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Celebrując ważne dla nas  

momenty oraz uroczystości  

zawsze pamiętamy o prezentach. 

Obdarowując bliskich nawet  

najmniejszym podarunkiem,  

wyszukujemy go skrupulatnie  

i chcemy by sprawił przyjemność. 

Tworząc katalog wybieramy nowe  

gadżety z taką samą dokładnością,  

jak prezenty dla bliskich.
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Smart Idea

R17102.01

New!

R08444.02

R08442.00

New!

R07921.02

Delektuj się pyszną kawą. Miarka pozwoli 
Ci odmierzyć idealną porcję, a klipsy 
utrzymają świeżość kawy na dłużej.

Sprytnie schowane sztućce pozwolą 
Ci zjeść posiłek gdzie i kiedy chcesz. 

Szklany pojemnik da gwarancję 
na dłuższą świeżość jedzenia.

Elastyczna, silikonowa pokrywka 
dopasuje się do rozmiaru jedzenia,  

które włożysz do pojemnika.

„Smart Idea” to hasło, które przyświecało nam przy tworzeniu kolekcji. Chcieliśmy by 
było kreatywnie, zaskakująco z nietypowymi, ale przydatnymi rozwiązaniami.  

Dzielimy się również naszymi pomysłami na „Smart Christmas”. Oby sprawiły radość 
z chwil spędzonych z bliskimi i pozwoliły cieszyć się tym wyjątkowym czasem.

Gdy pada deszcz, a Ty czekasz na kogoś. 
Parasol chroni Cię przed zmoknięciem, 

a Ty masz wolne ręce, aby przejrzeć maile 
na telefonie.
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Smart Idea

R91819.21

R08269.04

R08436..

New!

R08162.04

New!

R17554.02

R50160.02

New!

Torba podróżna dwa w jednym, dzięki 
której przewieziesz garnitur bądź 
sukienkę bez żadnych zagnieceń.

Pijesz ze szklanej butelki,  
ale nie musisz się martwić, że łatwo się 
stłucze, ponieważ chroni ją zewnętrzna 

ścianka z tritanu.

Mały rozmiar butelki, powiększa się 
gdy tego potrzebujesz.

Niepozorna mata zapakowana do mikro 
rozmiaru, a tyle możliwości: na piknik, 
plażę, osłona od słońca czy deszczu. 

Niestraszny jej wiatr, bo zabezpieczają 
ją metalowe szpilki. Must have na każdej 

wycieczce.

Możesz trzymać tę małą kartę w portfelu, 
a w razie potrzeby zmienić ją w mały 

poręczny nożyk.

Irytują Cię plączące się przewody? 
Kabel na magnes rozwiąże ten problem. 

Potrzebujesz kreatywnej przerwy 
– układaj w dowolne wzory.
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Smart Idea

R73649.13

R73659.04

R64293.02

R50164.13

New!

R64294.02

New!

New!

New!

R64249.04

Ciągle szukasz długopisu?  
Wbudowany w okładkę magnes  

zatrzyma go na miejscu.

Z pozoru zwykły piórnik a jednak potrafi 
zaskoczyć! Możesz zmienić go w prosty 

sposób w przybornik na biurko i mieć 
łatwy dostęp do wyposażenia.  

Dwie części piórnika łączą się ze sobą 
sprytnie za pomocą magnesów.

Połącz ekran laptopa / komputera 
z telefonem. Umożliwia jednoczesne 

korzystanie z laptopa i telefonu. 
Po skończonej pracy chowa się za 

monitorem.

Masz mało miejsca na ładowarkę?  
Płasko rozłożona zajmuje go niewiele. 

Potrzebujesz widocznego ekranu 
telefonu? Ustaw na wybranym przez 

siebie poziomie.

Chcesz wypaść profesjonalnie w trakcie 
zdalnej telekonferencji? Czy może 

publikujesz zdjęcia na portalach 
społecznościowych? Lampa doświetli 

Twoją twarz i wnętrze w którym się 
znajdujesz.

Kieszonka w notesie to etui na telefon 
przyczepiane na magnes. Możesz 

w wygodny sposób załączać telefon do 
notesu lub odkładać je na bok.
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RESPONSIBLE GIFTS

model
nadaje się do 
ponownego 

przetworzenia

opakowanie 
nadaje się do 
ponownego 

przetworzenia

wyprodukowany 
z użyciem 

materiałów 
podlegających 
biodegradacji

wyprodukowany 
z użyciem 

materiałów 
ponownie 

przetworzonych

zastępuje 
produkty 

jednorazowe 
wykonane 
z plastiku

częściowe użycie 
materiałów 
naturalnych 

w zastępstwie 
plastiku

dodatkowe skład materiałowy 
produktu str.

R08820 — — — — — drewno 75

R08821 — — — — — drewno 74

R08823 — — — — — drewno 74

R08834.13 — — — drewno, karton 78

R08862.13 — — — — drewno, bawełna 76

R74033.13 — — — — drewno, karton 77

R73765.02 — — —

drewno 
z certyfikatem FSC, 
karton z surowców 

wtórnych

82

R91023.13 — — — sklejka brzozowa 78

model
nadaje się do 
ponownego 

przetworzenia

opakowanie 
nadaje się do 
ponownego 

przetworzenia

wyprodukowany 
z użyciem 

materiałów 
podlegających 
biodegradacji

wyprodukowany 
z użyciem 

materiałów 
ponownie 

przetworzonych

zastępuje 
produkty 

jednorazowe 
wykonane 
z plastiku

częściowe użycie 
materiałów 
naturalnych 

w zastępstwie 
plastiku

dodatkowe skład materiałowy 
produktu str.

R07987.13 — — — — bawełna, drewno 129

R07988.13 — — — —

korek zalicza się do 
grupy najbardziej 

trwałych materiałów 
organicznych

korek 129

R17151.13 — — — przyjazny 
dla owadów drewno 128

R73433.. — — wkład nie podlega 
recyklingowi

30% słoma 
pszeniczna, 

70% ABS 
z recyclingu

33

R73434..
części 

bambusowe są 
biodegradowalne

— —

wkład nie podlega 
recyklingowi, 
pochodzenie 

z rośliny 
szybkorosnącej

korpus: bambus 
skuwka, przycisk 
i końcówka: 50% 

słomy przenicznej, 
50% ABS

34

R73436.10 — —

pochodzenie 
z rośliny 

szybkorosnącej, 
wkład nie nadaje 
się do recyklingu

bambus, metal 35

R73437.. — — — wkład nie podlega 
recyklingowi

karton, plastik 
(wkład) 33

R73438..
części 

bambusowe są 
biodegradowalne

— — wkład nie podlega 
recyklingowi bambus, plastik 34

R64247.. — — — — papier, słoma 
pszeniczna, PP 44

R64250.13 — — — wkład nie podlega 
recyclingowi korek, papier 44

R73727.13 — — — — papier 43

R22826.13 — — — wieczny kalendarz drewno 48
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model
nadaje się do 
ponownego 

przetworzenia

opakowanie 
nadaje się do 
ponownego 

przetworzenia

wyprodukowany 
z użyciem 

materiałów 
podlegających 
biodegradacji

wyprodukowany 
z użyciem 

materiałów 
ponownie 

przetworzonych

zastępuje 
produkty 

jednorazowe 
wykonane 
z plastiku

częściowe użycie 
materiałów 
naturalnych 

w zastępstwie 
plastiku

dodatkowe skład materiałowy 
produktu str.

R64346.10 — — — — bambus, metal 47

R64252.13 — —

korek zalicza się do 
grupy najbardziej 

trwałych materiałów 
organicznych

korek 47

R50164.13 — —

korek zalicza się do 
grupy najbardziej 

trwałych materiałów 
organicznych

korek, karton 16

R22825.13 — — — — — bambus 22

R22829.13 — — — — bambus 22

R64379.13 — —

korek zalicza się do 
grupy najbardziej 

trwałych materiałów 
organicznych

korek, karton 28

R08272..
części 

bambusowe są 
biodegradowalne

— — — szkło, silikon, 
bambus 140

R08261.10 — —

szkło może być 
przetwarzane 

nieograniczoną 
ilość razy

szkło, bambus 140

R08412.. — — —

recykling 
stali pozwala 

zaoszczędzić 40% 
wody i zmniejszyć 
zanieczyszczenie 
powietrza o około 

70%

stal nierdzewna 
18/8, bambus, stal 

nierdzewna 18/0
115

R08278.. — — —

szkło może być 
przetwarzane 

nieograniczoną 
ilość razy

szkło, silikon 107

R08266.10 — — —
pochodzenie 

z rośliny 
szybkorosnącej

szkło, bambus 107

model
nadaje się do 
ponownego 

przetworzenia

opakowanie 
nadaje się do 
ponownego 

przetworzenia

wyprodukowany 
z użyciem 

materiałów 
podlegających 
biodegradacji

wyprodukowany 
z użyciem 

materiałów 
ponownie 

przetworzonych

zastępuje 
produkty 

jednorazowe 
wykonane 
z plastiku

częściowe użycie 
materiałów 
naturalnych 

w zastępstwie 
plastiku

dodatkowe skład materiałowy 
produktu str.

R08442.00 — — — — — szkło, silikon, plastik 58

R08444.02 — — —

szkło może być 
przetwarzane 

nieograniczoną 
ilość razy

szkło borokrzemowe, 
PP 56

R22548.13 — — — granit, drewno 62

R17549.13 — — — korek, metal, magnes 61

R08471.13 — trwały, 
ognioodporny korek 181

R08507.13 — —

plantacje juty 
pochłaniają CO2, 

nie wymagają 
nawożenia ani 

podlewania

juta, bawełna 181

R08505.10 — —

plantacje juty 
pochłaniają CO2, 

nie wymagają 
nawożenia ani 

podlewania

juta, bawełna 179

R22926.13 — — — — bawełna 193

R22925.13 — — —

plantacje juty 
pochłaniają CO2, 

nie wymagają 
nawożenia ani 

podlewania

juta 193

R08506.13 — —

plantacje juty 
pochłaniają CO2, 

nie wymagają 
nawożenia ani 

podlewania

juta 90

R73529.13 — — — korek, szkło 91
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New!

MOBILE CHARGING 
& DATA TRANSFER

Ładowarka indukcyjna z zegarem Nesna R22118.42

drewno, PVC • S160 x W75 x G30 mm  
tampondruk 30 x 45 mm lub UV 35 x 55 mm lub laser 30 x 30 mm

Biurkowa ładowarka indukcyjna z zegarem, wyświetla także datę i temperaturę. Zasilana 
przez kabelek USB oraz 2 bateriami typu LR1130. Funkcje urządzenia: naprzemienne 
wyświetlanie godziny, daty oraz temperatury. Możliwość regulacji poziomu jasności 
wyświetlacza, 3 alarmy. Ustawiony na tryb oszczędzania energii zegar jest uśpiony, 
a wyświetlacz nieaktywny. Wystarczy tylko klasnąć w dłonie lub dotknąć zegara, 
by wzbudzić wyświetlacz. Kabel i baterie dołączone w zestawie. Ładowarka działa 
z telefonami posiadającymi funkcję ładowania indukcyjnego.

99,90 pln

Ładowarka indukcyjna Top Bamboo R50165.10

bambus, ABS • S100 x W100 x G9 mm 
laser 50 x 20 mm lub 55 x 55 mm lub UV 55 x 55 mm lub tampondruk 60 x 20 mm lub 
tampondruk XL 55 x 50 mm

Ładowarka indukcyjna w obudowie z bambusa. Przydatne urządzenie zgodne ze 
standardem QI pozwalające na bezprzewodowe ładowanie smartfona, smartwatcha czy 
słuchawek bezprzewodowych. Moc wyjściowa 10 W. Dołączony kabel o długości 30 cm.

31,90 pln

Indukcyjna ładowarka z korka Cargador R50164.13

korek, karton • S165 x W85 x G8 mm 
tampondruk 50 x 40 mm lub laser 50 x 20 mm lub 50 x 50 mm lub UV 50 x 50 mm

Składana ładowarka/stojak do telefonu. Ładowarka działa z telefonami posiadającymi funkcję 
ładowania bezprzewodowego Qi. Parametry: wejście -DC5 V / 2 A, wyjście bezprzewodowe 
5 W. W zestawie kabel micro USB, 30 cm.

54,90 pln

Ładowarka indukcyjna No Cord R50167.02

plastik • S70 x W70 x G9 mm  
tampondruk 33 x 33 mm lub UV 33 x 33 mm

Przydatne urządzenie zgodne ze standardem QI pozwalające na bezprzewodowe 
ładowanie smartfona, smartwatcha czy słuchawek bezprzewodowych. Maksymalna moc 
ładowania 5 W. Dołączony kabel 1 m. Do telefonów nieprzystosowanych do ładowania 
bezprzewodowego (bez modułu QI) sugerujemy dokupienie adaptera R50171.02. 
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

16,95 pln

Adapter do ładowania bezprzewodowego  
Charge Ready R50171.02

papier, metal • S45 x W105 x G2 mm

Adapter do ładowania bezprzewodowego przeznaczony dla telefonów z systemem 
operacyjnym Android. Adapter wpinamy w port microUSB i umieszczamy pod klapką 
telefonu.

9,90 pln
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New!

Smart Idea!

Brelok D-Transfer R50190.02

metal, plastik, silikon • S115 x W16 x G13 mm 
laser 10 x 24 mm

Brelok z kablem USB/micro USB do ładowania i transferu danych. Opakowanie 
upominkowe.

7,90 pln

Brelok USB Hook Up R50176..

plastik • złożony S45 x W13 x G10 mm, rozłożony S90 x W13 x G5 mm 
tampondruk 15 x 7 mm

Brelok z wejściem do gniazda USB i micro USB. Służy do transferu danych i ładowania.

2,90 pln

Kabel USB Color Click&Go R50177.99

plastik ABS, tworzywo termoplastyczne • S130 x W20 x G20 mm  
UV 58 x 18 mm

Kabel do transmisji danych oraz ładowania. Oryginalnie zaprojektowane połączenie 
breloka oraz kabla do ładowania i transmisji danych z końcówkami USB, micro USB, USB 
typu C. Dopasowanie do siebie kolorów jak w kostce Rubika umożliwia odblokowanie 
i wyjęcie kabla. Po włożeniu go z powrotem każde inne ułożenie kolorów blokuje kabel 
i nie pozwala na jego wyciągnięcie. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV). Telefon 
i kostka nie są dołączone.

16,90 pln

Kabel USB Join R50178.02

ekoskóra, metal • S110 x W18 x G18 mm 
laser 18 x 10 mm

Stylowy brelok z ekoskóry posiadający kabel do transferu danych i ładowania. Posiada 
końcówki USB i USB typu C.

9,90 pln

R50176.06R50176.02
Samochodowa ładowarka indukcyjna Incharge R50166.02

ABS, PC • S95 x W100 x G90 mm 
tampondruk 30 x 15 mm

Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna wbudowana w uchwyt samochodowy, montowany 
do kratki wentylacyjnej. Dzięki specjalnej konstrukcji uchwyt można obsługiwać jedną 
ręką. Ramiona uchwytu zaciskają się automatycznie pod wpływem ciężaru telefonu 
i dopasowują się do jego rozmiaru. Częstotliwość: 100-205 kHz. Wejście: 5V-9V/1.5 A. 
Wyjście: 5V-9V/1 A. Kabel USB w zestawie. Ładowarka działa z telefonami posiadającymi 
funkcję ładowania indukcyjnego.

39,90 pln

Ładowarka indukcyjna Call-Ready R50170.06

plastik • S99 x W99 x G10 mm 
tampondruk 35 x 35 mm lub UV 40 x 40 mm

Ładowarka indukcyjna zgodna ze standardem QI. Maksymalna moc ładowania 5 W. 
Do telefonów nieprzystosowanych do ładowania bezprzewodowego (bez modułu QI) 
sugerujemy dokupienie adaptera R50171.02. Dołączony kabel 1 m. Dostępna opcja 
zdobienia full color (druk UV).

19,90 pln

Kabel z magnesami Connect R50160.02

aluminium, TPR • S1060 x W15 x G7 mm 
tampondruk 8 x 8 mm

Kabel magnetyczny pozwala na wygodne przechowywanie i używanie go w domu, biurze czy 
w samochodzie. Dzięki magnesom kabel można łatwo zwinąć i rozwinąć, bez ryzyka splątania. 
Obok praktycznego wymiaru kabla, posiada również funkcję odstresowującą – zginaj go, 
twórz różne kształty i baw się! Końcówka typu C.

19,90 pln

Adapter USB Convert R50168.06

plastik, metal • S20 x W10 x G5 mm
UV 5 x 9 mm

Konwerter, „przejściówka” pozwalająca na dostosowanie wejścia mikro USB do wejścia 
mikro USB typu C. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

1,48 pln



El
ec

tro
ni

cs
 &

 sm
ar

tp
ho

ne
 a

cc
es

so
rie

s

2120

New!

Smart Christmas

Smart Idea!

MOBILE CAMERA 
ACCESSORIES

Bransoletka Wristlie USB typu C R50179..

plastik z dodatkiem silikonu, aluminium • S218 x W13 x G8 mm  
laser 32 x 6 mm

Kabel z końcówkami USB i USB typu C w kształcie bransoletki. Służy do transmisji danych 
oraz do ładowania. Dodatkowo wyposażony w aluminiową plakietkę przeznaczoną do 
naniesienia logotypu.

3,90 pln

Bransoletka USB Bracelet R50189..

plastik z dodatkiem silikonu, aluminium • S218 x W13 x G8 mm 
laser 32 x 6 mm

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.

2,90 pln

R50179.06R50179.02

R50189.06R50189.02

R50189.28
Rękawiczki Touch Control do ekranów dotykowych R35646.21

95% akryl, 5% elastan, gramatura 150 g/m2 • S145 x W216 x G6 mm  
sitodruk 50 x 40 mm

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

4,45 pln

R64314.06R64314.02

Osłona na kamerę Webcam Spyless R64314..

plastik • S41 x W16 x G2 mm 
UV 20 x 8 mm lub tampondruk 20 x 8 mm

Strzeż się! Hakerzy mogą obserwować to co robisz. Ta plastikowa osłonka na kamerę 
internetową ochroni Twoją prywatność przed hakerami i zapewni Ci bezpieczeństwo 
w sieci. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

0,78 pln

Jak zaplanować święta by nie kojarzyły się 
z zakupami na ostatnią chwilę, zmęczeniem 

czy gotowaniem po nocach? 
Odpowiedź jest prosta – odpowiednio 

je zaplanować – z głową i umiarem. 
Zastanowić się, co jest dla nas ważne.

Statyw z lampą pierścieniową Halo R64294.02

ABS, metal • S300 x W307 x G300 mm

Statyw z lampą pierścieniową LED, do nagrywania profesjonalnych vlogów, transmisji 
na żywo, połączeń konferencyjnych lub spotkań rodzinnych, czatów z przyjaciółmi 
i nagrywania filmów na portale społecznościowe oraz do tworzenia makijażu. Oświetlenie 
pierścieniowe LED pomaga poprawić wygląd, wydobyć cienie i odpowiednio oświetlić 
twarz i otoczenie. Posiada bardzo szerokie zastosowanie m.in. jest przydatny podczas 
wykonywania zdjęć portretowych, produktowych oraz do makrofotografii. Statyw można 
szybko zdemontować i przenieść w dowolne inne miejsce. Możliwość regulacji mocy 
i temperatury barwowej. Trzy barwy światła (neutralny, zimny biały i ciepły biały), każdy 
z 10 poziomami jasności. Dane techniczne: Średnica pierścienia: 26cm Liczba diod LED: 
120 szt. Moc: 10W Jasność: 1200 lm Zasilanie: Sieciowe, USB (5 V, 2 A). Skład zestawu: 
pierścieniowa lampa LED kabel zasilający USB (2 m) z pilotem głowica kulowa statyw typu 
tripod regulowany uchwyt na smartfon / lusterko uniwersalny gwint 1/4 cala pasuje do 
większości statywów.

54,90 pln

PLANOWANIE
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New!

New!

New!
New!

MOBILE HOLDERS

Bambusowa podstawka pod telefon / tablet R22829.13

bambus • S60 x W79 x G19 mm 
laser 50 x 20 mm lub 50 x 40 mm lub tampondruk 50 x 40 mm lub UV 50 x 40 mm

Uniwersalna podstawka na telefon komórkowy, tablet lub czytnik, wykonana z drewna 
bambusowego.

6,90 pln

Bambusowy stojak na telefon Timaru R22825.13

bambus • S80 x W130x G85 mm 
laser 30 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 50 x 50 mm lub tampondruk 40 x 30 mm

Składana podstawka na telefon z wyjściem na kabel. W całości wykonana z bambusa.

8,90 pln

Bambusowy brelok z podstawką pod telefon R22828.13

bambus, metal • S60 x W26 x G15 mm 
laser 48 x 16 mm lub tampondruk 48 x 16 mm

Drewniany brelok z podstawką na telefon komórkowy.

7,45 pln

Uchwyt na telefon Cellsteady R64307.02

plastik, samoprzylepna pianka PE • S33 x W35 x G8 mm 
tampondruk 16 x 16 mm

Uchwyt do telefonu z pianką samoprzylepną umożliwiającą przytwierdzanie go do 
powierzchni urządzenia. Może także służyć jako stojak. Telefon nie jest dołączony.

1,72 pln

Uchwyt na telefon Cellfirm R64308.02

plastik, metal, guma 
uchwyt S44 x W44 x G35 mm • laser 20 x 20 mm 
płytka okrągła S40 x W40 x G1 mm • laser 25 x 25 mm 
płytka prostokątna S45 x W65 x G1 mm • laser 50 x 20 mm

Magnetyczny uchwyt na telefon komórkowy. Montowany do kratki wentylacyjnej 
w samochodzie. W zestawie są dwie metalowe płytki. Okrągłą metalową płytkę można 
przykleić do tylnej części każdego rodzaju telefonu lub prostokątną umieścić pod etui.

8,70 pln

Uchwyt do telefonu Levin R64296.02

aluminium, silikon • S38 x W58 x G40 mm 
laser 17 x 10 mm

Magnetyczny uchwyt na telefon montowany do kratki wentylacyjnej samochodu. W zastawie 
samoprzylepna metalowa blaszka do telefonu.

10,90 pln

Uchwyt na telefon Mobilefit R64298.02

ABS, PC • S100 x W95 x G70 mm 
tampondruk 25 x 19 mm

Uchwyt do telefonu montowany do kratki wentylacyjnej samochodu. Pod wpływem 
ciężaru telefonu ramiona automatycznie dopasowują się do jego rozmiaru. 

9,90 pln
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New!

R64311.06R64311.02

Uchwyt na telefon Cellstick R64311..

plastik • S80 x W26 x G4 mm

Uchwyt/stojak na telefon z mocującą taśmą przylepną. Zabezpiecza przed wyślizgnięciem 
się telefonu. Może służyć także jako stojak do telefonu. Telefon nie jest dołączony.

1,45 pln

Uchwyt do telefonu z magnesem Magneto R64293.02

plastik, metal • S120 x W30 x G6 mm 
tampondruk 15 x 15 mm

Magnetyczny, składany uchwyt do telefonu, mocowany z boku monitora. Pozwala 
zamontować telefon do laptopa lub ekranu komputera, tak aby uzyskać dostęp do obu 
urządzeń jednocześnie. Idealny do konferencji i spotkań online. W zestawie samoprzylepna 
metalowa blaszka do telefonu.

17,90 pln

Podstawka do telefonu Gimo R64297.02

ABS • S77 x W145 x G107 mm 
tampondruk 50 x 20 mm

Składana i regulowana podstawka do telefonu komórkowego stworzona z myślą 
o bezproblemowym korzystaniu ze smartfona w trakcie tele i wideokonferencji. 
Przemyślana ażurowa konstrukcja pozwala na podpięcie ładowarki od dołu podczas 
gdy telefon pozostaje stabilny ustawiony w pozycji pionowej. Nieużywana składa się do 
poręcznych rozmiarów. Telefon nie jest dołączony.

7,90 pln

Uchwyt na telefon Cellfast R64299..

plastik ABS • S31 x W31 x G5 mm  
tampondruk 13 x 13 lub UV 13 x 13 mm

Uchwyt do telefonu z taśmą samoprzylepną umożliwiającą przytwierdzanie go 
do powierzchni telefonu. Może także służyć jako stojak. Dostępna opcja zdobienia full color 
(druk UV). Telefon nie jest dołączony.

2,45 pln

R64299.06R64299.02
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HEADPHONES 
& EARPHONES

Słuchawki Sporty R50186.04

tworzywo sztuczne, ekoskóra • S83 x W83 x G36 mm 
tampondruk 35 x 35 mm lub UV 30 x 30 mm

Słuchawki douszne z elastycznym zaczepem na ucho. Wyposażone w mikrofon i przycisk 
do odbierania połączeń. Idealne dla osób aktywnych np. biegaczy. Kabel długości 1200 mm 
zakończony wtykiem minijack (3,5 mm). Pasmo przenoszenia: 20 Hz ~20 kHz, czułość SPL: 
105 ± 3 dB dla 1 kHz, 6 mW, zniekształcenia harmoniczne THD: <1%. Średnica głośników 
10 mm. Usztywnione etui z ekoskóry chroni słuchawki przed uszkodzeniem. Dostępna 
opcja zdobienia full color (druk UV).

19,90 pln

Słuchawki Soundbang R50187.02

tworzywo sztuczne, ekoskóra • S83 x W83 x G36 mm 
tampondruk 35 x 35 mm lub UV 30 x 30 mm

Słuchawki douszne z mikrofonem i przyciskiem do odbierania połączeń. Kabel o długości 
1200 mm zakończony wtykiem minijack (3,5 mm) z zamkiem, który zapobiega 
splątaniu. Pasmo przenoszenia: 20 Hz~20 kHz, czułość SPL: 105 ± 3 dB dla 1 kHz, 6 mW, 
zniekształcenia harmoniczne THD: <1%. Średnica głośników 10 mm. Usztywnione etui 
z ekoskóry chroni słuchawki przed uszkodzeniem. Dostępna opcja zdobienia full color 
(druk UV).

24,90 pln

Słuchawki w etui Enlive R50198.21

polipropylen • S70 x W30 x G70 mm  
tampondruk 30 x 15 mm lub 30 x 30 mm lub UV 30 x 15 mm lub 30 x 30 mm

Słuchawki douszne pakowane w plastikowe etui. Kabel długości 1200 mm zakończony 
wtykiem minijack (3,5 mm). Pasmo przenoszenia: 20 Hz ~20 kHz, czułość SPL: 105 ± 3 dB 
dla 1 kHz 6 mW, impedancja 32 ± 5% Ohm, zniekształcenia harmoniczne THD: <1%. 
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

5,45 pln

Rozdzielacz do słuchawek Music 42 R50192.06

plastik ABS, metal • S38 x W59 x G9 mm
tampondruk 15 x 5 mm

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 3,5 mm.

4,90 pln

Słuchawki Soundgust R50193.08

tworzywo sztuczne, ekoskóra • S93 x W93 x G43 mm 
tampondruk 35 x 35 mm lub 25 x 6 mm lub UV 30 x 30 mm

Słuchawki Bluetooth 4.1 z funkcją przyspieszającą szybkość transmisji danych EDR. 
Wyposażone w mikrofon, przycisk do odbierania połączeń (zasięg 10 m), kabel microUSB 
o długości 60-62 mm. Wbudowany akumulator o pojemności 70 mAh. Czułość SPL: 95 dB, 
± 3 dB, 1 mW, impedancja 32 ± 5% Ohm, zniekształcenia harmoniczne THD: <5%. Średnica 
głośników 10 mm. Usztywnione etui z ekoskóry chroni słuchawki przed uszkodzeniem. 
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

39,90 pln

Słuchawki Energetic R50195.06

plastik, ekoskóra • S180 x W165 x G75 mm 
tampondruk 25 x 25 mm

Słuchawki nauszne ze składanym pałąkiem o regulowanej długości. Charakteryzują 
się bardzo dobrą jakością dźwięku i wygodą użytkowania. Kabel długości 1200 mm 
zakończony wtykiem minijack (3,5 mm). Pasmo przenoszenia: 20 Hz ~20 kHz, czułość SPL: 
105, ± 3 dB dla 1 kHz 6 mW, impedancja 32 ± 5% Ohm. Średnica głośników 35 mm.

19,90 pln
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New!

WIRELESS SPEAKERS

Głośnik Partybeat z radiem FM R64318..

metal • S59 x W50 x G59 mm 
tampondruk 30 x 24 mm lub UV 20 x 24 mm

Głośnik 3 W Bluetooth 2.1 z funkcją przyspieszającą szybkość transmisji EDR. Wyposażony 
w port na kartę micro SD, kabel do ładowania, radio FM i funkcję odbierania połączeń z telefonu 
(zasięg 10 m). Wbudowany akumulator o pojemności 300 mAh. Czas odtwarzania 4-5 godzin, 
czas ładowania: około 2 godziny. Czułość SPL: >95 dB, zniekształcenia harmoniczne THD: 
<1%. Średnica głośnika 45 mm. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

26,90 pln

Głośnik Bamboo Sounder R64378.10

bambus, metal, plastik • S73 x W44 x G73 mm  
laser 30 x 25 mm lub tampondruk 30 x 25 mm lub UV 25 x 25 mm

Bambusowy głośnik bezprzewodowy z kolorowym podświetleniem. Bardzo dobra jakość 
dźwięku. Wyprodukowany w technologii Bluetooth, wersja V4.0, zasięg 10 m, Moc 
wyjściowa: 3 W. Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 300 mAh. Czas 
odtwarzania około 2 godziny. Kabel micro USB w komplecie.

38,90 pln

Głośnik bluetooth z korka Sangita R64379.13

korek, karton • S80 x W46 x G80 mm 
tampondruk 35 x 30 mm lub laser 30 x 30 mm lub UV 30 x 30 mm

Korkowy głośnik bezprzewodowy. Bardzo dobra jakość dźwięku. Wyposażony w technologię 
Bluetooth, wersja V5.0, zasięg do 10 m, moc wyjściowa: 3W. Wbudowany akumulator 
litowo-jonowy o pojemności 300 mAh. Czas odtwarzania około 2 godziny. Kabel micro USB 
w komplecie.

64,90 pln

R64318.01

R64318.04

R64318.02

R64318.06

Głośnik z przyssawką Watertight R64376.06

plastik ABS • S85 x W50 x G85 mm  
laser 35 x 12 mm

Głośnik bezprzewodowy, Bluetooth 4.0, wyposażony w przyssawkę umożliwiającą 
zamontowanie głośnika np. pod prysznicem. Klasa wodoodporności IPX4. Funkcja 
odbierania połączeń telefonicznych. Moc wyjściowa: 3 W. Wbudowany akumulator 
litowo-jonowy o pojemności 300 mAh. Czas ładowania: około 90 minut. Czas odtwarzania 
3-4 godziny. Ładowanie DC prosty 2,5 x 0,7 mm 5 V, kabel do ładowania w zestawie.

25,90 pln

Głośnik z podstawką pod telefon Clearsound R64319.06

plastik ABS • S77 x W53 x G56 mm 
laser 40 x 20 mm

Głośnik 3 W z podstawką na telefon o gumowanej, przyjemnej w dotyku powierzchni. 
Wyposażony w Bluetooth 2.1 z funkcją przyspieszającą transmisję danych EDR, port na 
kartę micro SD i funkcję odbierania połączeń telefonicznych (zasięg 8-10 m). Wbudowany 
akumulator o pojemności 350 mAh. Czas odtwarzania 2-3 godziny, czas ładowania: 
około 2 godziny. Czułość SPL: >80 dB, zniekształcenia harmoniczne THD: <1%. Średnica 
głośnika 36 mm. Telefon nie jest dołączony.

39,90 pln

Głośnik Music Plunge z radiem FM R64312.04

plastik, poliester • S115 x W75 x G37 mm 
UV 80 x 40 mm

Stylowy głośnik w technologii Bluetooth 4.1, zapewniający najwyższą jakość dźwięku. 
Wbudowane radio FM i przyciski sterujące odtwarzaniem dźwięku. Wyposażony w funkcję 
odbierania połączeń telefonicznych (zasięg 10 m), porty na kartę microSD, USB. Moc 
wyjściowa: 3 W. Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 400 mAh. 
Czas odtwarzania do 3 godzin. Ładowanie: DC 5V micro USB (kabel w zestawie), 
czas ładowania: do 2 godzin. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

49,90 pln

Głośnik Party Fan R64317..

plastik • S60 x W75 x G60 mm 
UV 25 x 25 mm

Głośnik 3 W wyposażony w funkcję Bluetooth 2.0 i EDR. Napięcie ładowania przez USB: 
5 V. Wykorzystujący litową baterię do ponownego ładowania. Posiada funkcję odbierania 
połączeń (zasięg 10 m). Wyposażony w port na kartę micro SD, kabel do ładowania 
i 3,5 mm kabel audio. Czas odtwarzania 2-3 godziny, czas ładowania: około 2 godziny. 
Pasmo przenoszenia: 50 Hz ~18 kHz, czułość SPL: 80 dB (±2 dB). Dostępna opcja zdobienia 
full color (druk UV).

39,90 pln

R64317.06R64317.02
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New!

New!

New!

PENCILS

ECO PENS

Zestaw 4 ołówków R73790

drewno lipowe • S247 x W67 x G7 mm
tampondruk 40 x 40 mm lub 60 x 4 mm lub XL 110 x 4 mm lub laser 115 x 4 mm

Zestaw 4 ołówków o twardości HB wykonanych z wysokiej jakości drewna w całości 
barwionego na czarno. Pakowany w czarne matowe opakowanie upominkowe. Dostępna 
opcja druku XL.

5,98 pln

Ołówek Grin R73724.03

drewno, tworzywo sztuczne • S20 x W183 x G20 mm
tampondruk 60 x 4 mm lub XL 100 x 4 mm lub laser 100 x 4 mm

Ołówek z uśmiechniętą buźką.

1,45 pln

Ołówek Mile R73725.03

drewno, tworzywo sztuczne • S20 x W183 x G20 mm
tampondruk 60 x 4 mm lub XL 100 x 4 mm lub laser 100 x 4 mm

Ołówek z uśmiechniętą buźką.

1,45 pln

Ołówek Beam R73726.03

drewno, tworzywo sztuczne • S20 x W183 x G20 mm
tampondruk 60 x 4 mm lub XL 100 x 4 mm lub laser 100 x 4 mm

Ołówek z uśmiechniętą buźką.

1,45 pln R73437.05

R73437.04

R73437.02

R73437.15

R73437.13

R73437.08

Długopis Eco-Written R73437..

papier • S138 x W8 x G8 mm 
tampondruk 60 x 5 mm lub UV 60 x 5 mm

Długopis ekologiczny, wytworzony z dbałością o środowisko naturalne, wykonany 
z papieru. Wkład w kolorze niebieskim. 

0,70 pln

R73433.04

R73433.05

R73433.13

Długopis Envirostyle R73433..

słoma pszeniczna, ABS • S141 x W10 x G10 mm  
tampondruk 60 x 6 mm lub 40 x 6 mm lub XL 90 x 6 mm lub UV 90 x 6 mm

Długopis wytworzony z dbałością o środowisko naturalne, wykonany ze słomy pszenicznej 
i ABS po recyklingu. Wkład w kolorze niebieskim. Dostępna opcja zdobienia full color (druk 
UV) lub w rozmiarze XL.

0,99 pln
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New!

Smart Christmas

WRITING SETS

Długopis bambusowy Evora R73434..

słoma pszeniczna, ABS, bambus • S142 x W11 x G11 mm 
tampondruk 60 x 6 mm lub 35 x 6 mm lub XL 75 x 6 mm lub laser 75 x 6 mm lub  
UV 75 x 6 mm

Długopis ekologiczny, wytworzony z dbałością o środowisko naturalne. Korpus bambusowy 
podlegający biodegradacji. Zatyczka, końcówka i przycisk wykonane ze słomy pszenicznej 
oraz ABS. Wkład w kolorze niebieskim. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV) 
lub w rozmiarze XL.

1,48 pln

R73438.02

R73438.08

R73438.04

R73438.05

R73438.06

Długopis bambusowy Chavez R73438..

bambus • S147 x W9 x G9 mm 
tampondruk 60 x 6 mm lub 100 x 6 mm lub UV 115 x 6 mm lub laser 115 x 6 mm

Bambusowy długopis z kolorową końcówką.

1,12 pln
R73434.04

R73434.21

Zestaw piśmienniczy Aveno R73436.10

bambus, metal 
etui S170 x W45 x G20 mm, długopis S138 x W11 x G11 mm 
laser 80 x 6 mm lub tampondruk 60 x 6 mm lub XL 80 x 30 mm lub UV 80 x 6 mm

Wytworzony z dbałością o środowisko naturalne bambusowy zestaw piśmienniczy 
w pudełku, składający się z długopisu z końcówką do ekranów dotykowych oraz ołówka 
automatycznego. Bambus jest biodegradowalny, a metal nadaje się do recyklingu. Wkład 
długopisu w kolorze niebieskim. Pakowany w upominkowe opakowanie.

5,95 pln

Zestaw piśmienniczy Parana R01000.02

metal • etui S173 x W64 x G27 mm • laser 50 x 20 mm lub 70 x 40 mm 
długopis S135 x W10 x G10 mm • laser 40 x 6 mm lub UV 60 x 6 mm

Zestaw piśmienniczy składający się długopisu i pióra kulkowego w upominkowym etui. 
Wkłady w kolorze niebieskim.

34,90 pln

Już w listopadzie warto zrobić listę zadań 
i ustalić swoje priorytety. Lista pokaże, ile 
rzeczy mamy do zrobienia i w jakim czasie. 
Pozwoli poukładać zadania od takich, które 
zrobisz na pewno do takich, które będziesz 

mógł odpuścić.

LISTA ZADAŃ
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R01064.42

R01064.82

R01064.06

R01064.02

Zestaw piśmienniczy San Juan R01063.02

miedź, stal nierdzewna  
etui S173 x W65 x G29 mm • UV 130 x 35 mm 
długopis i pióro S137 x W11 x G11 mm • laser 40 x 5 mm lub UV 40 x 5 mm

Zestaw piśmienniczy składający się z metalowego pióra kulkowego i długopisu. Pakowane 
w etui. Wkład w kolorze niebieskim. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV). 
Pakowany w upominkowe opakowanie.

34,90 pln

Długopis Tondela w pudełku R01064..

stal nierdzewna, miedź, papier • etui S178 x W50 x G23 mm, długopis S145 x W11 x G11 mm 
laser 45 x 6 mm lub UV 45 x 6 mm

Metalowy długopis w upominkowym pudełku. Wkład w kolorze niebieskim. Dostępna opcja 
zdobienia full color (druk UV).

12,90 pln

Zestaw piśmienniczy Manaus R01072.02

metal, skóra ekologiczna, plastik 
długopis i pióro S135 x W10 x G10 mm • laser 40 x 6 mm 
etui S180 x W55 x G36 mm • tampondruk 60 x 20 mm lub UV 130 x 35 mm

Zestaw składający się z długopisu i pióra kulkowego Perfecto w etui ze skóry ekologicznej 
i plastiku. Wkład w kolorze niebieskim. Zawiera obrotowy mechanizm włączania. Dostępna 
opcja zdobienia full color (druk UV). Pakowany w upominkowe opakowanie.

38,90 pln

pióro kulkowe

długopis

Zestaw piśmienniczy Campinas R01075..

aluminium, papier • długopis S139 x W12 x G12 mm, 
ołówek S142 x W12 x G12 mm • laser 50 x 6 mm 
etui S170 x W60 x G26 mm • tampondruk 30 x 30 mm

Zestaw składający się z aluminiowego długopisu i ołówka automatycznego. Wkład ołówka 
ma grubość 0,7 mm. Długopis z niebieskim wkładem. Pakowany w upominkowe, czarne 
nasuwane papierowe pudełko.

8,90 pln

R01075.02R01075.04

ołówek długopisołówek długopis

długopis pióro kulkowedługopis pióro kulkowe

Zestaw piśmienniczy Fortaleza R01074..

aluminium, karton • długopis S139 x W12 x G12 mm,  
pióro S142 x W12 x G12 mm • laser 40 x 6 mm 
etui S170 x W60 x G26 mm • tampondruk 60 x 20 mm lub XL 80 x 30 mm

Zestaw składający się z aluminiowego długopisu i pióra kulkowego. Pióro kulkowe 
wyposażone jest w gumowy rysik do obsługiwania urządzeń mobilnych. Chromowane 
wykończenia. Długopis z 1.00 mm wkładem w kolorze niebieskim, pióro kulkowe 
z wkładem o grubości 0,7 mm. Zestaw pakowany jest w czarne, upominkowe etui 
kartonowe. Dostępne zdobienie w rozmiarze XL.

16,90 pln

R01074.02R01074.06

Zestaw piśmienniczy Lima R01091.04

ekoskóra, metal 
długopis i pióro S135 x W12 x G12 mm • laser 35 x 6 mm 
etui S170 x W60 x G24 mm • tampondruk 30 x 30 mm

Zestaw składający się z długopisu oraz pióra kulkowego Lima w czarnym etui z miękkiej 
skóry ekologicznej. Wkłady w kolorze niebieskim. Obrotowy mechanizm włączania.

29,90 pln

pióro kulkowedługopis
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Zestaw piśmienniczy Style R01202

metal, karton, ekoskóra
długopis i pióro S140 x W10 x G10 mm • laser 45 x 6 mm
etui S180 x W55 x G36 mm • tampondruk 50 x 35 mm lub XL 100 x 30 mm lub UV 140 x 35 mm

Zestaw składający się z klasycznego metalowego długopisu i pióra kulkowego. Pakowany 
w upominkowe etui. Wkłady w kolorze niebieskim. Obrotowy mechanizm włączania. 
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV). Dostępna opcja druku XL. Długopis i pióro 
o wymiarach: 140 x 10 x 10 mm.

59,90 pln

Zestaw piśmienniczy Miracle R01203

metal, karton, ekoskóra
długopis i pióro S140 x W12 x G12 mm • laser 30 x 6 mm
etui S178 x W55 x G31 mm • tampondruk 60 x 13 mm lub XL 100 x 13 mm lub UV 150 x 13 mm

Bardzo elegancki zestaw składający się z metalowego długopisu i pióra kulkowego. 
Pakowany w upominkowe etui. Wkłady w kolorze niebieskim. Obrotowy mechanizm 
włączania. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV). Dostępna opcja druku XL.

59,90 pln

R35424.41 

R35424.02

Długopis ze wskaźnikiem laserowym Stellar R35424..

metal • S139 x W10 x G10 mm 
laser 40 x 6 mm

Długopis ze wskaźnikiem laserowym i latarką LED. Dołączone 3 baterie typu LR41.

9,90 pln

Zestaw piśmienniczy Sandglass R01201

metal, karton, ekoskóra  
długopis i pióro S137 x W11 x G11 mm • laser 35 x 6 mm
etui S180 x W65 x G39 mm • laser 30 x 30 mm lub UV 50 x 50 mm

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. Wkład w kolorze niebieskim. Zawiera obrotowy mechanizm 
włączania. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV). Pakowany w upominkowe 
opakowanie.

59,90 pln

pióro kulkowe

długopis

Zestaw piśmienniczy Curitiba R01071..

aluminium, ekoskóra, papier 
pudełko S170 x W122 x G26 mm • tampondruk XL 80 x 40 mm
etui S150 x W45 x G22 mm • laser 50 x 20 mm
długopis i pióro S145 x W10 x G10 mm • laser 45 x 6 mm

Zestaw składający się z aluminiowego długopisu i pióra kulkowego wyposażonych 
w końcówkę do obsługi ekranów dotykowych, w etui z ekoskóry. Chromowane dodatki. 
Wkład do długopisu o średnicy 1,00 mm w kolorze niebieskim, nabój o średnicy 0,7 mm 
do pióra kulkowego w kolorze niebieskim. Pakowany w czarne opakowanie upominkowe.

34,90 pln

R01071.04 R01071.08

pióro kulkowe pióro kulkowe

długopis długopis
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DESK NOTEPADS

Organizer z notesem Sannat R64254.02

PU, papier • etui S155 x W210 x G25 mm • laser 50 x 20 mm lub 60 x 50 mm 
notes S120 x W185 x G15 mm • laser 50 x 20 mm lub 60 x 50 mm lub tłoczenie 50 x 20 mm

Elegancki organizer z notesem w linie, posiada kieszeń na telefon, uchwyt na długopis oraz 
kieszonkę na wizytówki. Zamykany na magnetyczne zapięcie. Możliwość wymiany notesu. 
Rozmiar 15,5 x 21,5 cm.

39,90 pln

Notatnik Naturel R73727.13

papier 70 g/m2 • S107 x W145 x G16 mm 
tampondruk 60 x 20 mm lub 80 x 50 mm

Notatnik z papieru kraftowego, w minimalistycznym, naturalnym wydaniu. 110 czystych 
kartek o gramaturze 70 g, okładka 500 g.

5,99 pln

Planner Dot R64253.02

papier 70 g/m2 • S145 x W210 x G14 mm 
sitodruk 100 x 150 mm

Planner z kartkami w kropki czyli tzw. bullet journal został stworzony dla każdego, kto lubi 
planować według własnych zasad. Może być notesem, dziennikiem, zbiorem inspiracji, 
szkicownikiem i czym tylko zapragniesz. Strony w kropki nie ograniczają Twoich notatek i dają 
swobodę przelania na papier wszystkiego, co przyjdzie Ci do głowy. Notes w twardej oprawie, 
80 kartkowy, papier 70 g/m2, satynowa wstążeczka.

10,90 pln

Notes z magnesem na długopis Attract R73649.13

papier, aluminium • S135 x W180 x G11 mm 
tampondruk 60 x 20 mm lub 75 x 50 mm

Notes w sztywnej oprawie na spirali. W okładce ukryty jest magnes, dzięki czemu można 
przyczepić metalowy długopis. 70 kartek w linie.

10,90 pln
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Notes Girona R64245.02

korek, poliuretan, papier 70 g/m2 • S145 x W210 x G13 mm  
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm lub laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub  
UV 50 x 50 mm lub 50 x 100 mm lub tłoczenie 50 x 20 mm

Stylowy notes w twardej oprawie łączącej naturalny korek z eleganckim PU. Rozmiar 
biurkowy (zbliżony do A5 lub większy). 80 kartek w linie, gramatura papieru 70 g/m2. 
Zamykany elastyczną taśmą. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV) lub 
w rozmiarze XL.

14,90 pln

Zestaw z notesem Blanes R64247..

korek, len, papier, pszenica, PP • pudełko S172 x W222 x G20 mm,
notes S140 x W210 x G13 mm • tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50mm lub  
UV 100 x 50 mm lub sitodruk 100 x 45 mm
długopis S145 x W12 x G12 mm • tampondruk 60 x 6 mm lub XL 90 x 6 mm lub UV 90 x 6 mm

Elegancki notes łączący naturalny korek z płótnem. Rozmiar A5, 80 kartek w linie 
(gramatura 70 g/m2). Wyposażony w długopis wykonany z korka, słomy pszennej i PP. 
Pakowany w pudełko.

19,90 pln

R64247.05R64247.06

Zestaw korkowy Getafe R64250.13

korek, papier, pszenica, PP 
pudełko S195 x W230 x G17 • tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm 
notes S140 x W210 x G15 mm • tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm lub  
UV 100 x 100 mm 
długopis S135 x W10 x G10 mm • tampondruk 60 x 6 mm lub XL 80 x 6 mm lub UV 80 x 6 mm

Zestaw korkowy składający się z notesu o wymiarach: 14 x 21 cm (gramatura 1250 g/m2), 
80 gładkich kartek 70 g/m2 oraz korkowego długopisu. Pakowany w kartonowe pudełko.

12,90 pln

R64246.05R64246.02

Notatnik Telde A5 R64246..

karton, papier 
notes S150 x W210 x G12 mm • tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm 
długopis S138 x W10 x G10 mm • tampondruk 60 x 6 mm lub XL 80 x 6 mm

Notatnik A5 w twardej oprawie pokrytej tkaniną i ekoskórą, z tasiemką do zaznaczania 
strony oraz elastyczną gumką chroniącą wnętrze. 80 kartek w linie, gramatura papieru 
70 g/m2. Dostępna opcja druku XL. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

8,90 pln

Notes z organizerem Savona R64249.04

PU, papier 
pokrowiec S106 x W180 x G3 mm • laser 50 x 20 mm lub 60 x 50 mm lub UV 70 x 70 mm 
lub tampondruk 60 x 20 mm lub XL 60 x 50 mm  
notes S145 x W210 x G14 mm • laser 50 x 20 mm lub 60 x 50 mm lub UV 100 x 50 mm lub 
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm

Notes w twardej oprawie z odłączanym etui na telefon, mocowanym na magnesy. 70 kartek 
w linie. Zamykany taśmą elastyczną. Doskonała propozycja na konferencje i do pracy 
w biurze. Posiada 25 sztuk karteczek samoprzylepnych, foliowe zakładki indeksujące 
5x 25 szt. oraz uchwyt na długopis.

21,90 pln
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Teczka A4 Taormina R91707

ekoskóra, papier • S240 x W320 x G20 mm
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm

Wykonana z ekoskóry, czarna teczka wyposażona w kieszonkę na wizytówki – mieści 
20 wizytówek, przegródkę na dokumenty oraz wkład papierowy A4. Kartka w linię. 
Długopis nie jest dołączony.

35,90 pln

Teczka konferencyjna na zamek Solarino R91714.02

ekoskóra • S255 x W340 x G30 mm 
laser 50 x 20 mm lub 60 x 50 mm

Wykonana z ekoskóry czarna teczka konferencyjna A4 z kalkulatorem, zapinana na zamek. 
Posiada aż 6 kieszonek, przegródki na dokumenty, uchwyt na długopis i kieszeń z zamkiem. 
Praktyczna teczka biznesowa wyposażona we wkład papierowy A4. Kalkulator zasilany 
1 baterią AG10 dołączoną do produktu. Może pomieścić 20 wizytówek. Wyposażenie nie 
jest dołączone.

69,90 pln

Podkładka bambusowa Bamboorette R64346.10

bambus, metal • S225 x W315 x G4 mm
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm

Bambusowa podkładka na dokumenty A4 z metalowym klipem. Wysuwany haczyk 
umożliwia zawieszenie na ścianie.

15,90 pln

Teczka A4 na zamek Vicenza R91712

ekoskóra • S250 x W340 x G45 mm
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm

Wykonana z ekoskóry czarna teczka konferencyjna z poręcznym uchwytem. Wyposażona 
w kalkulator, wkład papierowy A4, metalowy ring, kieszonkę z zamkiem oraz uchwyt na 
długopis. Posiada także kieszonki na wizytówki oraz przegródki na dokumenty. Kalkulator 
zasilany 1 baterią AG10 dołączoną do produktu. Długopis nie jest dołączony.

94,90 pln

Zegar biurkowy On Time R22119.10

MDF • S64 x W64 x G62 mm 
laser 30 x 30 mm lub 55 x 50 lub tampondruk 40 x 25 mm lub UV 55 x 50 mm

Nowoczesny zegar biurkowy w kształcie sześcianu. Funkcje: wskazanie godziny, daty 
i temperatury otoczenia, oszczędzanie baterii oraz możliwość ustawienia 3 alarmów. 
Zegar zaskakuje zastosowanymi rozwiązaniami. Ustawiony na tryb oszczędzania baterii 
zegar jest uśpiony, a wyświetlacz nieaktywny. Wystarczy tylko klasnąć w dłonie lub 
dotknąć zegara, by wzbudzić wyświetlacz. Zasilany 3 bateriami typu AAA (niedołączone) 
lub dołączonym kablem USB. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

49,90 pln

Korkowa podkładka pod myszkę Mousy R64252.13

korek • S180 x W2230 x G3 mm 
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub tampondruk 60 x 20 mm lub 85 x 50 mm lub  
UV 100 x 100 mm

Podkładka pod myszkę wykonana z ekologicznego, przyjemnego w dotyku korka. Stylowy 
produkt, który będzie pasował do każdego wnętrza.

4,90 pln
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Mapa świata-zdrapka Rolling Stone R08861.10

papier • tuba S343 x W56 x G56 mm, mapa S424 x W300 x G1 mm 
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 100 x 20 mm lub UV 300 x 20 mm

Mapa-zdrapka, służąca do odsłaniania powierzchni odwiedzonych już krajów. Rozmaite 
fakty i ciekawostki geograficzne umieszczone na dole mapy – duża wartość edukacyjna. 
Dzięki niej możesz zarówno wspominać podróże, jak i planować kolejne wyprawy. Rozmiar 
mapy: 42 x 30 cm. Pakowana w solidną tubę. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV) 
lub w rozmiarze XL.

20,90 pln

Zestaw długopis i brelok Ovar R02310.10

drewno, metal • pudełko S168 x W97 x G23 mm • tampondruk 60 x 20 mm 
brelok S32 x W62 x G7 mm • tampondruk 22 x 37 mm lub laser 22 x 37 mm 
długopis S 138 x W11 x G11 mm • tampondruk 60 x 6 mm lub laser 80 x 6 mm lub  
UV 80 x 6 mm

Zestaw w pudełku zawierający brelok i długopis wykonane z drewna oraz metalu.

17,90 pln

Domek memo Pegalo R73728.99

papier • S130 x W157 x G6 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub 30 x 40 mm

Zestaw kolorowych samoprzylepnych karteczek memo, w kształcie domku. Karteczki 
w siedmiu różnych rozmiarach i kształtach po 60 sztuk każdy. Domek umieszczony na 
prostokątnym kartoniku.

9,90 pln

Kalendarz z organizerem Luca R22826.13

drewno • S120 x W54 x G73 mm 
laser 50 x 18 mm lub 100 x 18 mm lub tampondruk 60 x 18 mm lub 80 x 18 mm

Stylowy organizer z kalendarzem na biurko, w całości wykonany z drewna. Składa się 
z 4 drewnianych klocków z oznaczeniem dni, miesięcy i roku. Posiada miejsce na dwa 
długopisy, uchwyt na telefon i wizytówki.

39,90 pln
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Zestaw upominkowy Gallant R01061.02

ekoskóra, metal 
pudełko S170 x W160 x G32 mm • tampondruk 50 x 37 mm
wizytownik S95 x W65 x G13 mm • laser 80 x 9 mm
brelok S62 x W17 x G10 mm • laser 11 x 13 mm
długopis S135 x W11 x G11 mm • laser 30 x 6 mm

Zestaw upominkowy składający się z breloka, wizytownika na 15 wizytówek i długopisu 
z niebieskim wkładem. Pakowany w upominkowe opakowanie.

42,90 pln

R01048.02 R01048.04

Wizytownik Twillys R01048..

ekoskóra, metal • S95 x W65 x G19 mm
laser 80 x 9 mm

Wizytownik z ekoskóry o fakturze twillu na 15 wizytówek. Wyposażony w metalową 
blaszkę doskonałą do prezentacji logotypu.

11,90 pln

Wizytownik Logomall R01052

ekoskóra, metal • S95 x W65 x G19 mm
laser 75 x 12 mm

Etui na wizytówki wykonane z ekoskóry z magnetycznym zapięciem. Mieści 15 sztuk 
wizytówek.

12,75 pln

model
okładka format

[mm] oprawa liczba
stron dodatkowe kolor str.

miękka twarda

R73649.13
Attract — karton 135 x 180 spiralna 70x 

70 g/m2 — — — — — — magnetyczny uchwyt  
na długopis 42

R64247..
Blanes — korek,  

len 140 x 210 szyta 80x 
70 g/m2 — — — — uchwyt na długopis  44

R64245.02
Girona — korek,

poliuretan 145 x 210 szyta 80x
70 g/m2 — — — — — kapitałka 44

R64246..
Telde — karton 150 x 210 spiralna 70x

70 g/m2 — — — — — uchwyt na długopis, 
perforacja  45

R64253.02
Dot — karton 145 x 210 szyta 80x

70 g/m2 — — — — — — — kartka w kropki 43

R73727.13
Naturel — papier

500 g/m2 107 x 145 szyta 110x
70 g/m2 — — — — — — — 43

SPECYFIKACJA NOTESÓW
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CANDLES

Zestaw świec zapachowych R17476

parafina, karton • S150 x W85 x G55 mm  
tampondruk 40 x 40 mm lub XL 85 x 50 mm lub UV 120 x 70 mm

Zestaw świec zapachowych (zapach wanilii, kawy i oceanu) w kartonowym opakowaniu 
upominkowym i pokrywką pokrytą tłoczonym papierem. Dostępna opcja zdobienia full 
color (druk UV) lub w rozmiarze XL.

21,90 pln

Zestaw świec zapachowych R17478

szkło, parafina, karton 
świeca S56 x W67 x G56 mm • laser 25 x 40 mm 
pudełko S73 x W210 x G73 mm • tampondruk 40 x 40 mm

Zestaw 3 świec o zapachu wanilii i ciasta w szklanych pojemnikach. Pakowany 
w upominkowe opakowanie.

26,90 pln

Świeca zapachowa R17479

szkło, parafina, karton 
świeca S70 x W84 x G70 mm • laser 30 x 30 mm 
pudełko S85 x W90 x G85 mm • tampondruk 40 x 40 mm lub UV 70 x 70 mm

Świeca o zapachu jaśminu i granatu w szklanym pojemniku. Pakowana w upominkowe 
opakowanie.

21,90 pln

Świeczka zapachowa R17472.21

parafina, szkło, karton 
świeca S75 x W100 x G75 mm • laser 30 x 30 mm 
tuba S85 x W150 x G85 mm • tampondruk 30 x 40 mm lub XL 30 x 90 mm

Świeca zapachowa w szklanym pojemniku. Zapakowana w tekturową tubę. Zapach 
herbaciano-piżmowy. Dostępna opcja zdobienia w rozmiarze XL.

36,90 pln

Świeca zapachowa Tavira R17433.21

wosk, metal, beton • świeca S68 x W79 x G68 mm • laser 40 x 40 mm  
pojemnik S96 x W100 x G96 mm • laser 30 x 30 mm lub tampondruk 30 x 40 mm

Ta wyjątkowa świeca w industrialnym stylu będzie idealnym dodatkiem do każdego 
wnętrza. Zapach „Spicy Orange” inspirowany pomarańczą ze szczyptą przypraw, wypełni 
pomieszczenie delikatnym aromatem. Czas palenia 30 godzin.

49,90 pln

Świeca zapachowa Sintra R17432.02

wosk, metal, beton • świeca S68 x W79 x G68 mm • laser 40 x 40 mm  
pojemnik S96 x W100 x G96 mm • laser 30 x 30 mm lub tampondruk 30 x 40 mm

Ta wyjątkowa świeca w industrialnym stylu będzie idealnym dodatkiem do każdego wnętrza. 
Zapach „Honey Pleasure” inspirowany miodem i wanilią, wypełni pomieszczenie eleganckim 
aromatem. Czas palenia 30 godzin.

49,90 pln
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Smart Idea!

LUNCHBOX

Szklany lunch box ze sztućcami 1000 ml Lagos R08444.02

szkło borokrzemowe, PP • S205 x W155 x G80 mm 
tampondruk 60 x 13 mm lub 60 x 20 mm lub UV 100 x 60 mm

Lunch box wykonany ze szkła borokrzemowego. Świetnie nadaje się do przechowywania 
żywności zachowując jej świeżość. Dodatkowo posiada osobną przegródkę ze sztućcami, 
ułatwiając spożywanie posiłków w dowolnym miejscu. Może być używany w mikrofalówce, 
zamrażalce, a część szklaną można myć w zmywarce.

49,90 pln

Machico lunch box podwójny R08439.13

PP, bambus, poliester • S185 x W105 x G53 mm 
laser 50 x 20 mm lub 60 x 50 mm lub UV 140 x 70 mm lub tampondruk 60 x 20 mm  
lub 85 x 50 mm

Lunch box z wieczkiem bambusowym zamykany taśmą elastyczną. Posiada dwa pojemniki 
o pojemności 700 ml każdy. Wyposażony w widelec i nóż.

29,90 pln

Dobrym zwyczajem jest podzielenie 
się przygotowaniem potraw pomiędzy 

poszczególnych członków rodziny. Każdy 
wykonuje te potrawy, w których jest 

najlepszy. Lubisz makowca, a nie potrafisz 
go piec? Lepiej nie uczyć się tuż przed 

świętami, rozważ zamówienie go ze 
sprawdzonej cukierni. Potraktuj pieczenie 
i gotowanie jak zabawę, a nie obowiązek. 

Zaangażuj dzieci do pomocy w kuchni. 
Przymknij oko na bałagan i rozsypaną 

mąkę, skup się na wspólnie spędzonym 
czasie. Takie wspomnienia zostają z nami 

na zawsze!

JEDZENIE
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FOOD & DRINK  
ACCESSORIES

Lunch box Delect 900 ml R08442.00

szkło, silikon, PP • S185 x W138 x G65 mm 
tampondruk 60 x 10 mm

Szklany pojemnik na lunch (900 ml) z hermetyczną pokrywką z silikonu. Elastyczna 
pokrywka pozwala dopasować się do zawartości pojemnika zwiększając jego objętość.

39,90 pln

Lunch box Glasial 1000 ml R08443.10

szkło, bambus • S200 x W150 x G64 mm 
laser 50 x 20 mm lub 60 x 50 mm lub UV 100 x 75 mm lub tampondruk 60 x 20 mm lub  
XL 85 x 50 mm

Duży szklany pojemnik na lunch o pojemności 1000 ml z bambusowym wieczkiem.

39,90 pln

Zestaw woreczków Shopping Friend R08474.06

siatka poliestrowa
duży S330 x W360 x G1 mm, średni S300 x W330 x G1 mm, mały S240 x W260 x G1 mm 
tampondruk 50 x 15 mm

Przyjazna środowisku alternatywa dla jednorazowych woreczków plastikowych. Dzięki 
prześwitującej strukturze materiału widoczna jest zawartość woreczków podczas ważenia 
produktów w sklepach. Doskonale nadają się też do przechowywania warzyw, owoców, 
orzechów w domu. W komplecie 3 woreczki w 3 rozmiarach: 24 x 26 cm, 30 x 33 cm 
i 30 x 36 cm.

9,90 pln

Miska z dziadkiem do orzechów R22735.13

drewno kauczukowe, metal • S180 x W180 x G90 mm 
laser 30 x 30 mm lub 40 x 25 mm lub 60 x 50 mm

Ta miska z drzewa kauczukowego z solidnym metalowym dziadkiem do orzechów będzie 
efektownie wyglądać na Twoim stole. To naturalny towarzysz miłych chwil spędzonych 
z bliskimi przy lampce wina i ulubionych smakołykach.

69,90 pln
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Zestaw miarka i klipsy do kawy Kaffi R17102.01

stal nierdzewna, tektura • łyżka S175 x W21 x G38 mm • laser 60 x 6 mm 
klips płaski S77 x W60 x G39 mm • laser 60 x 6 mm 
klips ząbkowany S115 x W20 x G25 mm • laser 60 x 6 mm

Zestaw ze stali nierdzewnej składający się z łyżeczki do odmierzania porcji oraz klipsów, które 
służą zabezpieczeniu opakowania po otwarciu. Długość łyżeczki z klipsem 17 cm, pojemność 
łyżeczki ok. 7g; długi klips 12 cm, krótki klips 8 cm. Praktyczne akcesoria przydatne w każdej 
kuchni.

28,90 pln

Zestaw do sushi Temaki R17142.02

ceramika, bambus • pałeczki S240 x W7 x G7 mm • laser 100 x 3 mm  
podstawka S300 x W200 x G8 mm • laser 50 x 20 mm lub 60 x 50 mm lub UV 100 x 100 mm 
pojemnik na sos S68 x W68 x G30 mm

Efektowny zestaw do sushi. Składa się z dużej kamiennej deski, bambusowych pałeczek, 
ceramicznych podstawek, bambusowej maty oraz dwóch miseczek na sos. Doskonały 
prezent dla miłośników sushi.

54,90 pln

Pozytywka w metalowym pudełku Melody R91028.06

metal • S105 x W120 x G75 mm 
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 50 x 70 mm lub tampondruk 40 x 30 mm

Tradycyjna nakręcana pozytywka w pudełku, grająca miłą dla ucha melodyjkę „It’s a small 
world”. Wprowadzi każdego w dobry nastrój. Może służyć do przechowywania małych 
skarbów i drobiazgów. Idealna aby wypełnić ją łakociami. Czas grania po nakręceniu: około 
3 minut i 30 sekund.

32,90 pln

Otwieracz do butelek z magnesem R17549.13

bambus, stal, magnes • S60 x W60 x G10 mm 
laser 30 x 30 mm lub tampondruk 35 x 35 mm

Bambusowy otwieracz do butelek z magnesem na lodówkę.

4,95 pln
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New! New!

CHEESE & WINE SETS

Zestaw serowy Roma R17128

drewno kauczukowe, stal nierdzewna • Ø235 x W37 mm  
laser 40 x 25 mm lub 50 x 60 mm

Pomysłowy zestaw do sera składający się z zamykanej obudowy z drewna kauczukowego, 
która jest jednocześnie deską do krojenia, trzech noży i widelca. Sztućce wykonane ze stali 
nierdzewnej.

65,90 pln

Zestaw serowy Piacenza R17137.10

stal nierdzewna 18/8, drewno akacjowe 
podstawa S60 x W90 x G60 mm • laser 30 x 30 mm lub 40 x 50 mm lub UV 40 x 50 mm

Zestaw do sera wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej i drewna akacjowego. Składa 
się z: noża do parmezanu, noża do krojenia serów miękkich, noża do serów twardych oraz 
widelca serowego umieszczonych na drewnianym bloku z magnesami. Dostępna opcja 
zdobienia full color (druk UV).

52,90 pln

Deska do krojenia Tuluza R17141.10

drewno akacjowe, metal • S263 x W188 x G12 mm  
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm

Deska do krojenia wykonana z drzewa akacjowego.

29,90 pln

Korkociąg Effective R17537

stal nierdzewna • S123 x W22 x G12 mm 
laser 15 x 5 mm lub 35 x 6 mm

Dwustopniowy korkociąg z nożykiem do obcinania folii.
 

5,25 pln

Zestaw do whisky Adare R22549.10

szkło, drewno, metal • S263 x W142 x G86 mm 
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm

Zestaw do whisky składający się z dwóch zdobionych szklanek, szczypców, 6 kamieni do 
schładzania napoju oraz welurowego woreczka do kamieni. Całość znajduje się w drewnianej 
eleganckiej skrzynce.

129,90 pln

Zestaw 8 kamieni do chłodzenia napojów Cahir R22548.13

granit, drewno • S100 x W60 x G37 mm 
laser 50 x 20 mm lub 65 x 45 mm lub tampondruk 60 x 20 mm lub 80 x 40 mm

Osiem kamieni w drewnianym pudełku. To idealne rozwiązanie by schłodzić napój bez jego 
rozcieńczania. Kamienie nie wpływają na smak ani zapach napoju.

24,90 pln
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Zestaw do wina Ardon R22528

MDF, metal • S114 x W160 x G38 mm  
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub UV 80 x 100 mm

Zestaw do wina składający się z korkociągu i zatyczki. Dostępna opcja zdobienia full color 
(druk UV).

36,90 pln

Zestaw do wina z szachami Sublime R22552.A

MDF, metal, plastik • S148 x W170 x G48 mm 
tampondruk 60 x 15 mm lub UV 130 x 15 mm

Oryginalny zestaw składający się z szachów oraz akcesoriów do wina. Wykonany z metalu 
i MDF. Figury szachowe wykonane są z plastiku. Na akcesoria do wina składają się: nóż 
kelnerski, okapnik, zatyczka oraz termometr. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).
 

46,90 pln

Zestaw do wina Limoges R22558.82

MDF, metal • Ø160 x W32 mm 
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub UV 100 x 100 mm

Składa się z otwieracza, okapnika, nalewaka i zatyczki. Dostępna opcja zdobienia full color 
(druk UV).

43,90 pln

Zestaw do wina Chartes R22556

drewno bambusowe, metal • Ø160 x W45 mm  
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm

Składa się z otwieracza, okapnika, nalewaka z zatyczką i zatyczki. Produkt ze stali 
nierdzewnej.
 

48,90 pln

Skrzynka na wino z akcesoriami Angers R22521

drewno, metal, plastik • S370 x W120 x G140 mm
laser 30 x 30 mm lub 40 x 25 mm lub 60 x 50 mm lub UV 200 x 50 mm

Wyściełana tkaniną, drewniana skrzynka na wino zawierająca wykonane z metalu i drewna 
akcesoria konesera trunków. Zawiera: korkociąg, okapnik, zatyczkę do butelki oraz 
nalewaka. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV). Wino nie jest dołączone.

64,90 pln

Zestaw do wina Saint-Denis R22527

MDF, metal • S250 x W180 x G45 mm 
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub UV 200 x 50 mm

Zestaw do wina składający się z termometru, korkociągu, okapnika, obcinaka do folii, 
3 zatyczek do butelek. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

79,90 pln

Zestaw do wina Calais R22535

MDF, metal • S215 x W200 x G60 mm 
laser 30 x 30 mm lub 40 x 25 mm lub 60 x 50 mm lub UV 150 x 65 mm

Luksusowy 4-elementowy zestaw do wina dla wymagających. Składa się z otwieracza, 
okapnika, zatyczki i termometru. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

109,90 pln

Zestaw do wina Double Decker R22551

MDF, stal, aluminium • S230 x W188 x G126 mm  
laser 30 x 30 mm lub 40 x 25 mm lub 60 x 50 mm lub UV 200 x 50 mm

Pomysłowo zaprojektowany dwuszufladowy zestaw do wina. Składa się z aluminiowego 
otwieracza, obcinaka do folii, nalewaka z zatyczką, dwóch zatyczek, okapnika, zapasowej 
końcówki do otwieracza i termometru. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).
 

125,00 pln
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Smart Christmas
CUDDLY TOYS

Maskotka Grizzly R74041.10

poliester • S130 x W190 x G130 mm • sitodruk 50 x 25 mm

Maskotka przytulanka dla dzieci w białej koszulce, na której można wykonać znakowanie.

14,90 pln

Maskotka Big Teddy R74004.10

poliester • S310 x W380 x G150 mm • sitodruk 70 x 50 mm

Duża maskotka w kształcie misia w koszulce, na której można umieścić logotyp.

29,90 pln

Maskotka Oso R73849

poliester • S230 x W250 x G200 mm • sitodruk 70 x 40 mm

Duża maskotka w kształcie misia w białej koszulce, na której można umieścić logotyp.

21,90 pln

Maskotka Urso R74040.13

poliester, bawełna • S180 x W190 x G130 mm • sitodruk 40 x 20 mm

Maskotka przytulanka dla dzieci w granatowej koszulce, na której można wykonać 
znakowanie.

14,90 pln

Święta to najbardziej oczekiwany 
i magiczny czas dla dzieci. Zatrzymaj się 

i pokaż im co w świętach jest najważniejsze. 
Wyznacz dzieciom zadania np. dekorowanie 

pierniczków lub tworzenie ozdób 
choinkowych. Niech poczują się ważne 

i pomocne.

TO CO WAŻNE

Bardzo duży miś Bubu R74043.16

poliester • S400 x W500 x G200 mm • sitodruk 120 x 80 mm

Pluszowy miś Bubu to idealna maskotka do przytulania i zabawy – miękka i miła w dotyku. 
Ubrany w białą koszulkę (z poliestru).

69,90 pln

Świąteczny bardzo duży miś X74043.16

poliester • S400 x W500 x G200 mm • sitodruk 120 x 80 mm

Świąteczny pluszowy miś to idealna maskotka do przytulania i zabawy – miękka i miła 
w dotyku. Ubrany w białą koszulkę (z poliestru). ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega 
zwrotowi).

74,90 pln
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Maskotka Beari R73850

poliester, bawełna • S170 x W210 x G130 mm • sitodruk 50 x 35 mm

Urocza maskotka w kształcie misia w granatowej koszulce, na której można wykonać 
znakowanie.

18,90 pln

Maskotka Plane R73844

poliester • S140 x W180 x G70 mm • tampondruk 50 x 6 mm

Wykonana z poliestru maskotka samolocik. Wyposażona w tasiemkę z miejscem na 
logotyp.

14,90 pln

Maskotka Owl R74030

poliester • S180 x W190 x G130 mm • tampondruk 50 x 8 mm

Pluszowa maskotka w kształcie sowy. Wyposażona w tasiemkę z miejscem na logotyp.

11,90 pln

Miś z kocykiem Tuli R74044.10

poliester • miś S100 x W230 x G160 mm • koc S750 x W750 X G2 mm 
sitodruk 200 x 200 mm

Maskotka z kocykiem to idealny prezent dla wszystkich dzieci. Kocyk pozwoli dziecku na 
spokojny i ciepły sen, a mięciutka maskotka stanie się ulubioną przytulanką.

26,90 pln

Maskotka Teddy Bear R73851

poliester, bawełna • S170 x W210 x G130 mm • sitodruk 60 x 35 mm

Przytulna maskotka w kształcie misia w białej koszulce, na której można umieścić logotyp.

18,90 pln
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GAMES

Tangram magnetyczny Magnetto R08855.99

drewno lipowe, papier, metal • S160 x W160 x G13 mm 
tampondruk 60 x 20 mm

Magnetyczny tangram w poręcznej formie – doskonały na krótkie wycieczki, długie 
podróże, jak i do zabawy w domu. Składa się z drewnianych figur, magnetycznego pola oraz 
instrukcji obrazkowej.

18,90 pln

Układanka logiczna Blocky R08859.99

plastik ABS • S40 x W42 x G40 mm  
tampondruk 20 x 20 mm

Układanka logiczna. Relaksuje i pobudza do myślenia.

7,90 pln

Układanka logiczna Patchy R08857.99

polipropylen • S44 x W44 x G44 mm  
tampondruk 15 x 15 mm

Układanka logiczna. Relaksuje i pobudza do myślenia. Części układanki są w kolorach 
losowych. Nadruk wykonujemy w kolorze czarnym.

3,50 pln

Gra Maze R08849.06

metal, plastik • S61 x W61 x G7 mm 
tampondruk 45 x 25 mm

Gra zręcznościowa w formie breloku, której celem jest umieszczenie trzech kulek 
w najmniejszym kręgu.

1,65 pln

Układanka logiczna Chunky R08858.99

polipropylen • S36 x W36 x G36 mm  
tampondruk 20 x 20 mm

Układanka logiczna. Relaksuje i pobudza do myślenia. Części układanki są w kolorach 
losowych. Nadruk wykonujemy w kolorze czarnym.

3,50 pln

Układanka Sencillo R08848.06

plastik • S75 x W90 x G6 mm 
UV 60 x 75 mm lub tampondruk 40 x 40 m

Plastikowa układanka logiczna. Relaksuje i testuje nasz umysł. Dostępna opcja zdobienia 
full color (druk UV).

2,09 pln

Tangram R08824

drewno • S115 x W115 x G15 mm
sitodruk 80 x 80 mm

Wykonana z drewna gra logiczna Tangram. Pakowana w woreczek płócienny o wymiarach 
150 x 150 mm.

9,90 pln

Gra Jumping Frog R08853.99

plastik • S155 x W135 x G28 mm 
tampondruk 60 x 20 mm

Wspaniała gra dla całej rodziny. To odmiana znanej od lat gry w „pchełki”. Polega na 
umieszczeniu jak największej liczby żabek w niebieskim pojemniku. Rozwija zdolności 
manualne, precyzję i refleks.

9,90 pln
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Układanka logiczna Cube R08820

drewno • S60 x W60 x G60 mm
sitodruk 100 x 100 mm

Wykonana z drewna układanka logiczna. Relaks i test dla naszego umysłu. Pakowana 
w płócienny woreczek (170 x 145 mm). Produkt wytworzony z dbałością o środowisko 
naturalne.

12,45 pln

Układanka logiczna Diamond R08821

drewno • S80 x W90 x G80 mm
sitodruk 100 x 100 mm

Wykonana z drewna układanka logiczna. Relaks i test dla naszego umysłu. Zawiera 
24 elementy. Pakowana w płócienny woreczek (170 x 145 mm) Dołączona instrukcja 
składania. Produkt wytworzony z dbałością o środowisko naturalne.

12,45 pln

Układanka logiczna Star R08823

drewno • S75 x W75 x G75 mm
sitodruk 100 x 100 mm

Wykonana z drewna układanka logiczna. Relaks i test dla naszego umysłu. Pakowana 
w płócienny woreczek (170 x 145 mm) Produkt wytworzony z dbałością o środowisko 
naturalne.

12,45 pln

Układanka logiczna R08827

drewno • S60 x W60 x G60 mm 
tampondruk 40 x 40 mm

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

9,90 pln

Gra Tower R08844

drewno sosnowe • S69 x W235 x G60 mm 
laser 30 x 30 mm lub 100 x 30 mm lub UV 200 x 50 mm lub tampondruk 60 x 20 mm lub  
XL 100 x 20 mm

Doskonała gra zręcznościowa, w której uczestnicy wyciągają po jednym bloczku, unikając 
przewrócenia wieży i układają swoje bloczki na jej szczycie. Gra pakowana w drewniane 
zasuwane pudełko. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV) lub w rozmiarze XL.

31,90 pln

Drewniane szachy R08854.10

drewno kauczukowe, drewno brzozowe 
złożone: S297 x W147 x G49 mm, rozłożone: S297 x W294 x G24 mm 
laser 65 x 15 mm lub 200 x 15 mm lub UV 250 x 15 mm

Tradycyjne, solidne szachy wykonane z drewna kauczukowego z rzeźbionymi figurami 
z drewna brzozowego. Gra rozwijająca myślenie strategiczne i umiejętność planowania 
działań. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

79,90 pln
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New!

Kości do gry Roll-it R08837.10

drewno • S100 x W32 x G28 mm 
laser 60 x 15 mm lub UV 80 x 15 mm lub tampondruk 60 x 15 mm

Zestaw 5 kości do gry. Pakowany w drewniane pudełko. Dostępna opcja zdobienia full color 
(druk UV).

5,90 pln

Domino Farm R08839.10

drewno • S147 x W50 x G32 mm 
laser 50 x 20 mm lub 100 x 30 mm lub UV 120 x 30 mm lub tampondruk 60 x 20 mm lub  
XL 100 x 20 mm

Gra dla dzieci polegająca na dopasowaniu do siebie klocków przedstawiających obrazki 
zwierząt. Gra rozwija wyobraźnię dziecka i uczy logicznego myślenia. Dostępna opcja 
zdobienia full color (druk UV) lub w rozmiarze XL.

10,90 pln

Zestaw do nauki liczenia Count-me-in R08862.13

drewno, tkanina bawełniana • S90 x W130 x G5 mm 
sitodruk 50 x 70 mm

Zestaw edukacyjny dla dzieci do nauki liczenia. Zawiera drewniane krążki z cyferkami 
i znakami matematycznymi (42 szt.), zapakowany w bawełniany woreczek ze sznurkiem.

8,90 pln

Zestaw do nauki liczenia Ganita R74033.13

drewno, karton • S230 x W150 x G27 mm 
laser 60 x 16 mm lub 120 x 16 mm

Zestaw do nauki liczenia to doskonałe połączenie edukacji i zabawy. Wykonany z drewna. 
W jego skład wchodzą: pudełko z przegródkami, zestaw patyczków w czterech kolorach 
po 12 sztuk każdy, kostki z nadrukiem cyfr od 0 do 9, 20 sztuk oraz 5 kostek ze znakami 
specjalnymi: „plus”, „minus”, „mnożenie”, „dzielenie”, „równa się”.

19,90 pln

Zestaw łamigłówek Brainiac R08856.13

metal, drewno • 147 x 51 x 31 mm • laser 40 x 25 mm lub 100 x 25 mm  
lub UV 100 x 25 mm lub tampondruk 60 x 20 mm lub XL 80 x 25 mm

Zestaw składający się z 6 par metalowych łamigłówek w drewnianym pudełku. Dostępna 
opcja zdobienia full color (druk UV) lub w rozmiarze XL.

15,90 pln
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New!

PAINTING  
& DRAWING SETS

Drewniana skarbonka Housy R91023.13

sklejka brzozowa 4 mm • S142 x W100 x G60 mm 
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub 50 x 15 mm

Drewniana skarbonka w kształcie domku. Zamykana od spodu. Produkt wytworzony 
z dbałością o środowisko naturalne.

10,90 pln

Drewniane klocki Animal World R08834.13

drewno sosnowe • S115 x W80 x G38 mm  
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm lub laser 25 x 25 mm

Drewniana układanka. Tradycyjna zabawka edukacyjna dla dzieci. Zestaw składa się 
z 6 klocków oraz sześciu obrazków do ułożenia, przedstawiających zwierzęta leśne. 
Produkt wytworzony z dbałością o środowisko naturalne. Dostępna opcja zdobienia 
w rozmiarze XL.

13,90 pln

Zestaw do kolorowania World of Colors R73732.13

drewno, papier, plastik • S145 x W122 x G14 mm 
tampondruk 60 x 20 mm

Zestaw do kolorowania składający się z 10 kredek, 8 farbek akwarelowych z pędzelkiem 
oraz temperówki.

5,45 pln
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New!New!
Zestaw do kolorowania Dibux R73741.10

papier, drewno, karton • S100 x W125 x G16 mm 
tampondruk 60 x 20 mm lub 70 x 50 mm

Zestaw do rysowania składający się z 12 kolorowanek, 12 kredek oraz 50-kartkowego 
notesu (gramatura 70 g/m2).

7,95 pln

Zestaw do kolorowania Color the World R73731.13

drewno, papier, wosk • S180 x W77 x G11 mm 
tampondruk 60 x 15 mm

Zestaw do kolorowania składający się z 10 ołówków i 9 kredek woskowych.

4,45 pln

Zestaw do rysowania Lovely Animals R73783

papier 70 g/m2, tektura, drewno • S190 x W280 x G12 mm 
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 40 mm lub laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm

Zestaw do rysowania z uchwytem, składający się z 6 kredek i bloku do rysowania 
(60 czystych kartek). Tekturowa okładka z wypukłymi figurkami zwierząt. Dostępna opcja 
zdobienia w rozmiarze XL.

12,90 pln
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Zestaw 24 kredek w tubie R73765.02

drewno lipowe, karton • S48 x W100 x G48 mm 
tampondruk 25 x 40 mm

Zestaw 24 kredek o długości 8,5 cm w matowym, czarnym wykończeniu w kartonowej 
tubie. Produkt wytworzony z dbałością o środowisko naturalne.

7,48 pln

Zestaw kredek Slide On z kolorowankami R73786

drewno lipowe, papier • S117 x W200 x G19 mm 
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub tampondruk 50 x 40 mm lub XL 70 x 50 mm

Zestaw składający się z 12 drewnianych kredek (średnica grafitu 2,65 mm) i 6 kolorowanek. 
Pakowany w drewniane zasuwane pudełko. Dostępna opcja zdobienia w rozmiarze XL.

11,40 pln

Plecak z kredkami Crayonme R08629.06

non woven 80 g/m2, wosk • S210 x W295 x G1 mm 
sitodruk 150 x 200 mm

Plecak z materiału non woven w białym kolorze do samodzielnego kolorowania. 
Wyposażony w 4 kredki woskowe w kolorach: czerwony, niebieski, żółty i zielony.

3,90 pln

Zestaw do malowania Funny Paint R73779

plastikowe pudełko • S120 x W215 x G33 mm 
tampondruk 50 x 40 mm lub UV 90 x 40 mm

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. Dostępna opcja zdobienia full 
color (druk UV).

7,98 pln

Zestaw do rysowania Pure Magic R73764.13

papier, tektura, drewno topoli • S205 x W200 x G10 mm 
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm

Zestaw do rysowania, składa się z 9 stron o gramaturze 120 g/m2 z kolorowankami, 
9 wzorów kolorowanek, 2 szablonów do rysowania, 21 czystych kartek, 2 podkładek 
do zdrapywania, bambusowego rysika oraz 12 kredek. Dostępna opcja zdobienia 
w rozmiarze XL.

13,90 pln

Zestaw kredek Duo R73787

drewno lipowe, karton • S90 x W177 x G9 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 70 x 50 mm

Zestaw składający się z 12 dwukolorowych kredek, (średnica wkładu / grafitu 2,65 mm, 
drewno lipowe). W kartonowym pudełku.

6,95 pln
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Zestaw szkolno-biurowy Tubey R73733..

papier, drewno, PP • S190 x W19 x G19 mm 
tampondruk 60 x 13 mm

Zestaw składający się z zaostrzonego ołówka HB, temperówki oraz gumki. Pakowany 
w kartonową tubę.

2,95 pln

Zestaw piśmienniczy w tubie R73729.13

drewno, karton, metal • ołówek S175 x W7 x G6 mm • XL 60 x 3 mm lub laser 60 x 3 mm 
długopis S150 x W7 x G7 mm • tampondruk 60 x 4 mm  
temperówka S27 x W16 x G12 mm • XL 22 x 10 mm lub laser 22 x 10 mm lub UV 20 x 10 mm  
tuba S192 x W32 x G32 mm • tampondruk 60 x 18 mm lub XL 80 x 15 mm lub UV 110 x 12 mm

Zestaw szkolno-biurowy, składający się z 2 ołówków, papierowego długopisu, drewnianej 
temperówki oraz gumki do mazania. Pakowany w kartonową tubę. Przyjazny dla środowiska.

5,15 pln

Piórnik Versatile R73659.04

poliester, PVC • S65 x W210 x G65 mm 
sitodruk 35 x 45 mm

Piórnik z magnesem. Po rozłożeniu może służyć jako organizer biurkowy.

15,90 pln

R73733.03

R73733.05R73733.08
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Dziecięca kamizelka odblaskowa R17761

poliester • S450 x W500 x G1 mm 
sitodruk 250 x 150 mm lub 90 x 100 mm

Kamizelka z odblaskowymi elementami w rozmiarze dziecięcym do 140 cm. Wokół tułowia 
dwa odblaskowe paski o szerokości 5 cm. Spełnia wymagania normy EN1150.

8,45 pln

Brelok odblaskowy Beary R73245..

miękki plastik • S62 x W70 x G3 mm 
tampondruk 20 x 15 mm lub 20 x 50 mm

Brelok miś-światełko odblaskowe z karabińczykiem. Zawiera odblaskowe elementy.

1,65 pln

Maskotka odblaskowa Sun R73837

materiał odblaskowy, filc • S120 x W120 x G17 mm • tampondruk 50 x 6 mm 

Maskotka z odblaskowymi elementami – brelok w kształcie słońca.

6,90 pln

Maskotka odblaskowa Lion R73838.15

materiał odblaskowy, filc • S100 x W100 x G23 mm • tampondruk 50 x 6 mm

Maskotka z odblaskowymi elementami – brelok z wizerunkiem lwa.

6,90 pln

Brelok odblaskowy Teddy R73840

materiał odblaskowy • S130 x W170 x G50 mm • tampondruk 50 x 7 mm

Ręcznie szyty brelok „Miś” wykonany z materiału doskonale odbijającego światło lamp 
samochodowych. Zawiera elementy odblaskowe.

12,90 pln

R73245.51

R73245.01 R73245.04 R73245.08

R73245.15R73245.05

Brelok odblaskowy Teddy R73235..

polistyren • S45 x W70 x G8 mm 
tampondruk 20 x 20 mm lub 20 x 45 mm

Brelok w kształcie misia – dwustronne światełko z odblaskowymi elementami 
i karabińczykiem.

2,25 pln

Zestaw masek Animals R74042.99

pianka EVA
zebra: S170 x W173 x G1 mm • tampondruk 40 x 20 mm
słoń: S233 x W160 x G1 mm • tampondruk 40 x 20 mm
lew: S190 x W135 x G1 mm • tampondruk 50 x 20 mm
żyrafa: S195 x W190 x G1 mm • tampondruk 40 x 20 mm
tygrys: S185 x W143 x G1 mm • tampondruk 50 x 20 mm

Zestaw 5 masek przedstawiających różne zwierzęta.

8,90 pln

R73235.15R73235.03 R73235.04 R73235.06 R73235.08
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Rozkładana kosmetyczka Melisa R08170.02

poliester 230D • złożona S250 x W200 x G15 mm, rozłożona S630 x W500 x G2mm 
sitodruk 180 x 250 mm

Okrągła, rozkładana kosmetyczka. Pomoże Ci w łatwy i szybki sposób spakować wszystkie 
potrzebne kosmetyki. Po rozciągnięciu sznureczków rozkłada się całkowicie na płasko, 
co pozwala w mgnieniu oka sięgnąć po każdy kosmetyk. Mniejsze przedmioty schowasz 
do dwóch, wewnętrznych kieszeni zamykanych na suwak. Można jej używać również do 
przechowywania biżuterii, drobnej elektroniki, jak kable, ładowarki czy power banki. Idealnie 
sprawdzi się zarówno w podróży jak i w domu. Wymiar po rozłożeniu na płasko 52 cm.

16,90 pln

Kosmetyczka jutowa Natural Tripper R08506.13

juta • S250 x W160 x G2 mm  
sitodruk 160 x 90 mm

Ekologiczna kosmetyczka zasuwana na zamek wykonana z juty. Uprawy juty pochłaniają 
duże ilości dwutlenku węgla, nie wymagając przy tym nawadniania ani nawożenia. Produkt 
może być poddany procesowi recyklingu.

6,90 pln

Kosmetyczka z korka Corkcase R73755.13

korek, non woven • S210 x W150 x G6 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 100 x 30 mm

Funkcjonalna kosmetyczka wykonana z naturalnego i trwałego materiału: korka. Wewnątrz 
posiada podszewkę z włókniny. Zasuwana na zamek błyskawiczny. Dostępna opcja druku XL. 

7,95 pln
Kosmetyczka Travelfit R08658.41

nylon 1680D • S210 x W230 x G100 mm
sitodruk 80 x 60 mm

Wykonana z nylonu 1680D podróżna kosmetyczka. Rozkładana i wyposażona w haczyk 
pozwalający na jej wygodne zawieszenie. Kosmetyki nie są dołączone.

26,90 pln

Zestaw do manicure Nail Perfect R73503.02

stal, ekoskóra • S110 x W65 x G17 mm
tampondruk 50 x 40 mm lub UV 50 x 50 mm

Zestaw do manicure w etui, składa się z 6 elementów: 2 obcinaków do paznokci, nożyczek, 
pilniczka, pęsety oraz pałeczki do uszu. Etui wykonane z miękkiej ekoskóry, zamykane na 
zatrzask. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

11,50 pln

Lusterko Boxy R73532..

ekoskóra, metal • S58 x W61 x G10 mm 
laser 40 x 25 mm lub UV 50 x 50 mm

Praktyczne i poręczne składane lusterko. Wykonane z ekoskóry i metalu. Dostępna opcja 
zdobienia full color (druk UV).

8,98 pln

R73532.06R73532.02

Lusterko w korkowej obudowie R73529.13

korek, szkło • S70 x W70 x G10 mm 
laser 30 x 30 mm lub 50 x 50 mm lub tampondruk 35 x 35 mm lub UV 50 x 50 mm

Kompaktowe lusterko. Miła w dotyku, korkowa obudowa. Posiada 2 lusterka (powiększające 
i standardowe).

8,90 pln



9392

Pe
rs

on
al

New!

Smart Christmas

Pudełko z bambusową pokrywką  
i dużym lusterkiem Vanity R73534.10

bambus, PP, szkło • S140 x W140 x G50 mm 
laser 50 x 20 mm lub 50 x 60 mm lub UV 100 x 100 mm lub tampondruk 60 x 20 mm  
lub XL 85 x 50 mm

Stylowe pudełko z bambusową pokrywą idealne do przechowywania biżuterii, kosmetyków 
lub innych drobiazgów. W bambusowej pokrywie ukryte jest duże lusterko.

29,90 pln

Zestaw do kąpieli Wellness R17466.13

bawełna, PCV • worek S150 x W220 x G2 mm 
sitodruk 80 x 25 mm

Zestaw do kąpieli składający się z gąbki, pumeksu oraz myjki, zapakowany w bawełniany 
woreczek z okienkiem.

19,90 pln

Nie zostawiaj zakupu prezentów na 
ostatnią chwilę – jest prawdopodobne, 

że kupowane pod presją czasu mogą nie 
trafić w gust obdarowywanego. Masz dużą 

rodzinę – zaproponuj losowanie by każdy 
przygotował prezent dla jednej osoby. 

Możesz też kupować prezenty wcześniej niż 
w grudniu – pozwoli to zaoszczędzić czas 

i pieniądze.

PREZENTY
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R17175.04 R17175.06

Mydełko w listkach Tripclean R17175..

mydło, PP • listek S55 x W35 mm • pudełko S70 x W45 x G18 mm 
tampondruk 45 x 25 mm lub UV 30 x 25 mm

Mydlane listki w estetycznym, zamykanym etui. Higieniczny mini zestaw idealny by zawsze 
mieć go przy sobie w torebce, samochodzie czy podróży. Aby umyć ręce wystarczy umieścić 
rozpuszczalny, mydlany listek na dłoni i zmoczyć go wodą. 25 szt. listków w zestawie.

2,95 pln

Brelok Toothy z nicią dentystyczną R17731.06

plastik, metal • S26 x W38 x G16 mm 
tampondruk 15 x 15 mm lub UV 15 x 15 mm

Brelok w kształcie ząbka z nicią dentystyczną o długości 5 m.

2,60 pln

Lusterko z nicią dentystyczną Looky R17732.06

plastik • S84 x W52 x G4 mm 
tampondruk 40 x 17 mm

Lusterko z nicią dentystyczną o długości 5 m.

2,99 pln

Etui na kartę zbliżeniową RFID Shield R50169..

folia aluminiowa • S92 x W62 x G1 mm 
tampondruk 60 x 40 mm lub UV 50 x 40 mm

Etui na kartę blokujące sygnał RFID. Chroni przed niechcianymi transakcjami zbliżeniowymi 
i transferem danych osobowych.

0,38 pln

R50169.08R50169.04R50169.02

R50169.01R50169.06

Antystres jo-jo Happy R73995

poliuretan • Ø 60 mm
tampondruk 25 x 25 mm lub laser 25 x 25 mm

Poliuretanowy gadżet relaksacyjny w kształcie piłeczki z buźką Happy spełniający funkcje 
jo-jo.

4,25 pln

Brelok antystresowy Happy R73996

poliuretan • Ø 40 mm
tampondruk 15 x 15 mm lub laser 15 x 15 mm

Poliuretanowy brelok antystresowy w kształcie piłeczki z buźką Happy.

2,45 pln

Antystres Happy R73997

poliuretan • Ø 60 mm
tampondruk 25 x 25 mm lub laser 25 x 25 mm

Poliuretanowy gadżet relaksacyjny w kształcie stojącej piłeczki i buźką Happy.

4,25 pln
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Zestaw do resuscytacji R17738.08

nylon, PVC, metal • S105 x W75 x G13 mm  
sitodruk 70 x 25 mm

Zestaw do resuscytacji w pokrowcu. Zestaw składa się z maski do sztucznego 
oddychania, jednorazowych rękawiczek i chusteczki antyspetycznej. Maska posiada 
zawór jednokierunkowy, który chroni ratownika przed kontaktem z wydzielinami 
poszkodowanego. Po założeniu rękawiczek maski można stosować standardowe techniki 
resuscytacji.

9,40 pln

Apteczka turystyczna Basic R17737..

bawełna, wiskoza, poliester (etui) • S105 x W75 x G13 mm  
sitodruk 70 x 25 mm

Apteczka podręczna zawierająca podstawowe artykuły niezbędne do udzielenia pierwszej 
pomocy w czasie podróży, pieszych wędrówek czy wakacji. W jej skład wchodzą: 
chusteczki nasączone alkoholem – 4 szt., chusteczki antyseptyczne 4 szt., bandaż 
samoprzylepny 72 x 19 mm – 4 szt., bandaż samoprzylepny 56 x 19 mm – 4 szt.

5,15 pln

R17737.04R17737.08

R17735.08 R17735.02

Maska do resuscytacji Life Saver R17735..

folia, poliester • S50 x W50 x G18 mm
sitodruk 30 x 10 mm

Brelok z saszetką zawiera maseczkę do sztucznego oddychania. Półprzezroczysta folia 
i zawór jednokierunkowy umożliwiają obserwację ust poszkodowanego oraz chronią 
ratownika przed kontaktem z wydzielinami poszkodowanego. Gumka zakładana za uszy 
poszkodowanego pomaga w utrzymaniu maski na miejscu. Po założeniu maski można 
stosować standardowe techniki resuscytacji.

4,99 pln

Apteczka turystyczna Vital R17736.08

bawełna, wiskoza, poliester (etui) • S150 x W100 x G22 mm  
sitodruk 100 x 35 mm

Apteczka podręczna zawierająca artykuły niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy 
w czasie podróży, pieszych wędrówek czy wakacji. W jej skład wchodzą: Plaster 
samoprzylepny 72 x 19mm – 10 szt, bandaż samoprzylepny na palec 72 x 45 mm, 
elastyczny bandaż 6 cm x 4 m – 1 szt., taśma medyczna 1.25 x 5 m, antyseptyczna 
chusteczka 3 x 6 cm – 2 szt., chusteczka nasączona alkoholem 3 x 6 cm – 2 szt., patyczki 
higieniczne 10 szt.

9,50 pln

Apteczka Entire R17733.08

poliester, wiskoza, folia, stal nierdzewna • S240 x W140 x G75 mm
sitodruk 160 x 70 mm

Apteczka samochodowa składająca się 40 elementów. W skład zestawu wchodzą: 
1.1 plaster 2,5 cm x 5 m, 2. 4 plastry 10 x 6 cm, 3. 2 plastry 3,8 x 7.2 cm, 4. 2 plastry 12 x 2 cm, 
5. 2 plastry 7,2 x 1.9 cm, 6. 4 plastry 7,6 x 2,5 cm, 7. 1 bandaż 6 cm, 8. 2 bandaże 8 cm, 
9. 1 bandaż 10 cm, 10. chusta opatrunkowa 40 x 60 cm, 11. chusta opatrunkowa 60 x 80 cm, 
12. 4 pary rękawiczek jednorazowych, 13. 2 elastyczne bandaże 5 cm, 14. 3 elastyczne 
bandaże 8 cm, 15. koc pierwszej pomocy 160 cm x 210 cm, 16. 3 kompresy sterylne, 
17. 2 bandaże trójkątne 136 x 96 x 96 cm, 18. nożyczki, 19. 2 chusteczki nawilżane 20 x 10 cm 
oraz instrukcja. Zgodny z normą DIN13164. Produkt zgodny z Dyrektywą 93/42/EEC.

46,90 pln
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Kamizelka odblaskowa rozmiar L R17759.03

poliester • S680 x W640 x G1 mm 
sitodruk 250 x 200 mm lub sitodruk na piersi 100 x 100 mm

Kamizelka z odblaskowymi elementami zwiększająca widoczność na drodze. Rozmiar L 
(W68 x L64 cm). Spełnia wymagania normy EN471.

9,95 pln

Apteczka samochodowa Car Safe R17734.08

bawełna, wiskoza, folia, stal, pianka EVA (etui) • S215 x W150 x G75 mm 
tampondruk 60 x 20 mm

Konieczne wyposażenie każdego samochodu. Zestaw pierwszej pomocy składający się 
40 elementów. W skład zestawu wchodzą: 1. taśma medyczna 5 m x 2,5 cm, 2. plaster 10 x 
6 cm, 4 szt., 3. opatrunek na opuszki palców, 2 szt., 4. opatrunek na palec 12 x 2 cm, 2 szt., 
5. plaster z opatrunkiem 1,9 x 7,2 cm, 2 szt., 6. plaster z opatrunkiem 2,5 x 7,2 cm, 4 szt., 
7. opatrunek indywidualny 6 x 8 cm, 8. opatrunek indywidualny 8 x 10 cm, 2 szt., 9. opatrunek 
indywidualny 10 x 12 cm, 10. chusta opatrunkowa 40 x 60 cm, 11. chusta opatrunkowa 60 x 
80 cm, 12. rękawice jednorazowe, 4 szt. 13. kompres 6 cm, 2 szt., 14. kompres 8 cm, 3 szt., 
15. koc ratunkowy 160 x 210 cm, 16. opatrunek na rany, 3 szt., 17. chusta trójkątna 2, szt. 
18. nożyczki, 19. chusteczki nasączone, 2 szt. + instrukcja. Dostępna opcja zdobienia full 
color (druk UV). Zgodny z normą DIN13164. Produkt zgodny z Dyrektywą 93/42/EEC.

64,90 pln

Kamizelka odblaskowa rozmiar XL R17760.03

poliester • S700 x W660 x G1 mm 
sitodruk 250 x 200 mm lub sitodruk na piersi 100 x 100 mm

Kamizelka z odblaskowymi elementami zwiększająca widoczność na drodze. Rozmiar XL 
(W70 x L66 cm). Spełnia wymagania normy EN471.

9,95 pln

Opaska odblaskowa na ramię SeeMe R17753.03

poliester • S345 x W50 x G2 mm

Elastyczna opaska odblaskowa na ramię zapinana na rzep. Doskonała dla osób aktywnych, 
znacznie zwiększa widoczność noszącej ją osoby.

3,90 pln

R17764.01

Opaska odblaskowa R17764..

tworzywo sztuczne • S450 x W30 x G2 mm  
tampondruk 50 x 20 mm lub XL 100 x 20 mm

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. Dostępna opcja zdobienia 
w rozmiarze XL.

1,50 pln

R17764.05

Opaska odblaskowa R17763..

tworzywo sztuczne • S300 x W30 x G2 mm 
tampondruk 50 x 20 mm lub XL 100 x 20 mm lub UV 250 x 20 mm

Czasem tak niewiele potrzeba by uratować czyjeś życie. Opaska odblaskowa może 
to uczynić. Długość opaski 30 cm. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV) lub 
w rozmiarze XL.

1,20 pln

R17763.01

R17763.05

R17763.51

R17763.04

R17763.08

R17763.15

R17763.33
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R73627.02

Komin Gaitero R73627..

poliester • S500 x W245 x G1 mm 
sitodruk 300 x 200 mm

Wielofunkcyjny komin z wykonany z przyjemnej w dotyku dzianiny. Może także służyć 
jako osłona szyi, ust, nosa a także jako okrycie głowy. Biały kolor: możliwość znakowania 
sublimacją.

3,99 pln

R73627.06

Komin Gaitero Reflect z odblaskiem R73628.02

poliester • S470 x W250 x G1 mm 
sitodruk 300 x 130 mm

Wielofunkcyjny komin wykonany z przyjemnej w dotyku dzianiny z nadrukowanym 
odblaskowym paskiem. Może także służyć jako osłona szyi, ust, nosa a także jako okrycie 
głowy.

8,90 pln
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Kubek emaliowany Oldie 500 ml R08230.06

stal węglowa, stal nierdzewna • S125 x W98 x G88 mm  
tampondruk 30 x 40mm

Kubek emaliowany z uchem w stylu vintage. Wykonany ze stali węglowej, rant ze stali 
nierdzewnej. Pojemność 500 ml.

17,90 pln

Kubek emaliowany Oldschool 500 ml R08231.02

stal węglowa, stal nierdzewna • S126 x W86 x G90 mm 
tampondruk 30 x 40 mm

Kubek emaliowany z uchem w stylu vintage. Wykonany ze stali węglowej, rant ze stali 
nierdzewnej. Pojemność 500 ml.

19,90 pln Kubek stalowy Night Goody 380 ml R08311.02

stal nierdzewna 18/8 • S82 x W98 x G82 mm 
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub 180 x 33 mm lub UV 25 x 50 mm lub  
tampondruk 30 x 35 mm

Kubek ze stali nierdzewnej o pojemności 380 ml z dwiema ściankami ze stali nierdzewnej, 
wewnątrz kubka stal o podwyższonej jakości 18/8. Kształtem nawiązuje do kubków 
ceramicznych. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

28,90 pln

Kubek stalowy Dusk 380 ml R08342.79

stal nierdzewna 18/8 • S82 x W98 x G82 mm 
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 50 mm

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. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

28,90 pln

Kubek stalowy Day 380 ml R08343.06

stal nierdzewna 18/8 • S82 x W98 x G82 mm 
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub 180 x 33 mm lub UV 25 x 50 mm

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. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

28,90 pln

Kubek stalowy Stalwart 240 ml R08490..

stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S75 x W90 x G75 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm

Kubek z dwiema ściankami ze stali nierdzewnej, wewnątrz kubka stal o podwyższonej 
jakości 18/8. Matowa powierzchnia. Pojemność 240 ml.

24,90 pln

R08490.05

R08490.02 R08490.08 R08490.04
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Kubek Alpena 400 ml R08431.06

stal nierdzewna 18/8, szkło borokrzemowe, stal nierdzewna 18/0 
S95 x W135 x G95 mm • laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm

Kubek dwuścienny ze stali nierdzewnej (stal 18/8 o podwyższonej jakości) na zewnątrz 
i szkła borokrzemianowego wewnątrz, z transparentną pokrywą. Zamknięcie typu 
shift-close. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 4 godziny.

46,90 pln Szklany kubek Stylish 350 ml R08278..

szkło borokrzemowe, silikon • kubek S90 x W130 x G90 mm • laser 30 x 30 mm  
tuba S105 x W155 x G105 mm • tampondruk 40 x 40 mm lub XL 40 x 70 mm 

Szklany kubek w nowoczesnym wydaniu. Wykonany ze szkła borokrzemowego, które 
nie wpływa na smak kawy. Pasuje do większości profesjonalnych ekspresów do kawy. 
Pakowany w eco tubę. Produkt wytworzony z dbałością o środowisko naturalne. Dostępna 
opcja zdobienia w rozmiarze XL.

24,90 pln

R08278.02

R08278.08

R08278.04

Kubek szklany Arbela 300 ml R08266.10

szkło borokrzemowe, bambus, silikon • S93 x W93 x G93 mm 
laser 50 x 30 mm lub 50 x 50 mm lub UV 50 x 30 mm

Dwuściankowa szklanka ze szkła borokrzemowego z bambusową pokrywką. Dzięki 
podwójnym ściankom i pokrywce dłużej utrzymuje temperaturę napoju. Pojemność 300 ml.

25,90 pln

Nie zostawiajmy sprzątania na ostatni 
tydzień bo nagromadzenie obowiązków 

może spowodować jeszcze większy 
bałagan. Wiele czynności można wykonać 
wcześniej – szafa czeka na posprzątanie? 

Zrób to w listopadzie. Mycie okien?  
Rób to regularnie, a przed świętami 

wystarczy jak je odświeżysz. 
A najważniejsze – deleguj zadania.  

Bałagan robią wszyscy domownicy.

SPRZĄTANIE



109108

M
ug

s &
 va

cu
um

 fl
as

ks

New!

New!

THERMO MUGS

Kubek izotermiczny Winnipeg 350 ml R08394..

stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S72 x W195 x G72 mm 
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub 150 x 40 mm lub tampondruk 30 x 50 mm

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. trzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 
12 godzin. Posiada szczelne zamknięcie – leak proof zapobiegające wyciekaniu płynów 
i funkcjonalny przycisk open/close.Pokrywkę kubka można rozkręcić, co pozwala na 
staranne umycie kubka.

39,90 pln

R08394.05R08394.02R08394.01 R08394.06

R08394.82R08394.08 R08394.79R08394.41

Kubek izotermiczny Secure 400 ml R08424..

stal nierdzewna 18/8, PP, stal nierdzewna 18/0 • S68 x W230 x G68 mm 
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub tampondruk 30 x 30 mm lub 50 x 30 mm

Kubek termiczny o pojemności 400 ml łączący najlepsze zalety termosu i kubka. 
Błyszcząca powierzchnia. Wygodny w użyciu, wyposażony w technologię unbolt&press 
– podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wylaniem napoju. Dwie ścianki ze stali 
nierdzewnej, wewnątrz stal nierdzewna 18/8 o podwyższonej jakości. Próżnia pomiędzy 
ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Utrzymuje temperaturę 
powyżej 40°C przez 16 godzin. Podstawa kubka stalowa.

39,90 pln R08394.04

R08424.08R08424.06

R08424.04R08424.02

R08424.01

R08424.05

R08424.41
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GLASS BOTTLES

Kubek izotermiczny Simply Slim 240 ml R08429..

stal nierdzewna 18/8 i 18/0, polipropylen • S45 x W250 x G45 mm  
tampondruk 30 x 30 mm lub laser 30 x 50 mm lub 30 x 100 mm lub UV 25 x 200 mm

Kubek izotermiczny/termos z zakręcaną nakrętką. Próżnia pomiędzy dwiema metalowymi 
ściankami, dobrze utrzymuje ciepło. Wewnątrz zastosowano stal nierdzewną 18/8 
o podwyższonej jakości. Pojemność termosu 240 ml. Utrzymuje temperaturę powyżej 
40°C przez 14 godzin. Posiada szczelne zamknięcie – leak proof zapobiegające wyciekaniu 
płynów. Pakowany w ozdobną tubę. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

39,90 pln

R08429.06R08429.02

Kubek próżniowy Moline 350 ml R08426..

stal nierdzewna 18/8 i 18/0, PP • S57 x W225 x G57 mm 
tampondruk 30 x 30 mm, laser 45 x 33 mm lub 45 x 65 mm lub UV 25 x 150 mm

Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, 
wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości. Próżnia pomiędzy ściankami zapewnia 
bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 
14 godzin. Wyposażony w technologię unbolt&press – oryginalny mechanizm podwójnego 
zabezpieczenia przeciw wylaniu płynu: szczelne zamknięcie – leak proof zapobiegające 
wyciekaniu płynów oraz blokadę zamknięcia, która chroni przed przypadkowym wylaniem 
napoju. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

29,90 pln

R08426.06R08426.02 Kubek izotermiczny Toronto 450 ml R08402.02

stal nierdzewna, PP, ABS • S66 x W215 x G66 mm  
laser 45 x 33 mm lub 45 x 65 mm lub UV 25 x 170 mm

Kubek izotermiczny – termos o pojemności 450 ml. Wykonany ze stali nierdzewnej. 
Powierzchnia kubka pokryta jest w oryginalny sposób błyszczącym i matowym lakierem. 
Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali o podwyższonej jakości 18/8. Próżnia między 
dwiema ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Utrzymuje 
temperaturę powyżej 40°C przez 12 godzin. Posiada zamknięcie typu flip up sip i leak proof 
– zapobiegające wyciekaniu płynów. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

39,90 pln

Kubek izotermiczny Oslo 500 ml R08425.02

stal nierdzewna 18/8 • S70 x W223 x G70 mm 
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 120 mm

Wyjątkowy, próżniowy kubek o pojemności 500 ml o wyjątkowych właściwościach 
termoizolacyjnych. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 16 godzin. Nowoczesna 
technologia unbolt&press stanowi podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym 
wylaniem napoju. Szczelne zamknięcie typu leak proof. Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz zastosowano stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej 
jakości. Podstawa kubka z silikonu. Produkt klasy premium. Dostępna opcja zdobienia full 
color (druk UV).

56,90 pln

Szklana butelka Elan 1000 ml R08274.02

szkło borokrzemowe, plastik, neopren • butelka S90 x W245 x G90 mm • UV 25 x 100 mm 
pokrowiec S95 x W170 x G95 mm • sitodruk 80 x 80 mm

Duża butelka ze szkła borokrzemowego. Wyposażona w szczelną zakrętkę z uchwytem, 
neoprenowe etui z paskiem na rękę. Stworzona z myślą o właściwym nawodnieniu 
organizmu. Zawsze warto mieć ze sobą butelkę świeżego soku, wody czy innego 
ulubionego napoju. Pojemność 1000 ml.

35,90 pln
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VACUUM BOTTLES

Butelka próżniowa Silves 600 ml R08413..

stal nierdzewna 18/8, PP, stal nierdzewna 18/0 • S80 x W235 x G80 mm 
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 140 x 25 mm lub tampondruk 30 x 40 mm lub 
30 x 80 mm

Szczelna butelka próżniowa o pojemności 600 ml. Wykonana ze stali nierdzewnej. Próżnia 
pomiędzy dwiema ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. 
Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali o podwyższonej jakości 18/8. Butelka posiada 
zakręcaną nakrętkę i uchwyt. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 15 godzin.

44,90 pln

R08413.02

R08413.42

Szklana butelka z zaparzaczem herbaty  
Gourmet 600 ml R08273.42

szkło borokrzemowe, stal 18/8, bambus, neopren 
butelka S68 x W240 x G68 mm • laser 30 x 50 mm • nakrętka • laser 35 x 35 mm 
pokrowiec S70 x W290 x G70 mm • sitodruk 70 x 90 mm

Butelka ze szkła borokrzemowego z zaparzaczem do herbaty. Zaopatrzona w bambusową, 
szczelną zakrętkę oraz neoprenowe etui z rozpinaną sprzączką. Idealna butelka do 
przygotowywania smacznej herbaty i utrzymania jej właściwej temperatury. Pojemność 
600 ml.

46,90 pln

Szklana butelka z zaparzaczem do herbaty  
Sulmona 550 ml R08268.05

szkło borokrzemowe, stal nierdzewna 18/8, silikon • S72 x W240 x G72 mm 
laser 30 x 30 mm lub UV 25 x 40 mm lub tampondruk 30 x 40 mm

Butelka/bidon ze szkła borokrzemowego z zaparzaczem do herbaty. Zaopatrzona 
w silikonową opaskę oraz pasek do trzymania. Idealna do przygotowania ulubionej herbaty. 
Pojemność 550 ml.

35,90 pln
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Butelka próżniowa Moncton 800 ml R08435.42

stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S78 x W285 x G78 mm 
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 160 mm

Szczelna butelka próżniowa o pojemności 800 ml. Wykonana ze stali nierdzewnej. Próżnia 
pomiędzy dwiema ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. 
Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali o podwyższonej jakości 18/8. Zakrętka 
z karabińczykiem. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 12 godzin.

39,90 pln

Butelka próżniowa z korkowym spodem  
Jowi 500 ml R08445.02

stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S70 x W270 x G70 mm 
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 85 x 25 mm lub tampondruk 30 x 40 mm  
lub 30 x 80 mm

Szczelna butelka próżniowa o pojemności 500 ml. Wykonana ze stali nierdzewnej. Połącznie 
czerni i korka nadaje nowoczesny wygląd. Próżnia pomiędzy dwiema ściankami zapewnia 
bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali 
o podwyższonej jakości 18/8. Butelka nadaje się do zimnych jak i gorących płynów. Utrzymuje 
temperaturę powyżej 40°C przez 15 godzin.

39,90 pln

Butelka próżniowa 500 ml Malmo R08412..

stal nierdzewna 18/8, bambus, stal nierdzewna 18/0 • S72 x W220 x G72 mm 
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub tampondruk 30 x 40 mm lub 30 x 80 mm

Szczelna butelka próżniowa o pojemności 500 ml. Wykonana ze stali nierdzewnej. Próżnia 
pomiędzy dwiema ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. 
Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali o podwyższonej jakości 18/8. Pokrywka wykonana 
z drewna bambusowego, wyposażona w metalowy uchwyt. Butelka nadaje się do zimnych jak 
i gorących napojów. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 15 godzin.

42,90 pln

R08412.02R08412.01R08412.06

R08412.04
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Butelka próżniowa Inuvik 700 ml R08433..

stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S80 x W295 x G80 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 120 mm

Szczelna butelka próżniowa o pojemności 700 ml. Wykonana ze stali nierdzewnej. Próżnia 
pomiędzy dwiema ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. 
Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali o podwyższonej jakości 18/8. Butelka nadaje się do 
zimnych, jak i gorących napojów. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 15 godzin.

43,90 pln

R08433.06Butelka próżniowa Kenora 500 ml R08434..

stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S70 x W260 x G70 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 100 mm

Szczelna butelka próżniowa o pojemności 500 ml. Wykonana ze stali nierdzewnej. Próżnia 
pomiędzy dwiema ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. 
Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali o podwyższonej jakości 18/8. Butelka nadaje się do 
zimnych, jak i gorących płynów. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 15 godzin.

36,90 pln

R08434.42 R08434.06

R08434.02

R08433.02

R08433.42



119118

M
ug

s &
 va

cu
um

 fl
as

ks

Butelka termiczna Horten 530 ml R08414.02

stal nierdzewna 18/8, silikon, PP • S73 x W225 x G73 mm 
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 125 mm lub tampondruk 30 x 40 mm 

Szczelna butelka termiczna o pojemności 530 ml. Dwie ścianki ze stali nierdzewnej 18/8 
o podwyższonej jakości. Próżnia między ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości 
termoizolacyjne. Doskonała do zimnych i gorących napojów. Posiada stylowy silikonowy 
uchwyt wysuwany z nakrętki.

49,90 pln

Termos Modern 290 ml R08282.02

stal nierdzewna 18/8 i 18/0, plastik • S65 x W215 x G65 mm 
laser 45 x 33 mm lub 45 x 65 mm lub UV 25 x 130 mm

Szczelny termos próżniowy z dwiema metalowymi ściankami, o pojemności 290 ml. 
Wewnątrz termosu zastosowano stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości. Rozkręcana 
pokrywka umożliwia jej dokładne umycie, szczelne zamknięcie – leak proof zapobiega 
wyciekaniu płynów. Elegancki design. Termos zaprojektowany jest w nowoczesnym 
stylu. Wyróżnia go klasyczna czerń i biel z delikatnym połyskiem. Doskonale sprawdza się 
w codziennym użytkowaniu, na kilkugodzinny pobyt poza domem. Przydatny zarówno 
zimą, jak i latem. Ergonomiczny, smukły kształt ułatwia pakowanie i trzymanie w dłoni, także 
tej drobniejszej, kobiecej. Nakrętka z uchwytem służy jako kubek. Pojemność kubka 75 ml. 
Utrzymuje ciepło do 14 godzin. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

34,90 pln

Termos Picnic Amigo 1200 ml R08419.02

stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S110 x W225 x G120 mm 
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm

Termos próżniowy z poręcznym składanym uchwytem oraz paskiem. Z dwiema 
metalowymi ściankami, utrzymujący ciepło przez 24 godziny. Wewnątrz termosu 
zastosowano stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości. Pojemność termosu 1200 ml.

83,90 pln

Pojemnik próżniowy Termo R08420.02

stal nierdzewna • S105 x W190 x G105 mm  
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 90 mm

Pojemnik próżniowy o pojemności 800 ml. Doskonale sprawdzi się jako termos 
utrzymujący Twój lunch w ciepłej temperaturze (utrzymuje temperaturę przez 24 godziny). 
Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości. Posiada 
szczelne zamknięcie typu leak proof zapobiegające wyciekaniu płynów. Dostępna opcja 
zdobienia full color (druk UV).

64,90 pln
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Zestaw izotermiczny Happy Outing R08215

stal nierdzewna 18/8 i 18/0, poliester • S150 x W260 x G65 mm • sitodruk 90 x 185 mm,  
termos: laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm, kubki: laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm

Zestaw izotermiczny składający się z torby izotermicznej na ramię, termosu o podwójnych 
ściankach o pojemności 450 ml i dwóch kubków o pojemności 180 ml. Wewnątrz naczyn 
stal 18/8 o podwyższonej jakości. Utrzymuje temperaturę przez 20 godzin.

64,90 pln

Termos Picnic 480 ml z 2 kubkami R08383

stal nierdzewna 18/8 i 18/0, plastik • termos S70 x W245 x G70 mm  
kubki S100 x W80 x G70 mm • laser 30 x 50 mm lub 30 x 100 mm

Termos próżniowy z dwiema metalowymi ściankami, dobrze trzymający ciepło. Wewnątrz 
termosu i kubków zastosowano stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości. Pojemność 
termosu 480 ml, kubków 180 ml każdy. Wymiary dodatkowe: termos 70 x 245 x 70 mm, 
kubki 100 x 80 x 70 mm. Utrzymuje ciepło do 17 godzin.

59,90 pln

model R08431.06
Alpena

R08426..
Moline

R08425.02
Oslo

R08424..
Secure

R08429..
Simply Slim

R08402.02
Toronto

R08394..
Winnipeg

R08414.02
Horten

R08433..
Inuvik

R08445.02
Jowi

R08434.. 
Kenora

R08412.. 
Malmo

R08435 
Moncton

R08413 
Silves

wymiary
[mm] 95x135x95 57x225x57 70x223x70 68x230x68 45x250x45 66x215x66 72x195x72 73x225x73 80x295x80 70x270x70 70x260x70 72x220x72 78x285x78 80x235x80

pojemność
[ml] 400 350 500 400 250 450 350 530 700 500 500 500 800 600

leak proof —

próżnia —

uchwyt — — — — — — — — — —

izolacja
[godziny] 4 14 16 16 14 12 12 16 15 15 15 15 12 15

materiał  
wewnętrznej 

ścianki
szkło

stal  
nierdzewna

18/8

stal  
nierdzewna

18/8

stal  
nierdzewna

18/8

stal  
nierdzewna

18/8

stal  
nierdzewna

18/8

stal  
nierdzewna

18/8

stal  
nierdzewna

18/8

stal  
nierdzewna

18/8

stal  
nierdzewna

18/8

stal  
nierdzewna

18/8

stal  
nierdzewna

18/8

stal  
nierdzewna

18/8

stal  
nierdzewna

18/8

zamknięcie shift close unbolt 
press

unbolt 
press

unbolt 
press twist flip up sip open close twist twist twist twist twist twist twist

kolor  
   
   

 
 

   
   
   

    
  

  
 

strona 106 110 110 108 111 110 109 118 117 114 116 115 114 113

Wszystkie kubki i butelki poddano testom na izolację termiczną przeprowadzonym w następujący sposób:
1. Temperatura otoczenia odpowiadała warunkom standardowego użytkowania: 20ºC (±1 ºC). 
2. Właściwe testy izolacji termicznej poprzedzono zalaniem kubka wrzącą wodą i odczekaniu 5 minut.
3. Następnie po opróżnieniu go, kubek napełniono wrzątkiem i szczelnie zamknięto. 
4. Podane dane termiczne określają, po jakim czasie temperatura napoju obniża się do 40ºC.

SPECYFIKACJA KUBKÓW  
I BUTELEK IZOTERMICZNYCH
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TOWELS

Ponczo-ręcznik z kapturem Sharky R07977.04

mikrofibra • S580 x W850 x G1 mm 
sitodruk 300 x 200 mm

Kąpielowe ponczo z kapturem, po bokach zapinane na zatrzaski. Wykonane z miękkiej tkaniny 
frotte o gramaturze 250 g/m². Kaptur z nadrukiem głowy rekina. Idealne do założenia przed 
i po kąpieli. Rozpięte i rozłożone sprawdzi się jako ręcznik plażowy. Doskonały do przebierania 
i wycierania się na plaży i basenie. Uniwersalny rozmiar.

29,90 pln

Ręcznik chłodzący w butelce Feel cool R07984..

mikrofibra poliestrowa 190T 150 g/m2, polipropylen, plastik ABS 
butelka S69 x W175 x G69 mm • tampondruk 30 x 45 mm lub 30 x 60 mm
ręcznik S900 x W350 x G1 mm • laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub sitodruk 200 x 200 mm

Ręcznik chłodzący o gramaturze 150 g/m2 w butelce (wymiar po rozłożeniu 90 x 35 cm). 
Doskonale wchłania pot, chłodzi i zapobiega przegrzaniu skóry. Wykonany z materiału 
oddychającego. Dostępna opcja druku XL.

11,90 pln

Ręcznik sportowy Sparky R07979..

mikrofibra poliestrowa 200 g/m2  
złożony S200 x W78 x G78 mm, rozłożony S800 x W1400 x G1 mm 
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm • sitodruk: etui 50 x 50 mm, na ręczniku 300 x 200 mm

Dobrze wchłaniający wodę i szybkoschnący ręcznik sportowy o wymiarach 80 x 140 cm, 
wykonany z mikrofibry 200 g/m2. Pakowany w pokrowiec ze sznureczkiem ze ściągaczem.

34,90 pln

R07979.55

R07979.21

R07979.08

R07979.04

R07979.02
R07984.05

R07984.04 R07984.06 R07984.02 R07984.55

1. Zmocz ręcznik w chłodnej wodzie.
2. Wyciśnij i strzepnij.

3. Po kilku sekundach ręcznik jest zimny.
4.Każde kolejne strzepnięcie powoduje jego ochłodzenie!
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Mata piknikowa Marvick R08162.04

poliester, metal • etui S185 x W120 x G1 mm • sitodruk 80 x 100 mm 
mata S2200 x W1600 x G1 mm • sitodruk 300 x 300 mm

Kompaktowa mata turystyczna do wszechstronnego wykorzystania np. na piknik, plażę, przy 
wyprawach trekkingowych, aktywnościach outdorowych, czy też jako ochrona przed wiatrem 
i słońcem. Łatwa do złożenia i lekka do przenoszenia. Posiada 4 metalowe szpilki, które 
zapobiegają przemieszczaniu się maty przy wietrze. Całość pakowana w etui.

49,90 pln

Uchwyt na butelkę Click R64292.02

plastik, metal • S145 x W25 x G12 mm 
tampondruk 8 x 18 mm

Uchwyt na butelkę przydatny w trakcie spacerów, wycieczek lub pracy na zewnątrz. Przy 
pomocy taśmy z rzepem z łatwością można przyczepić butelkę do szlufki od spodni, paska, 
plecaka czy roweru. Odpinana klamra umożliwi szybkie odczepienie i wczepienie butelki 
z powrotem. Sprawi, że woda będzie zawsze łatwo dostępna. Uchwyt pasuje do butelek PET 
ze standardową zakrętką (wody mineralne, napoje gazowane) o pojemności od 0,3 l do 2,5 l.

3,99 pln
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Domek dla owadów Bee R17151.13

drewno • S140 x W200 x G100 mm 
laser 50 x 20 mm lub 60 x 50 mm lub tampondruk 60 x 20 mm

Drewniany domek, to idealne schronienie dla pożytecznych owadów, które pomogą zapylić 
rośliny i zwalczyć uporczywe szkodniki. Można go umieścić w ogrodzie, na balkonie czy 
miejskim trawniku. Możliwość zawieszenia.

37,90 pln

Skakanka Jump R07987.13

bawełna, drewno • skakanka S2800 x W24 x G24 mm • uchwyt S120 x W24 x G24 mm 
laser 50 x 8 mm lub tampondruk 50 x 8 mm

Skakanka z bawełnianym sznurem i drewnianymi uchwytami. Długość sznura: 255 cm. Trening 
na skakance jest doskonałą aktywnością zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Skakanka to jeden 
z najprostszych przyrządów fitness.

9,90 pln

Kostka do jogi z korka Asana R07988.13

korek • S228 x W150 x G76 mm 
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub UV 100 x 100 mm

Korkowa kostka/klocek do jogi, pilates, ćwiczeń rozciągających i rozluźniających. Ekologiczna, 
lekka, przyjemna w dotyku, o gładkich krawędziach. Zapewnia bezpieczne ćwiczenia 
w pozycjach wymagających zachowania równowagi. Dzięki niej z łatwością wykonasz pozycje 
asany. Idealna pomoc dla początkujących, jak również zaawansowanych joginów. Korek, 
z którego jest wykonana, jest bardziej gęsty i wytrzymały niż bloki piankowe. Namaste :)

49,90 pln

Zestaw taśm treningowych R07986.99

lateks, poliester • S115 x W200 x G1 mm  
sitodruk 70 x 100 mm

Zestaw 3 taśm treningowych przeznaczonych do ćwiczeń ogólnorozwojowych, siłowych, 
crossfit, rehabilitacyjnych. 3 stopnie oporu: żółta – lekki opór, niebieska – średni opór oraz 
zielona: duży opór. Pakowane w etui poliestrowe.

18,90 pln
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Pokrowiec z RPET na siodełko rowerowe R17839.02

RPET 210T • S250 x W230 x G60 mm 
sitodruk 100 x 50 mm

Pokrowiec na siodełko rowerowe wykonany z RPET, przetworzonego poliestru 
wytwarzanego ze zużytych plastikowych butelek.

3,98 pln

Lampka rowerowa Bikelit R35664.02

aluminium, ABS, PC • S75 x W43 x G39 mm 
laser 30 x 8 mm

Lampka rowerowa o strumieniu światła 500 lumenów. Wyposażona w diodę 
CREE XPG 2 LED. Zasilana baterią 850 mAh, ładowana poprzez kabel USB. Tryb mocny, 
ekonomiczny i migający.

59,90 pln

Lampka rowerowa Bike-Ready R35697.02

plastik, guma • S33 x W45 x G30 mm 
laser 20 x 15 mm

Lampka rowerowa o strumieniu światła 7 lumenów. Oświetlana odległość: 3 m. Posiada 
3 tryby świecenia. Zasilana 2 bateriami typu AG3 (dołączone do produktu).

4,75 pln

Zestaw wulkanizacyjny do roweru Fixit R17682.06

PP, metal • pudełko S120 x W64 x G22 mm 
tampondruk 60 x 20 mm lub UV 80 x 40 mm

Zestaw do naprawy opon składający się z tarki, 6 łatek, kleju oraz 2 łyżek do opon. Całość 
w plastikowym pudełku.

4,95 pln

Etui do telefonu z uchwytem rowerowym R17847.02

PU • S185 x W110 x G30 mm 
tampondruk 40 x 30 mm

Wodoodporne etui do telefonu z uchwytem rowerowym. Doskonale zabezpiecza telefon 
przed brudem, deszczem i ewentualnymi uszkodzeniami podczas jazdy rowerem. Możliwość 
korzystania z funkcji dotykowych telefonu przez folię. Obrót o 360 stopni. W zestawie 
dołączone są dwie gąbki w celu lepszego dopasowania telefonu do foliowego okienka; pełnią 
one też funkcję amortyzacji w razie wstrząsów. Łatwy montaż do kierownicy umożliwia 
bezproblemowe przenoszenie etui z telefonem.

37,90 pln

Latarka rowerowa Wheels Alight R35691.02

metal, plastik • latarka S105 x W35 x G35 mm • laser 18 x 5 mm
uchwyt S75 x W72 x G33 mm • tampondruk 30 x 10 mm
etui S182 x W117 x G45 mm • tampondruk 60 x 20 mm lub XL 80 x 40 mm lub UV 100 x 80 mm

Latarka rowerowa z diodą XPE CREE 3 W. Oświetlana odległość 20 m. Posiada 3 tryby 
świecenia. W zestawie z uchwytem do roweru. Zasilana 3 bateriami alkalicznymi AAA 
(dołączone do produktu). Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV) lub w rozmiarze XL.

31,90 pln

Saszetka sportowa na pas Ease R73626.02

poliester, plastik • S220 x W120 x G3 mm  
sitodruk 80 x 20 mm

Saszetka sportowa do noszenia na pasie. Zapewnia komfortowe i bezpieczne noszenie 
portfela, telefonu czy innych drobiazgów bez obciążania kieszeni. Zamykana na zamek 
z karabińczykiem, regulacją obwodu i odblaskowymi elementami. Maksymalny wymiar 
telefonu: 16 x 8 x 1 cm. Telefon nie jest dołączony.

9,45 pln
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SKIPASS ACCESSORIES

R08008.06

R08008.08

R08008.04

R08008.02

Ski-pass z karabińczykiem R08008..

plastik, metal • S35 x W67 x G15 mm  
tampondruk 18 x 20 mm

Wykonany z metalu i plastiku ski-pass z karabińczykiem. Długość linki 80 cm.

4,15 pln

Ski-pass z karabińczykiem R08000

metal, plastik • S37 x W63 x G16 mm 
tampondruk 13 x 13 mm

Nowoczesny ski-pass z karabińczykiem. Długość linki 79 cm. Średnica pola pod 
znakowanie (wgłębienie) 19 mm.

5,20 pln

R08005.06R08005.04

R08005.02

Ski-pass z karabińczykiem R08005..

plastik, metal • S37 x W63 x G16 mm 
tampondruk 13 x 13 mm

Ski-pass z plastikowym troczkiem i metalowym karabińczykiem. Długość linki 86 cm.

5,20 pln

R08002.02

R08002.06

Ski-pass z karabińczykiem R08002..

plastik, metal • S35 x W67 x G15 mm 
tampondruk 18 x 20 mm

Wykonany z metalu i plastiku ski-pass z karabińczykiem, metalowym kółkiem i klamrą do 
paska. Długość linki 86 cm.

4,15 pln

R08003.28

R08003.06 R08003.02

Ski-pass z karabińczykiem R08003..

metal, plastik • S37 x W63 x G16 mm 
tampondruk 13 x 13 mm

Nowoczesny ski-pass z karabińczykiem. Długość linki 86 cm. Średnica pola pod 
znakowanie (wgłębienie) 19 mm.

5,20 pln

Ski-pass  R08004..

plastik, metal • S33 x W43 x G15 mm 
tampondruk 12 x 12 mm

Wykonany z transparentnego plastiku ski-pass z metalowym klipem z tyłu. Średnica pola 
pod znakowanie (wgłębienie) 19 mm. Długość linki 90 cm.

1,45 pln

R08003.08

R08004.02R08004.04R08004.06
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R08418.08

WATER BOTTLES

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

Bidon Feelsogood 600 ml R08312..

tritan, polipropylen • S85 x W230 x G75 mm
tampondruk 35 x 35 lub XL 30 x 100 mm lub laser 20 x 75 mm lub UV 25 x 120 mm

Bidon o pojemności 600 ml wykonany z tritanu z pokrywką z pp polipropylenu. 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. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

23,90 pln

R08251.08R08251.04R08251.21

Bidon Facile 900 ml R08251..

tritan, PP, silikon • S75 x W270 x G75 mm
laser 30 x 50 mm lub 30 x 100 mm lub UV 25 x 120 mm

Lekki, szczelny bidon z tritanu, o pojemności 900 ml. Wyposażony w wygodny składany 
uchwyt i zakręcaną nakrętkę. Szczelne zamknięcie – leak proof zapobiega wyciekaniu 
płynów. Wolny od BPA. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

29,90 pln

Bidon stalowy Fun Tripping 700 ml R08418..

stal nierdzewna 18/8, polipropylen, poliester • S70 x W235 x G70 mm 
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 130 mm

Szczelny bidon z uchwytem na nadgarstek, o pojemności 700 ml. Wykonany ze stali 
nierdzewnej 18/8. Posiada zamknięcie typu leak proof zapobiegające wyciekaniu płynów. 
Nie zawiera BPA. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

23,90 pln

R08418.41R08418.02R08418.01 R08418.04

Bidon Apt 750 ml R08250.02

tritan, PP • S72 x W255 x G72 mm
laser 30 x 50 mm lub 30 x 100 mm lub UV 25 x 120 mm

Szczelny bidon z tritanu o pojemności 750 ml, z uchwytem. Wyposażony w funkcję 
hook&press – podwójnego zabezpieczenia przed rozlaniem płynu. Wolny od BPA. 
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

29,90 pln
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Smart Idea!

Bidon Bracer 1000 ml R08265.21

tritan, PP, silikon • S88 x W250 x G88 mm 
tampondruk 30 x 40 mm lub XL 30 x 100 mm lub UV 25 x 125 mm lub laser 30 x 50 mm 
lub 30 x 100 mm

Duży bidon wykonany z tritanu. Szczelnie zakręcany. Doskonale pomoże zadbać 
o odpowiednie nawodnienie organizmu przez cały dzień. Pojemność 1000 ml.

25,90 pln

R08314.28 R08314.05

Bidon Delight 600 ml R08314..

plastik ABS, polipropylen, poliwęglan • S71 x W240 x G71 mm
tampondruk 35 x 40 mm

Wykonany z ABS, polipropylenu i poliwęglanu bidon 600 ml z wyciskarką do soków. 
Wyposażony w zakrętkę z gwintem. Przyjemna w dotyku, gumowana powierzchnia. 
Rozkręcana pokrywka umożliwiająca jej dokładne umycie.

16,90 pln

R08436.04R08436.02

Składany bidon sportowy Makalu 550 ml R08436..

silikon, aluminium • rozłożony S70 x W240 x G70 mm, złożony S70 x W131 x G70 mm 
laser 30 x 7 mm

Składany, szczelny bidon wykonany z silikonu z aluminiową zakrętką i karabińczykiem. 
Idealny do zabrania w podróż, na siłownie, camping i piesze wycieczki. Smart Idea: 
można zmieniać jego wielkość w zależności od potrzeby. Nie zawiera BPA. Pojemność 
w zależności od potrzeby w zakresie 250-550 ml.

35,90 pln
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Szklana butelka Marane 550 ml R08262..

szkło borokrzemowe, PP, silikon • S72 x W240 x G72 mm 
laser 30 x 30 mm lub tampondruk 30 x 40 mm lub UV 25 x 40 mm

Butelka ze szkła borokrzemowego do wody i ulubionych napoi. Szczelnie zakręcana. 
Zaopatrzona w silikonową opaskę oraz uchwyt na nadgarstek. 

29,90 pln

R08262.05R08262.04

Butelka szklana z osłoną Smart 520 ml R08269.04

szkło borokrzemowe, tritan, silikon • S74 x W260 x G74 mm 
tampondruk 30 x 40 mm lub XL 30 x 100 mm lub UV 25 x 100 mm

Butelka ze szkła borokrzemowego w osłonie z tritanu. Innowacyjne połączenie szkła 
i tritanu. Zewnętrzna osłona wykonana z mocnego tritanu tworzy ochronę szklanej butelki 
przed uszkodzeniami w codziennym użytkowaniu. Podwójne ścianki są odpowiednią izolacją 
dla gorących i chłodnych napojów, zapewniając im optymalną temperaturę. Doskonałe 
rozwiązanie dla ludzi ceniących jakość materiałów i wygodę życia.

54,90 pln

Szklana butelka Abisko 280 ml R08284.28

szkło borokrzemowe, polipropylen • S66 x W210 x G66 mm  
tampondruk 30 x 40 mm lub UV 25 x 130 mm

Szczelna, dwuściankowa butelka o pojemności 280 ml wykonana ze szkła 
borokrzemowego o właściwościach termosu. Doskonale utrzymuje odpowiednią 
temperaturę napojów. Wyposażona w funkcję hook&press – podwójnego zabezpieczenia 
przed rozlaniem płynu. Spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających 
użytkowników. Szkło borokrzemowe odporne jest na wysoką temperaturę oraz jej 
wahania. Dodatkową zaletą wykorzystanego materiału jest lekkość oraz to, że bidon nie 
jest podatny na przebarwienia i zapachy. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

29,90 pln
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Szklana butelka Refresh 560 ml R08272..

szkło borokrzemowe, bambus, silikon • S68 x W250 x G68 mm 
laser 30 x 50 mm lub 30 x 100 mm lub tampondruk 30 x 30 mm

Stylowa butelka wykonana ze szkła borokrzemowego. Bambusowa, szczelna zakrętka 
z uchwytem i gładkie silikonowe etui to jej dodatkowe atuty. Zawsze warto pamiętać 
o właściwym nawodnieniu organizmu i mieć ze sobą butelkę ze świeżym sokiem, chłodną 
wodą czy innym ulubionym napojem.

37,90 pln

Szklana butelka Aqua Madera 500 ml R08261.10

szkło, bambus • S63 x W225 x G63 mm 
laser 30 x 30 mm lub tampondruk 30 x 40 mm lub UV 25 x 130 mm

Szklana butelka zamykana szczelną, bambusową nakrętką. Ekologiczna alternatywa dla 
plastikowych butelek. Idealna do pracy, na piknik lub na codzienne spacery.

19,90 pln

R08272.03R08272.05R08272.06

model R08250.02
Apt

R08265.21
Bracer

R08314..
Delight

R08251..
Facile

R08312..
Feelsogood

R08418..
Fun Tripping

R08436..
Makalu

wymiary [mm] 72x255x72 88x250x88 71x240x71 75x270x75 85x230x75 70x235x70 70 x 13 (24) x 70

pojemność [ml] 750 1000 600 900 600 700 550

uchwyt — —

blokada — — — — —

leak proof —

materiał korpusu tritan, PP tritan ABS tritan tritan S/S silikon

wolny od BPA

dodatkowe satynowa 
powierzchnia — wyciskarka 

do soku
satynowa 

powierzchnia
miarka ml, 

pasek na nadgarstek pasek na nadgarstek karabińczyk

kolor  
  

 
   

 
  

strona 134 136 137 135 134 135 136
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HAND-HELD TORCHES

Latarka Brawny R35658.02

metal, szkło • S95 x W24 x G24 mm  
laser 20 x 10 mm

Latarka z amerykańską diodą XPE (1 W) o strumieniu światła 60 lm i zasięgu 20 metrów. 
Główny panel wyposażony w diody COB (80 lm). Latarka zasilana 2 bateriami typu AA 
(dołączone). Wyposażona w funkcję zoom. 3 tryby świecenia: mocny, ekonomiczny 
i migający.

19,90 pln

Latarka Nightout R35692.02

metal, szkło • S190 x W24 x G28 mm 
laser 60 x 12 mm

Samochodowa latarka ostrzegawcza o mocy 3 W i strumieniu światła 350 lumenów, 
z magnesem u podstawy, 16 diod LED COB o żywotności 100 000 godzin. Trzy tryby 
świecenia: mocny, optymalny (oszczędzający baterię) i czerwone pulsacyjne światło 
ostrzegawcze. Latarka zasilana 3 bateriami typu AA (dołączone). Pakowana w czarne 
poliestrowe etui.

39,90 pln

Latarka Bright LED R35693.02

metal, szkło • S130 x W38 x G38 mm 
laser 15 x 15 mm lub 14 x 8 mm

Latarka LED o strumieniu światła 250 lumenów i zasięgu 50 metrów. Wyposażona w diodę 
LED (3 W). Trzy tryby świecenia: mocny, oszczedzający, migający. Funkcja zoom. Pakowana 
w czarne etui z poliestru. Zasilana 3 bateriami typu AAA (dołączone). Żywotność LED 
– 100 000 godzin.

39,90 pln

Latarka USB Alight R35695.02

metal • S94 x W27 x G27 mm 
laser 15 x 15 mm

Poręczna latarka z diodą CREE 3 W o strumieniu światła 100 lumenów i zasięgu 30 metrów. 
Posiada funkcję zoom. Zasilana akumulatorem litowo-jonowym 400 mAh i ładowana poprzez 
wejście USB. 3 tryby świecenia: mocny, optymalny (oszczędzający baterię), migający.

24,90 pln
Latarka Robust R35685.02

metal • latarka S167 (225) x W42 x G42 mm • laser 32 x 9 mm
pudełko S190 x W137 x G47 mm • tampondruk 50 x 20 mm lub XL 80 x 50 mm

Doskonała latarka dla wymagających o strumieniu światła 250 lumenów i zasięgu 
200 metrów, amerykańska dioda CREE XPG (5 W). Wyposażona w wysuwany panel 
roboczy zasilany 16 diodami COB (3 W) 160 lumenów o żywotności 100 000 godzin. 
Magnes umieszczony u podstawy. Funkcja zoom. Nylonowe etui. Zasilana 4 bateriami 
AAA (dołączone). Pakowana w upominkowe opakowanie. Dostępna opcja zdobienia 
w rozmiarze XL.

89,90 pln

Latarka wielofunkcyjna USB Aflame R35696.02

ABS, aluminium • rozłożona S185 x W25 x G35 mm, złożona S110 x W25 x G35 mm 
laser 50 x 10 mm 

Latarka zasilana akumulatorem 600mAh, ładowana za pomocą kabla USB (w zestawie). 
Element obrotowy oraz ruchome ramię świetlne pozwalają ustawić kierunek światła pod 
dowolnym kątem. Główny panel wyposażony w diody COB (3W), dodatkowo dioda LED na 
górze latarki 1W. Posiada klip i magnes u podstawy. Pakowana w czarne etui poliestrowe.

49,90 pln
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Latarka Powerful CREE XPG R35673..

metal, nylon • S204 x W37 x G37 mm 
laser 50 x 8 mm lub UV na pudełku 100 x 100 mm

Latarka o strumieniu światła 450 lumenów i zasięgu 300 metrów, amerykańska dioda 
CREE XPG (5 W) charakteryzująca się wysoką jakością. Funkcja zoom. 3 tryby świecenia: 
mocny, optymalny (oszczędzający baterię), migający. 3 baterie R14 (dołączone). 
Żywotność diody LED 100 000 godzin. Pakowana w nylonowe etui i upominkowe pudełko 
kartonowe. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

84,90 pln

R35683.02

R35683.04

R35683.01

Latarka CloseUp R35683..

metal • S170 x W23 x G23 mm
laser 40 x 5 mm

Metalowa wysuwana latarka. Teleskop o długości 38,5 centymetrach 
Wyposażona w 3 białe diody LED, o sumarycznym strumieniu światła 10 lumenów. 
Zaopatrzona w: 1. magnetyczną podstawę, 2. klips, 3. teleskop 38,5 cm, 4. magnes. 
Zasilana 4 bateriami typu AG13 (w cenie produktu).

22,90 pln

Latarka wielofunkcyjna Ablaze R35699.02

plastik ABS • S200 x W38 x G28 mm 
tampondruk 25 x 20 mm

Latarka warsztatowa z dwoma mocnymi magnesami i klamrą do mocowania. Strumień 
światła w głównym panelu 180 lumenów. Ruchome ramię świetlne pozwala ustawić 
kierunek światła pod dowolnym kątem (18-20°). Główny panel wyposażony w diody 
COB (3 W), dodatkowo dioda LED na górze latarki (1 W). Zasilana 3 bateriami typu AAA 
(dołączone).

32,90 pln

R35687.04

R35687.02

Latarka czołowa Illumine R35687..

plastik ABS, poliester • S58 x W42 x G37 mm
tampondruk 30 x 6 mm

Latarka czołowa o strumieniu światła 100 lumenów. Dioda 3 W z wykorzystaniem 
technologii COB. Regulowany pasek na głowę/czapkę/kask. Regulowany kąt nachylenia 
latarki w zakresie 18-20 stopni. Zasilana 3 bateriami typu AAA (dołączone). Żywotność 
LED 100 000 godz. Zasięg 80 metrów.

19,90 pln

Latarka czołowa Sensor R35698.02

plastik, poliester • S60 x W40 x G35 mm 
tampondruk 15 x 5 mm

Latarka czołowa o strumieniu światła 80 lumenów. Dioda CREE 3 W, regulacja kąta 
nachylenia (36°), oświetlana odległość: 20 m. Regulowany pasek na głowę/kask/czapkę. 
Zasilana akumulatorem 1200 mAh Li-ion. Latarka posiada czujnik ruchu. Funkcja ta 
pozwala na oświetlenie miejsca pracy lub otoczenia bez zajmowania rąk, co znacząco 
wpływa na komfort wykonywanych czynności.

49,90 pln

R35673.02

R35673.41
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Wkrętak 4w1 Asperg R17497.02

stal nierdzewna, plastik • S135 x W12 x G12 mm  
tampondruk 22 x 6 mm

Wkrętak w kształcie długopisu z wymiennymi magnetycznymi końcówkami. W skład wchodzi: 
1. wkrętak płaski, 2 rozmiary (standard 4 mm), 2. wkrętak krzyżowy (standard 4 mm).

5,90 pln

Monterski pas na narzędzia Entooled R08579.15

poliester 600D • S220 x W240 x G50 mm 
sitodruk 70 x 25 mm lub 85 x 25 mm

Monterski pas na narzędzia. Posiada dużą przegrodę główną, przednią kieszeń, 8 zaczepów 
i 2 małe kieszenie na narzędzia. Odpinany i regulowany pas o długości do 1,2 m. 
Wzmocniony 7 stalowymi nitami. Narzędzia nie są dołączone.

34,90 pln

Zestaw narzędzi Miniset R17727.01

stal, aluminium • S105 x W67 x G23 mm 
laser 30 x 30 mm lub 60 x 35 mm

Zestaw narzędzi w metalowym etui zamykanym na zamek. Zestaw składa się 
z 6 wkrętaków o podwójnym zakończeniu. W ich skład wchodzą: 1. wkrętak PH (krzyżowy)/
płaski 4 rozmiary (4 mm), 2. wkrętak imbusowy 4 rozmiary (4 mm), 3. klucz imbusowy, 
3 rozmiary, 4. uchwyt wkrętakowy (4 mm).

18,90 pln

Zestaw narzędzi Munster R17495.08

metal, plastik • S185 x W90 x G32 mm 
tampondruk 40 x 40 mm lub UV 100 x 40 mm

37 elementowy zestaw narzędzi składający się z uchwytu wkrętakowego z grzechotką, 
końcówki 25 mm, 4 końcówek krzyżakowych, 4 końcówek pozidrive, 4 końcówek 
kwadratowych, 5 końcówek płaskich, 6 końcówek sześciokątnych 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 
1/4” i 7 końcówek torx. 1. rękojeść z grzechotką, 2. 36 bitów 1/4” x 25 mm ze stali Cr-V.

39,90 pln
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Zestaw śrubokrętów Bonn R17494.02

metal, plastik • S125 x W185 x G22 mm 
tampondruk 60 x 20 mm

Zestaw 6 precyzyjnych śrubokrętów w pudełku: PH0 x 50 mm, PH00 x 50 mm, 
PH1 x 50 mm, SL1.4 x 50 mm, SL2.5 x 50 mm, SL3.0 x 50 mm. 1. 3 wkrętaki precyzyjne 
typu philips (krzyżowe), 2. 3 wkrętaki precyzyjne płaskie.

22,90 pln

Zestaw narzędzi Hefty R17724.02

stal, plastik • S217 x W153 x G27 mm 
tampondruk 40 x 35 mm lub UV 100 x 100 mm

Wieloelementowy zestaw narzędzi w pudełku z uchwytem. Zawiera: 1. wkrętak precyzyjny 
PH (krzyżowy), 2. wkrętak precyzyjny, płaski, 3. adapter (1/4"), 4. klucz torx, 3 rozmiary, 
5. wkrętak płaski, 2 rozmiary, 6. wkrętak PZ (krzyżowy), 2 rozmiary, 7. wkrętak PH 
(krzyżowy), 2 rozmiary, 8. klucz imbusowy, 2 rozmiary, 9. klucz nasadowy, 5 rozmiarów (5-9), 
10. szczypce uniwersalne, 11. uchwyt wkrętakowy uniwersalny, magnetyczny (1/4"), 12. 
przedłużka 35 mm (1/4"). Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

37,90 pln

Zestaw narzędzi Amberg R17726.21

stal, plastik • S135 x W70 x G34 mm 
tampondruk 50 x 20 mm lub UV 100 x 25 mm

Zestaw narzędzi w pudełku. Zawiera: 1. uchwyt wkrętakowy, uniwersalny, magnetyczny 
(1/4"), 2. wkrętak philips (krzyżakowy), 5 rozmiarów, 3. wkrętak płaski, 4 rozmiary, 
4. adapter (1/4"), 5. klucz imbusowy, 4 rozmiary, 6. klucz torx, 4 rozmiary, 7. klucz nasadowy, 
8 rozmiarów (5-12). Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

22,90 pln

Zestaw narzędzi Smart DIY R17539.02

stal, plastik ABS • S200 x W140 x G74 mm 
tampondruk 60 x 20 mm

Wieloelementowy zestaw narzędzi z latarką o potrójnym zastosowaniu: jako latarka, 
latarka czołowa lub jako lampka na teleskopowym ramieniu. W skład zestawu wchodzą: 
1. wkrętaki płaskie, 2. wkrętaki krzyżowe, 3. pasek latarki czołowej, 4. miarka zwijana 2 m, 
5. latarka LED, 6. szczypce uniwersalne, 7. przedłużka uniwersalna 50 mm magnetyczna, 
8. zestaw bitów 25 mm, 9. uchwyt wkrętaka z uniwersalnym gniazdem magnetycznym, 
10. nóż do tapet, 11. kpl. kluczy imbusowych. Do zestawu dołączone są baterie – 3x AAA.

64,90 pln
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Zestaw narzędzi Ansbach R17728.02

stal, ekoskóra (etui), plastik • S275 x W150 x G55 mm
UV 150 x 65 mm

Zestaw narzędzi w etui zapinanym na zamek. Zestaw składa się z: 1. szczypce uniwersalne, 
2. miarka zwijana 3,5 m, 3. szczypce szczękowe (2 nastawy), 4. wkrętak płaski, 5. wkrętak 
philips (krzyżowy), 6. nóż tapicerski (18 mm), 7. młotek ciesielski 340 g, 8. poziomica 
magnetyczna 150 mm. Podziałka w centymetrach i calach.

99,90 pln

Zestaw narzędzi Aachen R17493.08

metal, plastik • S130 x W85 x G36 mm 
tampondruk 40 x 40 mm

32 elementowy zestaw narzędzi składający się z ergonomicznego uchwytu z grzechotką, 
5 nasadek (1/4”: 5, 6, 7, 8, 9 mm), 25 końcówek Cr-v (6.35 x 25 mm): PH0 x 2, PH1 x 2, 
PH2 x 2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, H3, H4, H5, H6, SL3, SL4 x2, SL5 x 2, SL6 
x2, SL7 oraz przejściówki. Pudełko z wysuwanym haczykiem. 1. rękojeść z grzechotką, 
2. 5 kluczy nasadowych, 3. adapter do kluczy nasadowych, 4. 25 bitów 1/4” x 25 mm ze 
stali Cr-V.

42,90 pln
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MULTI TOOLS

SURVIVAL TOOLS

R17508.04 R17508.05

R17508.41 R17508.82

R17508.02Narzędzie wielofunkcyjne Feat R17508..

stal nierdzewna, aluminium • S100 x W45 x G22 mm 
laser 35 x 5 mm, sitodruk 40 x 20 mm

Narzędzie 9-funkcyjne pakowane w poliestrowe etui. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej. 
Narzędzie zawiera: 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.

32,90 pln

R17508.42

R17496.05R17496.02

Bransoletka I’ll survive R17496..

poliester, plastik • S270 x W30 x G17 mm 
laser 20 x 15 mm

Bransoletka pozwalająca na przetrwanie nawet w skrajnie nieprzyjaznych warunkach. 
Wyposażona w sznurek, gwizdek, krzemień, kompas i przecinak.

9,90 pln

Narzędzie wielofunkcyjne w kształcie karty R17498.01

stal nierdzewna, ekoskóra 
narzędzie S69 x W45 x G2 mm • laser 17 x 7 mm lub 16 x 13 mm 
etui S79 x W56 x G1 mm • laser 30 x 30 mm lub 60 x 30 mm lub UV 60 x 33 mm

Metalowe narzędzie w kształcie karty. Pakowane w etui z ekoskóry. Ostrza wykonane 
ze stali nierdzewnej. Narzędzie zawiera: 1. otwieracz do konserw, 2. nóż, 3. wkrętak płaski, 
4. miarka, 5. otwieracz do butelek, 6. klucz oczkowy (4 rozmiary), 7. klucz do nakrętek 
motylkowych, 8. piła, 9. kątomierz, 10. klucz płaski (2 rozmiary), 11. remiza do troczenia/
klucz do zaginania drutu. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

3,10 pln

R17553.04

R17553.02

Zestaw Freiburg R17553..

metal, karton, stal nierdzewna (ostrze) • brelok S61 x W14 x G14 mm • laser 25 x 7 mm 
scyzoryk S94 x W24 x G15 mm • laser 17 x 12 mm 
pudełko S130 x W97 x G23 mm • tampondruk 60 x10 mm

Zestaw składający się z 9-funkcyjnego scyzoryka z ostrzem ze stali nierdzewnej oraz 
latarki z karabińczykiem. Latarka zasilana jest 4 bateriami typu LR41 (dołączone). 
Zestaw zawiera: 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. Pakowany 
w upominkowe opakowanie.

23,90 pln
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R17786.04

R17786.00

R17786.08

Skrobaczka R17786..

plastik • S210 x W86 x G27 mm 
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 60 x 50 mm

Skrobaczka do szyb. Niezbędne, zimowe wyposażenie każdego kierowcy.

2,75 pln

R17781.08

R17781.04

R17781.02

Skrobaczka do szyb z rękawicą R17781..

plastik, poliester • S240 x W160 x G30 mm 
sitodruk 90 x 90 mm

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

6,30 pln

R17555.02

R17555.04

Nóż składany Intact R17555..

stal 2CR13 • S93 x W35 x G17 mm 
laser 30 x 10 mm

Wykonany z metalu 2CR13 składany nóż z ostrzem o długości 58 mm, blokadą ostrza, 
młotkiem do rozbicia szyb, przecinakiem do samochodowych pasów bezpieczeństwa 
i klipem do zaczepienia. Zapakowany w czarnym poliestrowym etui.

25,90 pln

Składany nóż Acme R17554.02

plastik, stal nierdzewna • rozłożony S86 x W55 x G2, złożony S145 x W34 x G5 mm  
tampondruk 35 x 10 mm lub UV 35 x 10 mm lub laser 30 x 10 mm

Składany na płasko nóż w kształcie karty kredytowej. Zbliżone do karty wymiary pozwalają 
na umieszczenie noża w portfelu. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

4,99 pln

Nóż składany Prime R17556

stal 3CR13, nylon • S103 x W28 x G13 mm  
laser 60 x 5 mm

Wykonany ze stali 3CR13 składany nóż z ostrzem o długości 74 mm. Zawiera blokadę 
ostrza, piłę i remizę do troczenia. Pakowany w usztywniane nylonowe etui.

21,90 pln
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UMBRELLAS

R07920.08

R07920.02

Parasol automatyczny Fribourg R07920..

poliester 190T, metal, plastik S1020 x W875 x G1020 mm  
sitodruk 200 x 100 mm

Popularny automatycznie rozkładany parasol z przyjemną w dotyku gumowaną, plastikową 
rączką typu soft grip. Średnia parasola 1020 mm.

17,90 pln

R07926.05

R07926.08R07926.42

R07926.06R07926.02

Parasol Winterthur R07926..

poliester 190T, metal • S1030 x W820 x G1030 mm 
sitodruk 200 x 120 mm

Automatycznie rozkładany parasol wykonany z poliestru 190T. Pałąk, żebra i rama wykonane 
z metalu. Rączka pokryta antypoślizgową pianką EVA. Średnica parasola 1030 mm.

15,90 pln

Parasol automatyczny Olten R07921.02

poliester 190T, metal, plastik • S1020 x W875 x G1020 mm
sitodruk 200 x 100 mm

Automatycznie rozkładany parasol z przyjemną w dotyku gumowaną rączką. Specjalny 
uchwyt w kształcie litery „C” pozwala zaczepić parasol na przedramieniu pozostawiając 
swobodną dłoń. Rama, pałąk i żebra wykonane z metalu. Średnica 1020 mm.

19,90 pln

R07920.15

R07920.04
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R07945.42 R07945.02

Składany parasol sztormowy Vernier R07945..

pongee 190T, metal, włókno szklane, aluminium • S1230 x W750 x G1230 mm,  
złożony S380 x W90 x G60 mm • sitodruk 200 x 150 mm

Automatycznie rozkładany/składany, wiatroodporny parasol dla dwojga. Rama i żebra 
wykonane z aluminium i włókna szklanego, pałąk z metalu. Parasol sztormowy – dzięki 
zastosowaniu żeber o specjalnej konstrukcji, stelaż może być wywinięty przez wiatr na 
drugą stronę. Rączka typu soft grip. Pakowany w wodoodporne etui. Średnica parasola 
1230 mm. Produkt klasy premium.

59,90 pln

Elegancki parasol Basel R17950.02

pongee 190T, włókno węglowe, aluminium • S1100 x W920 x G1100 mm 
sitodruk 150 x 150 mm

12-panelowy dwuosobowy, wiatroodporny parasol automatyczny z antypoślizgową 
rączką. Żebra i rama wykonane z włókna węglowego. Pałąk z aluminium. Pakowany 
w wodoodporne etui. Średnica parasola 1100 mm. Produkt klasy premium.

52,90 pln

Składany parasol sztormowy Ticino R07943..

pongee 190T, włókno szklane, metal • S1000 x W560 x G1000 mm,  
złożony S290 x W60 x G60 mm • sitodruk 200 x 140 mm

Elegancki, wiatroodporny parasol automatycznie rozkładany z elastycznym zaczepem 
na rękę. Rączka typu soft grip – miła i delikatna w dotyku. Pakowany w wodoodporne etui 
z pongee. Rama i żebra wykonane z włókna szklanego i aluminium. Pałąk z metalu. Parasol 
sztormowy – dzięki zastosowaniu żeber o specjalnej konstrukcji, stelaż może być wywinięty 
przez wiatr na drugą stronę. Średnica parasola 1000 mm. 

38,90 pln

R07943.82

R07943.05

R07943.42

R07943.02
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Parasol 16-panelowy Thun R07949.02

pongee 190T, włókno szklane, metal • S1020 x W900 x G1020 mm 
sitodruk 100 x 50 mm

Elegancki dwuosobowy, wiatroodporny, automatyczny parasol 16-panelowy wykonany 
z poliestru pongee 190T z drewnianą rączką. Pałąk, rama i końcówki wykonane z metalu, 
żebra z włókna szklanego. Automatyczne otwieranie i składanie. Średnica 1020 mm.

39,90 pln

Składany parasol sztormowy Biel R07942.02

pongee 190T, włókno szklane, metal • S980 x W590 x G980 mm,  
złożony S315 x W100 x G55 mm • sitodruk 200 x 140 mm

Automatycznie składany i rozkładany parasol. Żebra wykonane z włókna szklanego, 
rama i pałą z metalu. Dzięki zastosowaniu żeber o specjalnej konstrukcji, stelaż może być 
wywinięty przez wiatr na drugą stronę. Średnica 980 mm.

44,90 pln

Elegancki parasol Lausanne R07937..

pongee 190T, włókno szklane, ekoskóra • S1200 x W930 x G1200 mm 
sitodruk 250 x 150 mm

Elegancki dwuosobowy, automatyczny, wiatroodporny parasol z rączką wykonaną 
z wysokiej jakości ekoskóry. Pałąk, rama i żebra wykonane z włókna szklanego. Średnica 
1200 mm. 

47,90 pln

R07937.04R07937.02
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RAINCOATS

Brelok Raincoat R74018..

plastik, folia • pudełko S65 x W65 x G65 mm 
ponczo S115 x W110 cm • tampondruk 25 x 25 mm

Ponczo w pudełku. Pudełko z dużym miejscem na nadruk można z łatwością przytroczyć 
do paska lub plecaka. Wykonane z folii ponczo w rozmiarze 115 x 110 cm.

3,30 pln

Peleryna przeciwdeszczowa Stop Rain R74017.04

poliester, PVC, guma • peleryna S1100 x W1250 x G1 mm • sitodruk 300 x 300 mm 
etui S280 x W215 x G2 mm • sitodruk 220 x 110 mm

Solidna, przeciwdeszczowa peleryna z kapturem. Wykonana z tafty poliestrowej z powłoką 
PVC. 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.

44,90 pln

R74018.08R74018.06R74018.04

Peleryna przeciwdeszczowa dla dzieci Rainbeater R74038..

tworzywo EVA, poliester • etui S125 x W170 x G60 mm 
peleryna S1050 x W750 x G2 mm • sitodruk na etui 80 x 100 mm

Przeciwdeszczowa peleryna dla dzieci wykonana z tworzywa EVA. Gramatura 130 g/m². 
Pakowana w etui z poliestru ze ściągaczem. Doskonała na spacer w deszczowe dni.

12,45 pln

R74038.08R74038.03

R74038.04

model średnica
[mm] pokrycie duo brolly sztormowy wiatro- 

odporny otwieranie zamykanie
elementy 
z włókna 

szklanego
rączka etui kolor str.

R17950.02
Basel 1100 pongee 

190T — auto manualne — plastik typu 
soft grip 162

R07942.02
Biel 980 pongee 

190T — auto auto plastik typu 
soft grip 164

R07920..
Fribourg 1020 poliester 

190T — — — auto manualne — plastik typu 
soft grip —  

 
160

R07937..
Lausanne 1200 pongee 

190T — auto manualne ekoskóra —  165

R07921.02
Olten 1020 poliester  

190T — — — auto manualne —
plastik typu  

soft grip
— 161

R07949.02
Thun 1030 pongee 

190T — auto manualne drewno — 164

R07943..
Ticino 1000 pongee 

190T — auto manualne plastik typu 
soft grip

 
 

163

R07945..
Vernier 1230 pongee 

190T auto auto plastik typu 
soft grip  163

R07926..
Winterhur 1030 poliester 

190T — — — auto manualne — EVA —    
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LAPTOP BAGS 
& BACKPACKS

Plecak usztywniany na laptop Indio R91799.41

poliester• S300 x W430 x G150 mm
sitodruk 150 x 100 mm

Wszechstronny plecak na laptop 15" o nowoczesnym kształcie. Dostęp do komory głównej 
plecaka od strony pleców, dzięki czemu jego zawartość jest zabezpieczona przed kradzieżą. 
Usztywniane kieszenie wewnętrzne oraz zapinana kieszonka na dokumenty pozwalają na 
zachowanie porządku wewnątrz plecaka. Ergonomiczne szelki z regulacją iźusztywniane 
plecy dla lepszego komfortu noszenia. Z tyłu znajduje się pasek przeznaczony do 
umieszczenia plecaka na rączce walizki. Maksymalny kąt otwarcia plecaka to 180 stopni, 
co ułatwia wygodny dostęp do zawartości. Pojemność 16 litrów.

119,90 pln

Torba na laptop Novato R91800.21

oxford poliester • S410 x W310 x G70 mm
sitodruk 220 x 100 mm

Ponadczasowa torba na laptop z tkaniny oxford powlekanej PVC. Materiał odporny na 
rozdarcia. Duża usztywniana kieszeń przeznaczona na laptop 17". 6 kieszeni wewnętrznych 
różnej wielkości i 3 kieszenie zewnętrzne umożliwiają zabranie ze sobą wszystkiego, 
co niezbędne. Dopinany pasek pozwala nosić torbę na ramieniu. Dodatkowy pasek z tyłu 
torby pozwala umieścić ją na rączce od walizki.

84,90 pln

Plecak dwukomorowy na laptop Oxnard R91843.02

wodoodporny nylon, poliester/PU • S300 x W430 x G120 mm 
sitodruk 200 x 110 mm

Plecak wyposażony w 2 oddzielne, duże komory zamykane na zamek. W tylnej znajduje 
się kieszeń przeznaczona na laptop 17". Dodatkowo w drugiej komorze są 3 wewnętrzne 
kieszonki. Na zewnątrz spora kieszeń zamykana na zamek, a z boku gniazdo USB, dzięki 
któremu można podpiąć swój smartfon do powerbanka. Kabel USB w zestawie. Wnętrze 
plecaka wykończone jest poliestrową podszewką. Miękkie wygodne plecy, szelki i uchwyt 
pokryte są siateczką. Pojemność około 19 litrów.

89,90 pln
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SPORT & CITY 
BACKPACKS

Plecak na laptop Pensacola R91839

żakard • S330 x W420 x G250 mm
sitodruk 100 x 50 mm

Praktyczny i solidny plecak na laptop wykonany z żakardu. Poza główną kieszenią na 
laptopa posiada dwie przegródki na dokumenty i przedmioty osobiste. Dodatkowo 
wyposażony w 2 kieszonki boczne. Spinany paseczkami. Mieści laptop o maksymalnych 
wymiarach zewnętrznych 30 x 26 x 6 cm. Pojemność 30 litrów.

84,90 pln

Plecak/teczka City Cyber z ochroną RFID R91842.02

wodoodporny nylon 1680D • S320 x W460 x G150 mm 
sitodruk 120 x 150 mm

Wielofunkcyjny plecak/teczka z wbudowaną ochroną RFID na laptop 17” i tablet 10”. 
Wykonany z wodoodpornego i wytrzymałego nylonu. Posiada wiele kieszeni, przegródek 
i wygodne, szerokie szelki. Ciekawym rozwiązaniem jest wmontowany port USB, dzięki 
któremu można podładować swój smartfon (kabel dołączony w zestawie). Pomysłowa 
konstrukcja plecaka pozwala na przekształcenie go w teczkę. Z boku i u góry plecaka 
umieszczono dwa miękkie uchwyty, dzięki którym można go przenosić w ręku – jak torbę 
(szelki są chowane). Doskonale sprawdzi się także w podróży jako bagaż podręczny. Posiada 
specjalny pasek umożliwiający zamocowanie go na uchwycie walizki. Pojemność 17 litrów.

129,90 pln

Plecak miejski Austere R08644.21

poliestrowy twill 450 g/m2, aluminium • S290 x W420 x G170 mm
sitodruk 150 x 60 mm

Wytrzymały plecak, któremu szara melanżowa faktura materiału nadaje surowy, miejski 
wygląd. Posiada 1 dużą kieszeń na zamek, 2 przednie kieszenie z ukrytymi zamkami, 
aluminiowy uchwyt oraz wygodne paski na ramię wyściełane pianką. Gramatura 450 g/m2. 
Pojemność 20 litrów.

64,90 pln

Plecak miejski Bustle R08645.41

oxford, poliester powlekany PVC • S290 x W450 x G150 mm 
sitodruk 100 x 230 mm

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. Pojemność 20 litrów.

79,90 pln

Plecak miejski Salinas R08684.02

nylon 420D • S290 x W420 x G170 mm
sitodruk 150 x 60 mm

Solidny plecak z nylonu. Posiada jedną dużą kieszeń na zamek, dwie przednie kieszenie 
z ukrytymi zamkami, uchwyt oraz wygodne paski na ramię wyściełane pianką. Pojemność 
20 litrów.

52,90 pln
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New!

Plecak Alameda R91836.08

poliester • S300 x W460 x G140 mm • sitodruk 160 x 200 mm

Praktyczny i solidny plecak. Posiada komorę główną, przednią przegrodę i kieszeń z przodu 
zamykane na zamek. Dodatkowo wyposażony w 2 kieszonki boczne. Pojemność 16 litrów.

64,90 pln

Plecak Cortez R91837.02

wodoodporny nylon 1680D, poliester • S380 x W490 x G180 mm  
sitodruk 190 x 40 mm

Praktyczny i solidny plecak. Komora główna posiada wewnętrzną kieszeń. Z przodu dwie 
kieszenie zamykane na zamek, większa kieszeń posiada mniejsze kieszonki na długopisy 
i inne drobiazgi. Po bokach plecak wyposażony jest w 2 kieszonki. Dla lepszego komfortu 
zastosowano wygodne, wentylowane, szerokie szelki i system wentylacji pleców. 
Charakteru dodają mu przednie horyzontalne panele. Pojemność 30 litrów.

114,90 pln

Odblaskowy, składany plecak Reflecto R08706.02

poliester, ripstop • plecak S300 x W410 x G130 mm • etui S90 x W130 x G1 mm 
sitodruk 130 x 180 mm

Lekki plecak z odblaskowym panelem przednim i boczną kieszenią. Kompaktowy, można go 
spakować w małe etui (9 x 13 cm).

34,90 pln

Plecak Crossett R91835.02

poliester, ripstop • S200 x W420 x G140 mm
sitodruk 150 x 200 mm

Jednokomorowy plecak z głęboką kieszenią przednią zapinaną na zamek i 1 siateczkową 
kieszenią boczną. Główna komora jest zamykana ściągaczem ze stoperem i zintegrowana 
z górną krawędzią plecaka oraz szelkami. Takie rozwiązanie pozwala na łatwy dostęp, 
a jednocześnie dobrze chroni zawartość. Pojemność 16 litrów.

24,90 pln

Składany plecak Fresno R08702..

poliester, ripstop 
pokrowiec S95 x W140 x G1 mm • sitodruk 60 x 70 mm 
plecak 300 x 410 x 150 mm • sitodruk 120 x 170 mm

Kompaktowy i lekki plecak z boczną kieszonką. Można go spakować w małe etui.

19,90 pln

R08702.04R08702.55

Składany plecak Benton R91834.02

poliester, ripstop • złożony S180 x W170 x G50 mm, rozłożony S300 x W440 x G150 mm
sitodruk 180 x 150 mm

Bardzo lekki jednokomorowy plecak z przednią kieszenią zapinaną na pasek i klamerkę. 
Posiada dodatkowo 2 kieszenie boczne. Wewnętrzna kieszonka umożliwia spakowanie 
plecaka tak, aby zajmował niewiele miejsca. Pojemność 20 litrów.

19,90 pln
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Składany plecak Troy R08687.42

poliester 300D • rozłożony S300 x W440 x G150 mm, złożony S210 x W220 x G90 mm 
sitodruk 120 x 100 mm 

Oryginalnie zaprojektowany składany plecak z kieszenią w kontrastującym kolorze. 
Po wypełnieniu plecak można zawiesić na wysuwanej rączce walizki na kółkach. Wymiar 
po rozłożeniu: 300 x 440 x 150 mm. Pojemność 18 litrów.

27,90 pln

Torba podróżna z przegrodą na garnitur Winton R91819.21

tkanina melanżowa • S570 x W370 x G290 mm 
sitodruk 150 x 100 mm

Torba biznesowa o przemyślanej konstrukcji, która pozwala bezpiecznie przetransportować 
Twój garnitur i inne rzeczy potrzebne w podroży. Idealna jako bagaż podręczny, który ochroni 
garnitur/ koszule przed zagnieceniami. Posiada wiele dobrze zaprojektowanych funkcji aby 
uprościć pakowanie: duża komora główna i osobna przegroda na garnitur (zmieścisz go razem 
z wieszakiem). Zewnętrzna kieszeń boczna przydatna na podręczne drobiazgi lub książkę, 
kieszeń na krawat i osobna spora kieszeń na buty. Mniejsze kieszonki organizacyjne np. na 
dokumenty, kable itp. Regulowany pasek na ramię z miękką podkładką. Szeroki pas z tyłu 
torby, dzięki któremu można założyć ją na rączkę od walizki. Dodatkową zaletą jest możliwość 
złożenia torby na płasko, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca kiedy jest przechowywana.

139,90 pln

Pokrowiec na garnitur Vejle R08448.02

RPET non woven • S650 x W1160 x G30 mm 
sitodruk 180 x 250 mm

Pokrowiec na garnitur wykonany z non woven RPET, materiału wyprodukowanego ze 
zużytych plastikowych butelek. Pokrowiec wyposażony w uchwyt, zamykany na zamek.

19,90 pln

Torba termoizolacyjna na lunch Keep-it-cool R08447..

non woven • S200 x W160 x G140 mm 
sitodruk 120 x 70 mm

Praktyczna torba na lunch z materiału non-woven o gramaturze 80 g/m2. Posiada 
izolację termiczną, zapięcie na suwak, przednią kieszeń i wygodny pasek na ramię. 
Wewnątrz izolowana jest pianką oraz srebrną folią termiczna. Torba idealna do pakowania 
i przewożenia posiłku do szkoły lub biura. Zabierz ją ze sobą na plażę, a Twoje napoje 
pozostaną chłodne na dłużej.

6,90 pln

R08447.04

R08447.08
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Plecak korkowy Alfena R08470.13

bawełna 140 g/m2, korek • S380 x W410 x G1 mm  
sitodruk 250 x 170 mm

Bawełniany plecak z korkowym wykończeniem. Bawełna 140 g/m². Zastosowanie korka 
w dolnej części plecaka zwiększa wytrzymałość produktu. Produkt ulega biodegradacji na 
składowisku. Może być poddany procesowi recyklingu. Pojemność 7 litrów.

9,90 pln

Plecak jutowy Eco-Pure R08505.10

juta, bawełna 220 g/m2 • S360 x W420 x G2 mm  
sitodruk 150 x 150 mm

Modny ekologiczny plecak jutowy z bawełnianą kieszenią (220 g/m2) wytworzony 
z dbałością o środowisko naturalne. Uprawy juty pochłaniają duże ilości dwutlenku 
węgla, nie wymagając przy tym nawadniania ani nawożenia. Produkt może być poddany 
procesowi recyklingu. Pojemność 7 litrów.

12,90 pln

Plecak bawełniany Vojens R08519.13

bawełna 120 g/m2 • S390 x W420 x G1 mm  
sitodruk 250 x 250 mm

Plecak bawełniany o gramaturze 120 g/m2. Produkt może być poddany procesowi 
recyklingu. Pojemność 7 litrów.

5,95 pln

Plecak korkowy Lagoa R08469.02

korek, non woven • S380 x W400 x G1 mm 
sitodruk 250 x 150 mm lub tampondruk 100 x 20 mm

Plecak non-woven z korkowym wykończeniem. Pojemność 7 litrów.

8,90 pln

Odblaskowy plecak Flash R08703.01

poliester 210D • S320 x W420 x G1 mm 
sitodruk 250 x 290 mm

Odblaskowy plecak promocyjny. Dobrze widoczny z oddali, zwiększa bezpieczeństwo. 
Przedni panel wykonany z odblaskowej tkaniny, spód i tył plecak uszyty z poliestru 210D.

11,90 pln



181180

Ba
gs

 &
 b

ac
kp

ac
ks

SHOPPING BAGS

R08163.04

Organizer do samochodu Tidy-up R08163..

non woven 80 g/m2 • S340 x W280 x G240 mm
sitodruk 100 x 100 mm

Składany usztywniany organizer samochodowy z długimi wygodnymi uszami i bocznymi 
uchwytami. Z boku kieszonka.

19,90 pln

R08163.02

Torba bawełniana 140 g/m2 – długie uszy R08517.13

bawełna 140 g/m2 • S385 x W420 x G1 mm  
sitodruk 250 x 250 mm

Tradycyjna bawełniana torba na zakupy z długimi uszami o gramaturze 140 g/m2. Produkt 
może być poddany procesowi recyklingu.

3,65 pln

Torba bawełniana 140 g/m2 – krótkie uszy R08518.13

bawełna 140 g/m2 • S385 x W425 x G1 mm  
sitodruk 250 x 250 mm

Tradycyjna torba bawełniana na zakupy z krótkimi uszami o gramaturze 140 g/m2. Produkt 
może być poddany procesowi recyklingu.

3,60 pln

Korkowa torba na zakupy Almada R08471.13

korek • S350 x W400 x G1 mm  
sitodruk 200 x 200 mm

Naturalna, solidna korkowa torba na zakupy, wytworzona z dbałością o środowisko 
naturalne. Długie uchwyty. Korek ulega biodegradacji, a także może być poddany 
procesowi recyclingu.

13,90 pln

Torba na zakupy z juty Natural Shopper R08507.13

juta • S400 x W340 x G150 mm  
sitodruk 280 x 200 mm

Ekologiczna torba na zakupy wytworzona z juty, z dbałością o środowisko naturalne. 
Bawełniana rączka. Torba wewnątrz laminowana. Uprawy juty pochłaniają duże ilości 
dwutlenku węgla, nie wymagając przy tym nawadniania ani nawożenia. Produkt może być 
poddany procesowi recyklingu.

16,90 pln

Torba bawełniana Eco-Mate R08504.02

bawełna 180 g/m2 • S355 x W410 x G10 mm  
sitodruk 250 x 250 mm

Naturalna wytrzymała bawełniana torba na zakupy z dwoma uchwytami. Gramatura 
bawełny 180 g/m2.

8,95 pln
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CHRISTMAS CANDLES

DECORATIONS

Świeca zapachowa Christmas X27472.21

parafina, szkło, karton • świeca S75 x W100 x G75 mm • laser 30 x 30 mm 
pudełko S85 x W150 x G85 mm • tampondruk 40 x 30 lub XL 30 x 90 mm

Świeca zapachowa w szklanym pojemniku z drewnianym wieczkiem, zapakowana 
w tekturową tubę, ozdobiona świątecznym nadrukiem. Zapach herbaciano-piżmowy. 
Uroczy prezent pod choinkę. ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).

44,90 pln

Świąteczny zestaw świec zapachowych X37476.06

parafina, karton • S150 x W85 x G55 mm 
tampondruk 60 x 20 mm lub UV 60 x 20 mm

Zestaw świec zapachowych z motywem świątecznym w kartonowym opakowaniu 
upominkowym i pokrywką pokrytą tłoczonym papierem. Świeca brązowa – zapach kawy, 
świeca żółta – zapach wanilii, świeca czerwona – zapach oceanu. ARTYKUŁ SEZONOWY 
(nie podlega zwrotowi).

25,90 pln

Świąteczna świeca zapachowa X17433.21

wosk, metal, beton • świeca S68 x W79 x G68 mm • laser 40 x 40 mm 
pojemnik S96 x W100 x G96 mm • laser 30 x 30 mm lub tampondruk 30 x 40 mm

Ta wyjątkowa świeca w industrialnym stylu będzie idealnym dodatkiem do każdego 
wnętrza. Zapach „Spicy Orange” inspirowany pomarańczą ze szczyptą przypraw, wypełni 
pomieszczenie delikatnym aromatem. Czas palenia 30 godzin. ARTYKUŁ SEZONOWY 
(nie podlega zwrotowi). Ozdobiona świąteczną naklejką.

51,90 pln

Świąteczna świeca zapachowa X17432.02

wosk, metal, beton • świeca S68 x W79 x G68 mm • laser 40 x 40 mm 
pojemnik S96 x W100 x G96 mm • laser 30 x 30 mm lub tampondruk 30 x 40 mm

Ta wyjątkowa świeca w industrialnym stylu będzie idealnym dodatkiem do każdego wnętrza. 
Zapach „Honey Pleasure” inspirowany miodem i wanilią, wypełni pomieszczenie eleganckim 
aromatem. Czas palenia 30 godzin. ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega zwrotowi). 
Ozdobiona świąteczną naklejką.

51,90 pln

Lampion Christmas Lantern X91025.06

sklejka z topoli 3 mm • S105 x W145 x G85 mm 
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm

Drewniany lampion w kształcie domku. Wymienne baterie LR1130, dołączone do produktu 
(3 szt.). ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).

19,90 pln

Szklany lampion Dome X91027.00

szkło, sklejka z topoli 3 mm • S70 x W106 x G70 mm
tampondruk 30 x 30 mm lub laser 30 x 30 mm

Szklany lampion z drewnianą zimową scenerią. Lampka oświetlająca zasilana bateriami 
LR1130 dołączonymi do produktu (3 szt.). ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).

24,90 pln

Mały lampion Christmas Lantern X91026.06

sklejka z topoli 3 mm • S63 x W80 x G58 mm 
laser 35 x 25 mm

Mały drewniany lampion w kształcie domku. W komplecie wymienne baterie LR1130 (3 szt.). 
ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).

11,90 pln
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Podświetlana ozdoba świąteczna Christmas tree X91029.13

drewno • S160 x W200 x G50 mm 
laser 50 x 20 mm lub 100 x 20 mm lub tampondruk 60 x 20 mm lub UV 100 x 20 mm

Drewniana choinka z oświetleniem LED. Doda blasku świątecznym wieczorom w Twoim 
domu każdej zimy. Wspaniały pomysł na prezent. Odpinana podstawa pozwala pakować 
choinkę na płasko. Bateria w zestawie. ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).

19,90 pln

Świąteczna puszka z pozytywką X91030.06

metal • S105 x W120 x G75 mm 
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 50 x 70 mm lub tampondruk 40 x 30 mm

Tradycyjna nakręcana pozytywka w pudełku ze świątecznym zdobieniem, grająca miłą dla 
ucha melodyjkę „It’s a small world”. Wprowadzi każdego w dobry nastrój. Może służyć do 
przechowywania małych skarbów i drobiazgów. Idealna aby wypełnić ją łakociami. Czas grania 
po nakręceniu: około 3 minut i 30 sekund. ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).

38,50 pln

Świąteczna pozytywka Xmas Magic X91028.13

sklejka, metal • S85 x W52 x G42 mm 
laser 40 x 30 mm lub tampondruk 40 x 30 mm 

Klasyczna, drewniana pozytywka. Posiada mechanizm, który nie potrzebuje baterii. 
Obracając korbką usłyszysz świąteczną melodię „We wish you a Merry Christmas”. Uroczy 
prezent na Święta Bożego Narodzenia. ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).

19,90 pln

Drewniana wycinanka choinka Christmas Tree X91024.13

sklejka brzozowa 4 mm • S166 x W160 x G32 mm 
laser 50 x 20 mm lub 100 x 20 mm lub tampondruk 60 x 20 mm lub XL 100 x 20 mm

Ozdoba świąteczna. Drewniana wycinanka w kształcie choinki. Produkt ekologiczny. 
Dostępna opcja zdobienia w rozmiarze XL. ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).

4,45 pln

Zestaw drewnianych wycinanek na choinkę X91022.13

sklejka brzozowa 3 mm • ozdoba S70 x W80 x G3 mm  
worek S110 x W160 x G1 mm • sitodruk 60 x 80 mm

Zestaw 6 wycinanek do udekorowania świątecznej choinki. Pakowany w bawełniany 
woreczek. Produkt ekologiczny. ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).

9,90 pln

Drewniana wycinanka Xmas Town X91021.13

sklejka brzozowa 4 mm • S234 x W165 x G32 mm 
laser 65 x 15 mm lub 140 x 15 mm lub tampondruk 60 x 15 lub XL 100 x 15 mm

Ozdoba świąteczna. Drewniana wycinanka, przedstawiająca zimowe miasteczko. 
Produkt ekologiczny. Dostępna opcja zdobienia w rozmiarze XL. ARTYKUŁ SEZONOWY 
(nie podlega zwrotowi).

5,95 pln
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Ozdoba choinkowa Xmas Bubble 
with Tree X91012.13

sklejka brzozowa 2 mm • S80 x W85 x G2 mm  
laser 15 x 30 mm lub tampondruk 15 x 30 mm

Drewniana ozdoba choinkowa w kształcie bombki, w rozmiarze 
M, wyposażona w sznureczek. Produkt ekologiczny. ARTYKUŁ 
SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).

1,15 pln

Ozdoba choinkowa Xmas Tree 
X91015.13

sklejka brzozowa 2 mm • S75 x W105 x G2 mm  
laser 20 x 45 mm lub tampondruk 20 x 45 mm

Drewniana ozdoba choinkowa w kształcie choinki, w rozmiarze M, 
wyposażona w sznureczek. Produkt ekologiczny. ARTYKUŁ 
SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).

1,15 pln

Ozdoba choinkowa Gitf 
X91013.13

sklejka brzozowa 2 mm • S56 x W80 x G2 mm  
laser 30 x 30 mm

Drewniana ozdoba choinkowa w kształcie prezentu, w rozmiarze M, 
wyposażona w sznureczek. Produkt ekologiczny. ARTYKUŁ 
SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).

1,15 pln

Ozdoba choinkowa Xmas Snowflake 
X91016.13

sklejka brzozowa 2 mm • S130 x W140 x G2 mm 
laser 30 x 30 mm lub tampondruk 35 x 35 mm

Drewniana ozdoba choinkowa w kształcie śnieżki, w rozmiarze XL, 
wyposażona w sznureczek. Produkt ekologiczny. ARTYKUŁ 
SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).

1,85 pln

Ozdoba choinkowa Angel 
X91019.13

sklejka brzozowa 2 mm • S120 x W120 x G2 mm  
laser 20 x 30 mm lub tampondruk 20 x 30 mm

Drewniana ozdoba choinkowa w kształcie aniołka, w rozmiarze XL, 
wyposażona w sznureczek. Produkt ekologiczny. ARTYKUŁ 
SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).

1,99 pln

Ozdoba choinkowa Xmas Bubble 
X91014.13

sklejka brzozowa 2 mm • S85 x W100 x G2 mm  
laser 30 x 30 mm lub tampondruk 30 x 30 mm

Drewniana ozdoba choinkowa w kształcie bombki, w rozmiarze M, 
wyposażona w sznureczek. Produkt ekologiczny. ARTYKUŁ 
SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).

1,15 pln

Ozdoba choinkowa Xmas Bell 
X91017.13

sklejka brzozowa 2 mm • S95 x W125 x G2 mm  
laser 30 x 30 mm lub tampondruk 30 x 30 mm

Drewniana ozdoba choinkowa w kształcie dzwoneczka, 
w rozmiarze XL, wyposażona w sznureczek. Produkt ekologiczny. 
ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).

1,65 pln

Świąteczny kubek izotermiczny 400 ml X28368.04

stal nierdzewna, plastik • S133 x W118 x G90 mm 
tampondruk 35 x 35 mm lub XL 30 x 70 mm

Kubek izotermiczny o pojemności 400 ml w kształcie beczułki. Wewnątrz kubka zastosowano 
stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości, na zewnątrz plastik. Zamknięcie typu 
shift-close. Utrzymuje ciepło do 2,5 godzin. ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).

19,90 pln

Kubek izotermiczny Winnipeg 350 ml  
z motywem świątecznym X18394.06

stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S72 x W195 x G72 mm 
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub tampondruk 30 x 50 mm

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. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 
12 godzin. Pokrywkę kubka można rozkręcić, co pozwala na staranne jego umycie. Posiada 
szczelne zamknięcie – leak proof zapobiegające wyciekaniu płynów i funkcjonalny przycisk 
open/close. Podstawa kubka z wodoodpornej gumy termoplastycznej TPR. ARTYKUŁ 
SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).

41,90 pln

Kubek izotermiczny Astana 350 ml  
z motywem świątecznym X28325.08

stal nierdzewna 18/8, plastik • S76 x W180 x G76 mm
tampondruk 30 x 30 mm lub XL 30 x 100 mm

Kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. Wewnątrz kubka stal nierdzewna 
18/8 o podwyższonej jakości, na zewnątrz plastik. Utrzymuje temperaturę powyżej 
40°C przez 2,5 godziny. Posiada zamknięcie typu flip up sip. Podstawa kubka z pianki 
termoizolacyjnej. ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega zwrotowi). Dostępna opcja 
zdobienia w rozmiarze XL.

21,90 pln

Kubek izotermiczny Barrel 400 ml  
z motywem świątecznym X18368.08

stal nierdzewna 18/8, plastik • S133 x W118 x G90 mm
tampondruk 35 x 35 mm lub XL 30 x 70 mm

Kubek izotermiczny o pojemności 400 ml w kształcie beczułki. Wewnątrz kubka 
zastosowano stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości, na zewnątrz plastik. Utrzymuje 
temperaturę powyżej 40°C przez 2,5 godziny. Posiada zamknięcie typu shift-close. 
ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega zwrotowi). Dostępna opcja zdobienia w rozmiarze XL.

18,90 pln
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CHRISTMAS TOYS

Świąteczny miś X74007.10

poliester • S310 x W380 x G150 mm • sitodruk 70 x 50 mm

Duża pluszowa maskotka w kształcie misia w koszulce. ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega 
zwrotowi).

34,90 pln

Świąteczny miś X73849.10

poliester • S230 x W250 x G200 mm • sitodruk 70 x 40 mm

Duża maskotka w kształcie misia w białej koszulce, na której można umieścić logotyp. 
ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).

26,90 pln

Maskotka Reindy R74026.10

poliester • S130 x W190 x G95 mm • sitodruk 50 x 25 mm

Urocza maskotka w kształcie renifera w białej koszulce.

14,90 pln

Maskotka Happy Reindeer R73946.10

poliester, bawełna • S150 x W240 x G150 mm • sitodruk 40 x 25 mm

Maskotka Renifer z zawiązywaną na szyi chustką, na której można wykonać znakowanie.

17,90 pln

Piłka antystresowa Mikołaj R89095

poliuretan • S60 x W60 x G70 mm
tampondruk 20 x 20 mm lub laser 20 x 20 mm

Antystresowa piłeczka w kształcie Mikołaja. ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).

6,45 pln Brelok odblaskowy Reindeer R73839

materiał odblaskowy • S110 x W180 x G65 mm  
tampondruk 50 x 7 mm

Ręcznie szyty brelok „Renifer” wykonany z materiału doskonale odbijającego światło lamp 
samochodowych. Posiada elementy odblaskowe.

12,90 pln

Długopis Snowy X17156..

plastik • S140 x W10 x G10 mm
tampondruk 40 x 6 mm

Długopis z motywem śnieżynek. Uroczy prezent na Święta Bożego Narodzenia. Niebieski 
wkład.

1,25 pln

X17156.04 X17156.06 X17156.08
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GIFT BAGS

Plecak ze świątecznym nadrukiem X18629.06

non woven 80 g/m2 • S210 x W295 x G1 mm 
sitodruk 150 x 200 mm

Świąteczny plecak z materiału non woven w białym kolorze do samodzielnego kolorowania. 
Wyposażony w 4 kredki woskowe w kolorach: czerwony, niebieski, żółty i zielony. ARTYKUŁ 
SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).

6,90 pln

Plecak Happy&Bright X08694.08

non woven 80 g/m2 • S335 x W420 x G1 mm 
sitodruk 250 x 290 mm

Lekki, modny plecak non-woven z motywem świątecznym o gramaturze 80 g/m2. 
Pojemność 7 l. ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).

4,65 pln

Plecak non-woven dla dzieci Christmas X08629.06

non woven 80 g/m2, wosk • S210 x W295 x G1 mm 
sitodruk 150 x 200 mm

Plecak z materiału non-woven w białym kolorze do samodzielnego kolorowania 
z motywem świątecznym. Wyposażony w 4 kredki woskowe w kolorach: czerwony, 
niebieski, żółty i zielony. ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).

6,90 pln

Piórnik do kolorowania Xmas Theme R73754.06

non woven 80 g/m2, wosk • S235 x W125 x G2 mm
sitodruk 170 x 60 mm

Piórnik z materiału non woven z motywem świątecznym, do samodzielnego 
pokolorowania. Wyposażony w 5 kredek woskowych.

3,15 pln Worek z juty Xmas R22925.13

juta • S300 x W400 x G1 mm 
sitodruk 220 x 260 mm

Naturalny worek z juty z bawełnianym sznurkiem, ozdobiony świątecznym nadrukiem. 
ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).

9,90 pln

Worek z bawełny Xmas R22926.13

bawełna 140 g/m2 • S300 x W400 x G1 mm 
sitodruk 220 x 260 mm

Naturalny worek z bawełny ze świątecznym nadrukiem. Zaciągany bawełnianym sznurkiem. 
ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).

7,90 pln

Czapka świąteczna R89063

fizelina • S300 x W390 x G5 mm 
sitodruk 120 x 30 mm lub 140 x 80 mm 

Wykonana z fizeliny czapka św. Mikołaja. Uroczy prezent świąteczny. Obwód czapki 60 cm. 
ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega zwrotowi). 

2,55 pln

Dziecięca czapka świąteczna R89064

fizelina • S270 x W330 x G5 mm 
sitodruk 100 x 50 mm lub 140 x 80 mm

Czapka św. Mikołaja. Uroczy prezent świąteczny. Obwód czapki 54 cm. ARTYKUŁ 
SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).

2,55 pln
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Świąteczny worek na prezenty R89068

fizelina • S300 x W400 x G3 mm 
sitodruk 150 x 150 mm

Upominek przypominający nam o tym, co chcielibyśmy znaleźć pod choinką. ARTYKUŁ 
SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).

7,95 pln

Torba na wino z motywem świątecznym X22557.08

ekoskóra, welur • S111 x W430 x G111 mm 
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm

Elegancka torba na wino ze skóry ekologicznej z usztywnioną welurową wyściółką 
z motywem świątecznym. ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega zwrotowi). Dostępna opcja 
zdobienia w rozmiarze XL.

16,90 pln

Worek na prezenty L R22922

tiul • S250 x W345 x G1 mm 
tampondruk 50 x 5 mm

Worek na prezenty z satynową tasiemką.

2,95 pln

Worek na prezenty XL R22927.21

sztuczny len • S300 x W400 x G5 mm 
sitodruk 220 x 200 mm

Pojemny worek z klinem oraz satynową tasiemką w tym samym kolorze.

7,95 pln

TECHNIKI ZDOBIENIA

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.

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.

Druk UV to druk tuszami polimerowymi, utwardzanymi 
promieniami UV. Świetnie nadaje się do drukowania dużych 
i małych powierzchni w pełnym kolorze, wraz z przejściami 

tonalnymi, pozwala również wiernie odwzorować grafikę rastrową. 
Wielokrotny nadruk umożliwia wykonanie druku wypukłego.

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.

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).

SITODRUK

LASER DRUK UV

TŁOCZENIE TAMPONDRUK
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