 155 – 174, 179, 
...............................193, 196 – 199, 200 – 201, 208, 233, 
.......................... 236 – 237, 259 – 264, 266 – 271, 282 

zakładka do książki .........................................74, 88, 283
zakreślacze .....................................................................287
zegar biurkowy ................................................................72
zegar ścienny ....................................................................61
zestaw biurkowy .............................................................75
zestaw izotermiczny ....................................................... 12
zestaw do malowania/rysowania ................. 293 – 295
zestaw do wina .................................................... 186 – 188
zestaw kredek .................................................. 288 – 295
zestaw kuchenny/serowy .................................. 183 – 185
zestaw memo .....................87, 89 – 93, 95, 287 – 288
zestaw narzędzi ................................................. 163 – 165
zestaw noży kuchennych ....................................181 – 182
zestaw piśmienniczy ......................................... 150 – 153
zestaw serowy ..................................................... 183 – 185
zestaw upominkowy .............................................63 – 64
zwierzaki ........................... 90, 94 – 95, 208, 220, 229, 
.................... 240 – 241, 254, 263, 267, 276, 278 – 281, 
..................................283 – 286, 294 – 296, 298 – 306

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

PARASOLE

średnica parasola

duo brolly model - parasol dwuosobowy

materiał wiatroodporny

parasol sztormowy

automatyczne otwieranie i składanie

rączka typu soft grip

elementy z włókna szklanego

elementy z włókna węglowego

wodoodporne etui z pongee

PLECAKI, TORBY, TEKSTYLIA

szczelne zamknięcie 
po potrójnym zrolowaniu

materiał dobrze wchłaniający wodę

kieszeń na obuwie

elementy odblaskowe

KUBKI IZOTERMICZNE

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

wewnętrzna ścianka kubka 
wykonana ze stali 18/8

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

ergonomiczna opaska 
ułatwiająca trzymanie kubka

kubek stabilizowany na podłożu 
przyssawką zapobiegającą przewróceniu

oderwanie od podłoża przez podniesienie 
kubka pod kątem prostym do góry
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