


Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż.

Zazwyczaj śpiewa się kolędy,

ozdabia choinkę

a Mikołaj przynosi prezenty.

Tradycje z różnych stron świata mieszają się

i przenikają. Każdy kraj zachowuje jednak swoje 

odrębne zwyczaje i o nich chcielibyśmy Wam 

opowiedzieć w dalszej części katalogu.
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Zmiany klimatyczne zachodzące 

na świecie są dla Wszystkich coraz 

bardziej widoczne, dlatego metodą 

małych kroków wprowadzamy

zmiany wokół siebie.   

Zwracamy uwagę na jakość

produktów, tak by służyły

jak najdłużej   



Redukujemy ilości folii

do pakowania, tam gdzie to możliwe 

rezygnujemy z niej.

Dbamy o jak najlepsze dopasowanie 

opakowań do produktów by zmniejszyć 

wielkość przesyłek.   



PRODUKTY 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.

R91023.13 — — — sklejka brzozowa 111

R07988.13 — — — —
korek zalicza się do grupy najbardziej trwałych materiałów organicznych

korek 72

R64259.. — — — — papier, słoma pszeniczna, PP 92

R64250.13 — — — wkład nie podlega recyclingowi korek, papier 92

R73141.13 — — — — bambus, papier, stal 88

R02314.. — — — — — stop stali 96

R02315.13 — — stop stali, bambus 96

R22826.13 — — — wieczny kalendarz drewno 103

R64347.13 — — —
korek zalicza się do grupy najbardziej trwałych materiałów organicznych

korek 102

R50164.13 — —
korek zalicza się do grupy najbardziej trwałych materiałów organicznych

korek, karton 81

R64379.13 — —
korek zalicza się do grupy najbardziej trwałych materiałów organicznych

korek, karton 83

R08272.. — — części bambusowe są biodegradowalne szkło, silikon, bambus 76

R08261.10 — — szkło może być prze-twarzane nieograniczo-ną ilość razy szkło, bambus 77

R08412.. — — —
recykling stali pozwala zaoszczędzić 40% wody i zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza o około 70%

stal nierdzewna 18/8, bambus, stal nierdzewna 18/0 61

R08266.10 — — — pochodzenie z rośliny szybkorosnącej szkło, bambus 51

R08259.10 — — — —
szkło borokrze-mowe, bambus, stal nierdzewna
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PRODUKTY 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.

R08260.10 — — — szkło borokrze-mowe, bambus 24

R08442.00 — — — — — szkło, silikon, plastik 21

R08444.02 — — —
szkło może być przetwarzane nieograniczoną ilość razy

szkło borokrzemowe, PP 22

R08239.01 — — —
recykling stali pozwala zaoszczędzić 40% wody i zmniejszać zanieczyszczenie powietrza o około 70%

stal nierdzewna18/8, bambus 19

R17144.13 — — — pochodzenie z rośliny szybkorosnącej bambus 26

R22548.13 — — — granit, drewno 28

R07975.10 — — drewno, konopie, karton 117

R17467.10 — — — bambus, konopie, bawełna 116

R17468.13 — — —
plantacje juty pochłaniają CO2, nie wymagają nawożenia ani podlewania

juta 116

R07989.10 — —
korek zalicza się do grupy najbardziej trwałych materiałów organicznych

korek 118

R07990.10 — — — — drewno 117

R17469.13 — — — wosk naturalny, karton 16

R08498.02 — —
plantacje juty pochłaniają CO2, nie wymagają nawożenia ani podlewania

juta, bawełna 135

R08507.13 — —
plantacje juty pochłaniają CO2, nie wymagają nawożenia ani podlewania

juta, bawełna 135

R08505.10 — —
plantacje juty pochłaniają CO2, nie wymagają nawożenia ani podlewania

juta, bawełna 134

R22926.13 — — — — bawełna 145

R22925.13 — — —
plantacje juty pochłaniają CO2, nie wymagają nawożenia ani podlewania

juta 145
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R17437.21

R17437.06 R17437.02

CANDLES

Świeczka zapachowa Imola R17437..
parafi na, drewno, szkło • S80 x W100 x G80 mm
Grawer 35x35 mm lub Tampodruk 35x35 mm lub UV 35x35 mm
Świeca zapachowa w szkle, zamykana drewnianym wieczkiem. Świeca o zapachu cytrusów 
i kwiatu pomarańczy. Orzeźwiający i delikatny zapach pozwoli stworzyć nastój ukojenia 
i wyciszenia. Czas palenia około 40 godzin.

29,90 Pln 
10

Do
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Świeca zapachowa Sintra R17432.02
wosk, metal, beton • S96 x W100 x G96 mm
Grawer 45x17 mm lub Tampodruk 30x30 mm

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

Świeca zapachowa Tavira R17433.21
wosk, metal, beton • S96 x W100 x G96 mm
Grawer 45x17 mm lub Tampodruk 30x30 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.

Świeczka zapachowa Frascati R17436.21
parafi na, drewno, szkło • S72 x W88 x G72 mm
Grawer 35x15 mm lub Tampodruk 35x15 mm

Świeczka zapachowa w szkle, zamykana drewnianym wieczkiem. 
Świeczka o orzeźwiającym zapachu kwiatów i mango. Czas palenia około 24 godzin.

23,90 Pln 

59,90 Pln 59,90 Pln 
11
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Świeczka zapachowa Perugia R17438.21
parafi na, bambus, szkło • S81 x W112 x G81 mm
Grawer 35x35 mm lub Tampodruk 35x35 mm lub UV 35x35 mm
Świeca zapachowa w szkle, zamykana drewnianym wieczkiem. Idealna mieszanka 
o zapachu świeżej lawendy i słodkiej wanilii. Czas palenia około 50 godzin.

Świeczka zapachowa R17472.21
parafi na, szkło, tektura • S75 x W100 x G75 mm
Grawer 30x50 mm lub Tampodruk 30x90 mm
Świeca zapachowa w szklanym pojemniku. Zapakowana w tekturową tubę. Zapach 
herbaciano-piżmowy. Dostępna opcja zdobienia w rozmiarze XL. Czas palenia 30 godzin.

44,90 Pln 33,90 Pln 
12
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Świeczka z drewnianą przykrywką Alcamo R17439.06
parafi na, bambus, szkło • S84 x W93 x G84 mm
Grawer 50x60 mm lub Tampodruk 50x60 mm lub UV 50x60 mm
Świeca zapachowa w szkle, zamykana drewnianą pokrywką. Aksamitny zapach zimowych owoców i herbaty, 
wprowadza w stan relaksu i odprężenia. Świeca może ponadto stanowić świetny element dekoracyjny wnętrza. Czas 
palenia około 36 godzin.

33,90 Pln 
13

NEW!



Świecznik dwustronny Eclat R17435.13
korek • S70 x W52 x G70 mm
Grawer 30x30 mm lub Tampodruk 30x30 mm
Wyjątkowy świecznik ceramiczno-korkowy. Przeznaczony do dwóch rodzajów świec: 
z jednej strony do świeczki tealight a z drugiej do tradycyjnej długiej świecy. 
Świeczka tealight w zestawie.

Świeca zapachowa R17479
parafi na, karton, szkło • S85 x W90 x G85 mm
Tampodruk 40x40 mm lub UV 70x70 mm
Świeca zapachowa w szklanym pojemniku (70 x 84 x 70 mm). Pakowana w opakowanie 
upominkowe. Zapach jaśminu i granatu. Czas palenia 25 godzin.

24,90 Pln 

26,90 Pln 14

Do
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Około 6 kilogramów - tyle Duńczycy 

wypalają świec w ciągu roku. Skąd taka 

ich popularność? Służą do ozdoby, 

rozgrzewają i rozświetlają wieczorny 

mrok. Są elementem wystroju nie tylko 

w domach czy kawiarniach. Znajdziemy 

je również w biurach i szkołach.

Światło, nie tylko świec, jest ważnym 

elementem duńskiego designu. Lampy 

dopracowane są w każdym najmniejszym 

calu. Mają za zadanie nie tylko dobrze 

oświetlić przestrzeń, wpasować się do 

innych elementów wystroju, ale stworzyć 

przytulną atmosferę, która zachęci do 

wypoczynku.   

Zestaw 4 zapachowych świec Seasons R17418.99
wosk, szkło • Pudełko: S150 x W150 x G50 mm, Świeczka: S45 x W45 x G51 mm
Tampodruk 20x20 mm lub Grawer 20x20 mm
Zestaw 4 świec na każdą porę roku, przeniesie cię na wiosenne łąki, poczujesz zapach 
letniego nieba, kwitnącą lawendę i klimat zimowego lasu.

      44,90 Pln 
15

NEW!



Zestaw 2 świec z wosku pszczelego Leoti R17469.13
wosk • S145 x W65 x G55 mm
Tampodruk  60x20 mm
Zestaw 2 świec wykonanych ręcznie ze zwiniętych arkuszy woskowych. 
Pakowny w tekturowe pudełko wypełnione papierowym siankiem.

24,90 Pln 
16

Do
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Zestaw świec zapachowych R17478
parafi na, karton, szkło • S73 x W210 x G73 mm
Grawer 25x40 mm lub Tampodruk 40x40 mm
Zestaw 3 świec zapachowych w szklanych pojemnikach (56 x 57 x 56 mm). Zapach wanilii 
i ciasta. Pakowane w kartonowe opakowanie upominkowe. Czas palenia 10 godzin.

Zestaw świec zapachowych R17476
parafi na, karton • S150 x W85 x G55 mm
Tampodruk 85x50 mm lub UV 120x70 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. Czas palenia 16 godzin.

27,90 Pln 

39,90 Pln 
17



Nawilżacz Fatra R50162.06
ABS, PP • S70 x W115 x G77 mm
Tampodruk 30x30 mm

Nawilżacz wpływa korzystnie na otoczenie i na jakość powietrza. Urządzenie wykorzystuje 
fale ultradźwiękowe do „rozbijania” cząsteczek wody, w efekcie czego wytwarza się 
chłodna mgiełka. Utrzymuje właściwą wilgotności powietrza w pomieszczeniach. 
Jest możliwość aplikowania paru kropli olejków eterycznych do pojemnika. Urządzenie 
zostało wyposażone w podświetlenie LED - 7 kolorów. Pojemność 260ml.

    

Nawilżacz powietrza z lampką Breath R50159.06
ABS, PP • S121 x W155 x G58 mm
Tampodruk 50x20 mm

Nawilżacz powietrza z funkcją oświetlenia nocnego LED. Technologia nano-spray 
skutecznie utrzymuje właściwą wilgotności powietrza w pomieszczeniach co wpływa 
korzystnie na nasze otoczenie. Urządzenie wykorzystuje fale ultradźwiękowe do 
„rozbijania” cząsteczek wody, w efekcie czego wytwarza się chłodna mgiełka. 
Pojemność: 500 ml. Dodatkowy fi ltr w zestawie.

    39,90 Pln 99,90 Pln 
18
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Pojemnik stalowy na lunch 800ml R08239.01
stal nierdzewna • Pudełko: S165 x W127 x G60 mm, Pokrywka: S210 x W100 x G10 mm
Grawer 50x60 mm lub Tampodruk 80x50 mm
Stalowy pojemnik na lunch z pokrywką z bambusa, którą można wykorzystać jako tackę. 
Idealny na piknik, do biura, kemping. Pojemność 800ml.

Pojemnik na lunch Healthyway R08241.13
polipropylen • S180 x W130 x G890 mm
Tampodruk 100x20 mm lub UV 100x20 mm
Praktyczny pojemnik na lunch. Składa się z dwóch pojemnych pojemników i przegródki 
z widelcem. Pojemność 1200ml.

Pojemnik na lunch Tastyway R08240.13
polipropylen • S180 x W165 x G83 mm
Tampodruk 50x10 mm
Praktyczny pojemnik na lunch. Bez problemu pomieści sporą sałatkę lub inny posiłek. 
Składa się z pojemnej miski i mniejszego pojemnika. Posiada również oddzielną 
przegródkę z widelcem. Pojemność 1000ml.

23,90 Pln 

53,90 Pln 

23,90 Pln 
19
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R08439.02

R08439.13

Machico lunch box podwójny R08439..
PP, bambus • S185 x W105 x G53 mm
Grawer 60x50 mm lub Tampodruk 85x50 mm
Lunch box zamykany taśmą elastyczną. Posiada dwa pojemniki o pojemności 700 ml każdy. 
Wyposażony w widelec i nóż oraz bambusową deseczkę do krojenia.

33,50 Pln 
20
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Lunch box Delect 900 ml R08442.00
szkło, PP, silikon • S185 x W138 x G65 mm
Tampodruk 60x10 mm
Szklany pojemnik na lunch (900 ml) z hermetyczną pokrywką z silikonu. Elastyczna 
pokrywka pozwala dopasować się do zawartości pojemnika zwiększając jego objętość. 
Można używać w mikrofalówce, piekarniku, zamrażarce oraz myć w zmywarce. 
Zakres temperatur dla szkła: -40 ~ 400 ºC. Zakres temperatur dla pokrywki: -20 ~ 120 ºC.

Lunch box Glasial 1000 ml R08443.10
szkło, bambus • S200 x W150 x G64 mm
Grawer 60x50 mm lub UV 100x75 mm lub Tampodruk 85x50 mm
Duży szklany pojemnik na lunch o pojemności 1000 ml z bambusowym wieczkiem. Szklany 
pojemnik: można używać w mikrofalówce, piekarniku, zamrażarce oraz myć w zmywarce. 
Pokrywka: myć ręcznie, nie używać z zmywarce. Zakres temperatur dla szkła: -40 ~ 400 ºC.

  46,90 Pln 46,90 Pln 
21



Szklany lunch box ze sztućcami 1000 ml Lagos R08444.02
szkło borokrzemowe, PP • S205 x W155 x G80 mm
Tampodruk 60x20 mm lub UV 100x50 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 cześć szklaną można myć w zmywarce.

49,90 Pln 
22
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Japonia

Wigilijny wieczór rodziny z dziećmi 

spędzają w restauracji, a jedną z tradycji 

jest jedzenie smażonego kurczaka 

w panierce. 

Wszystkie dekoracje świąteczne 

zdejmowane są już 25 grudnia 

i zaczynają się przygotowania 

do Nowego Roku, który jest 

najważniejszym świętem w roku.   

Zestaw do sushi Temaki R17142.02
porcelana, bambus • S290 x W190 x G7 mm
Grawer 60x50 mm lub UV 100x100 mm
Efektowny zestaw do sushi. Składa się z dużej kamiennej deski, bambusowych pałeczek, 
porcelanowych podstawek, bambusowej maty oraz dwóch miseczek na sos. Doskonały 
prezent dla miłośników sushi.

57,90 Pln 

23



Dzbanek z zaparzaczem Olinda R08259.10
szkło borokrzemowe, bambus, stal nierdzewna • S85 x W160 x G85 mm
Grawer 30x50 mm

Dzbanek w stylu french press do kawy, herbaty oraz ziół. Wykonany ze szkła 
borokrzemowego, stali nierdzewnej oraz bambusa. Sitko skutecznie zapobiega 
przedostawaniu się fusów do gotowego naparu. Pojemność 600ml.

Szklany pojemnik Dayton 600ml R08260.10
szkło borokrzemowe, bambus • S105 x W125 x G85 mm
Grawer 50x50 mm

Pojemnik ze szkła borokrzemowego z bambusową pokrywką i łyżeczką. Pojemność 600ml.

Miska z dziadkiem do orzechów R22735.13
drewno kauczukowe, metal • S180 x W180 x G90 mm
Grawer 60x50 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.

54,90 Pln 

21,90 Pln 

89,90 Pln 
24
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Zestaw miarka i klipsy do kawy Kaffi  R17102.01
stal nierdzewna, tektura • Łyżka S175 x W21 x G38  mm, 
Klips płaski S77 x W60 x G39  mm, Klips ząbkowany S115 x W20 x G25  mm
Grawer 60x5 mm

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

Pozytywka w metalowym pudełku Melody R91028.06
metal • S105 x W120 x G75 mm
Grawer 60x50 mm lub Tampodruk 40x30 mm lub UV 70x50 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.

28,90 Pln 29,90 Pln 
25



Nóż szefa kuchni Master R17160.13
stal 3CR13, bambus • S330 x W43 x G17 mm
Grawer 100x15 mm
Najbardziej wszechstronny nóż kuchenny, przeznaczony do krojenia warzyw, owoców, 
mięsa i ryb. Nóż szefa kuchni to niezbędne narzędzie w arsenale każdego kucharza.

    

Bambusowa deska do krojenia Dembo R17144.13
bambus • S210 x W100 x G10 mm
Grawer 60x50 mm lub UV 80x120 mm lub Tampodruk 80x50 mm
Bambusowa deska do krojenia z uchwytem. Posmarujesz na niej bułki lub pokroisz 
szczypiorek do jajecznicy.

    

Deska do krojenia Tuluza R17141.10
drewno akacjowe • S263 x W188 x G12 mm
Grawer 60x50 mm
Deska do krojenia wykonana z drzewa akacjowego.

13,90 Pln 

24,90 Pln 

38,90 Pln 
26
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Zestaw serowy Piacenza R17137.10
stal nierdzewna 18/8, drewno akacjowe • S60 x W90 x G60 mm
Grawer 40x50 mm lub UV 40x50 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. 
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

Zestaw do sera Estrela R17159.13
bambus, stal 3CR13 • Deska: S260 x W190 x G12 mm, Nóż mały: S130 x W28 x G27 mm, 
Nóż duży: S130 x W47 x G27 mm, Widelec: S135 x W27 x G27 mm
Grawer 50x60 mm
Zestaw do sera składający się z noża do parmezanu, noża do serów półtwardych, widelca 
serowego oraz deski do krojenia.

54,90 Pln 

64,90 Pln 
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Zestaw do whisky Adare R22549.10
szkło, drewno, metal • S263 x W142 x G86 mm
Grawer 50x60 mm

Zestaw do whisky składający się z dwóch zdobionych szklanek, szczypców, 9 kamieni 
do schładzania napoju oraz welurowego woreczka do kamieni. Całość znajduje się 
w drewnianej eleganckiej skrzynce.

  

Zestaw 8 kamieni do chłodzenia napojów Cahir R22548.13
granit, drewno • S100 x W60 x G37 mm
Grawer 65x45 mm lub UV 60x40 mm lub Tampodruk 50x20 mm

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

  139,90 Pln 27,90 Pln 
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89,90 Pln 

Zestaw serowy Roma R17128
drewno kauczukowe, stal nierdzewna • S235 x W235 x G37 mm
Grawer 50x60 mm
Pomysłowy zestaw do sera składający się z zamykanej obudowy z drewna kauczukowego, 
która jest jednocześnie deską do krojenia, trzech noży oraz widelca ze stali nierdzewnej.

29



Zestaw do wina Chartes R22556
drewno bambusowe, metal • S160 x W160 x G45 mm
Grawer 60x50 mm
Zestaw do wina w pudełku z drewna bambusowego. Składa się z otwieracza, okapnika, 
nalewaka z zatyczką i zatyczki.

Zestaw do wina Limoges R22558.82
MDF, metal • S160 x W160 x G32 mm
Grawer 60x50 mm lub UV 100x100 mm
Składa się z otwieracza, okapnika, nalewaka i zatyczki. Dostępna opcja zdobienia full color 
(druk UV).

Zestaw do wina Ardon R22528
MDF, metal • S114 x W160 x G38 mm
Grawer 60x50 mm lub UV 80x100 mm
Zestaw do wina składający się z korkociągu i zatyczki. Dostępna opcja zdobienia 
full color (druk UV).

44,90 Pln 

58,90 Pln 

64,90 Pln 
30

Do
m



Zestaw do wina z szachami Sublime R22552.A
MDF, metal • S148 x W170 x G48 mm
Tampodruk 60x15 mm lub UV 130x15 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). Szachownica w srebrnym kolorze.

Skrzynka na wino z akcesoriami Angers R22521
MDF, metal, plastik • S370 x W120 x G140 mm
Grawer 60x50 mm lub UV 200x50 mm
Wyściełana tkaniną, drewniana skrzynka na wino zawierająca wykonane z metalu i drewna 
akcesoria konesera trunków. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

Zestaw do wina Saint-Denis R22527
MDF, metal • S250 x W180 x G45 mm
Grawer 60x50 mm lub UV 200x50 mm
Zestaw do wina składający się z termometru, korkociągu, okapnika, obcinaka do folii, 
3 zatyczek do butelek. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

Zestaw do wina Double Decker R22551
MDF, metal • S230 x W188 x G126 mm
Grawer 60x50 mm lub UV 200x50 mm
Pomysłowo zaprojektowany dwuszufl adowy 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).

89,90 Pln 

59,90 Pln 

99,90 Pln 

159,90 Pln 
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R35683.02 R35683.04

HAND
TORCHES

Latarka Robust R35685.02
metal • Pudełko: S190 x W137 x G47 mm, Latarka: 167 (225) x 42 x 42 mm
Grawer 32x9 mm lub Tampodruk 80x50 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 (3W) 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.

Latarka Bright LED R35693.02
metal • S130 x W38 x G38 mm
Grawer 15x15 mm

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

Latarka Closeup R35683..
metal • S170 x W23 x G23 mm
Grawer 40x5 mm

Metalowa wysuwana latarka. Teleskop o długości 38,5 centymetrów. Wyposażona 
w 3 białe diody LED, o sumarycznym strumieniu światła 10 lumenów. Zaopatrzona w klips 
oraz magnesy na obu końcach. Zasilana 4 bateriami typu AG13 (w cenie produktu).

109,00 Pln 

46,90 Pln 27,90 Pln 
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Lampka COB z karabińczykiem R35661.01
aluminium • S41 x W80 x G16 mm
Tampodruk 18x18 mm

Lampka LED z diodami COB o bardzo intensywnym świetle. Trzy tryby świecenia: mocny, 
oszczędzający, migający. Wyposażona w wygodny do przypięcia karabińczyk oraz 
otwieracz do butelek. Lampka zasilana 2 bateriami typu CR2032 (dołączone).

Latarka Nightout R35692.02
metal • S190 x W24 x G28 mm
Grawer 60x12 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.

Indie   

W okresie przedświątecznym 

piecze się ogromne ilości 

świątecznych przysmaków,  które 

będą poczęstunkiem dla gości 

i sąsiadów. Chodzi się wtedy od 

domu do domu i śpiewa kolędy.

Odwiedza się również 

wyznawców innych religii, aby 

wspólnie świętować ten czas.   

Hindi Shubh 
Christmas

52,90 Pln 

9,90 Pln 
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R35687.02

R35687.04
Latarka czołowa Sensor R35698.02

plastik, poliester • S60 x W40 x G35 mm
Tampodruk 15x5 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.

Latarka czołowa Illumine R35687..
plastik ABS, poliester • S58 x W42 x G37 mm
Tampodruk 30x6 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.

Latarka wielofunkcyjna Ablaze R35699.02
plastik ABS • S200 x W38 x G28 mm
Tampodruk 25x20 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. Główny panel wyposażony w diody COB (3W), 
dodatkowo dioda LED na górze latarki (1W). Zasilana 3 bateriami typu AAA.

36,90 Pln 

59,90 Pln 21,90 Pln 
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R17634.02 R17634.03

Młotek z magnesem Rendl R17729.02
stal węglowa, PP polipropylen • S160 x W107 x G25 mm
Grawer 20 x 25 mm
Młotek z wbudowanym magnetycznym uchwytem na gwoździe. Stal węglowa.

Miarka zwijana 3 m Exar R17634..
plastik ABS, metal • S65 x W65 x G33 mm
Grawer 23 x 10 mm
Zwijana miarka 3 m wykonana ze stali węglowej i plastiku ABS. Dodatkowo wyposażona 
w zaczep do paska. Skala w calach i cm.

Miarka zwijana 5m Eximo R17636.02
plastik ABS, metal • S70 x W70 x G37 mm
Grawer 30 x 12 mm
Zwijana miarka 5 m wykonana ze stali węglowej i plastiku ABS. 
Dodatkowo wyposażona w zaczep do paska. Skala w calach i cm.

9,90 Pln 

26,90 Pln 

13,90 Pln 
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Magnetyczna listwa na narzędzia Magnetico R08580.02
magnes, stal • S350 x W30 x G30 mm

Magnetyczna listwa, która zapewnia bezproblemowe i bezpieczne przechowywanie 
wszystkich narzędzi. Udźwig do 14kg. Pozwala zachować porządek w warsztacie i garażu.

Zestaw narzędzi Hefty R17724.02
stal, plastik • S217 x W153 x G27 mm
UV 100x100 mm

Wieloelementowy zestaw narzędzi w pudełku z uchwytem. Zawiera: wkrętak precyzyjny 
PH (krzyżowy), wkrętak precyzyjny, płaski, adapter (¼”), klucz Torx – 3 rozmiary, wkrętak 
płaski – 2 rozmiary, wkrętak PZ (krzyżowy) – 2 rozmiary, wkrętak PH (krzyżowy) – 2 
rozmiary, klucz imbusowy – 2 rozmiary, klucz nasadowy/oczkowy – 5 rozmiarów (6-10), 
szczypce uniwersalne, uchwyt wkrętakowy uniwersalny, magnetyczny (¼”), przedłużkę 35 
mm (¼”). Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

27,90 Pln 43,90 Pln 
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Zestaw narzędzi Pattaya R17489.10
bambus, metal • S195 x W110 x G30 mm
Grawer 60x50 mm lub UV 100x50 mm lub Tampodruk 80x50 mm
Zestaw narzędzi w stylowym pudełku wykonanym z bambusa. Składa się z: zestaw 
bitów 1/4”: 3 phillips (krzyżowe), 3 płaskie, 3 torx, 1 sq (kwadratowy); zestaw 4 kluczy 
nasadowych; zestaw 3 wkrętaków precyzyjnych; nóż do tapet; uchwyt do kluczy 
z grzechotką; adapter do bitów 1/4.

Zestaw narzędzi Magnetto R17725.02
stal, plastik • S160 x W120 x G28 mm
UV 100x100 mm lub Grawer 60x50 mm
Wieloelementowy zestaw narzędzi w pudełku zamykanym na magnes. Zawiera: poziomicę 
z uchwytem (¼  ”), uchwyt wkrętakowy (4 mm) z grzechotką, magnetyczny, wkrętak PHO 
(krzyżowy), – 2 rozmiary (¼  ”), wkrętak płaski (¼  ”) – 4 rozmiary, nóż tapicerski, wkrętak 
płaski – 4 rozmiary (4 mm), wkrętak PH (krzyżowy) – 4 rozmiary (4 mm), klucz imbusowy 
– 3 rozmiary. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

59,90 Pln 45,90 Pln 
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Zestaw narzędzi Smart DIY R17539.02
stal, plastik ABS • S200 x W140 x G74 mm
Tampodruk 60x20 mm
Wieloelementowy zestaw narzędzi składający się m.in. z lampki roboczej na teleskopowym 
ramieniu oraz latarki. Lampkę oraz latarkę można odłączyć od ramienia i używać 
oddzielnie. W skład zestawu wchodzą: wkrętaki płaskie magnetyczne, wkrętaki krzyżowe 
(Phillips) magnetyczne, pasek latarki czołowej, miarka zwijana 2m (podziałka w cm i calach), 
latarka LED, szczypce uniwersalne, przedłużka uniwersalna 50 mm magnetyczna, zestaw 
bitów 25 mm, uchwyt wkrętaka z uniwersalnym gniazdem magnetycznym, nóż do tapet, 
komplet kluczy imbusowych. Do zestawu dołączone są baterie – 3 x AAA.

74,90 Pln 
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Monterski pas na narzędzia Entooled R08579.15
poliester 600 D • S220 x W240 x G50 mm
Termotransfer 85x25 mm lub DTF 70x25 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.

Zestaw narzędzi Tire R17723.02
stal, plastik • S160 x W160 x G57 mm
Tampodruk 40x35 mm lub UV  60x60 mm

Zestaw 24 narzędzi w opakowaniu w kształcie opony samochodowej, w składa którego 
wchodzą: wkrętak precyzyjny PH (krzyżowy), wkrętak precyzyjny (płaski), miara zwijana 
1 m, adapter (1/4”), klucz Torx – 3 rozmiary, wkrętak płaski – 2 rozmiary, wkrętak Phillips 
(krzyżowy) – 4 rozmiary, klucz imbusowy – 3 rozmiary, klucz nasadowy/oczkowy – 
5 rozmiarów (5-9), szczypce uniwersalne, uchwyt wkrętakowy uniwersalny, magnetyczny 
(1/4”), przedłużka 35 mm (1/4”). Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

42,90 Pln 44,90 Pln 
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Zestaw narzędzi Aachen R17493.08
metal, plastik • S130 x W85 x G36 mm
Tampodruk 40x40 mm

32 elementowy zestaw narzędzi składający się z ergonomicznego uchwytu z grzechotką, 
5 nasadek (1/4”: 5, 6, 7, 8, 9mm), 25 końcówek Cr-v (6.35x25mm): PH0*2, PH1*2, PH2*2, 
PH3, PZ0, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, H3, H4, H5, H6, SL3, SL4*2, SL5*2, SL6*2, SL7 oraz 
przejściówki. Pudełko z wysuwanym haczykiem.

Zestaw narzędzi Munster R17495.08
metal, plastik • S185 x W90 x G32 mm
Tampodruk 40x40 mm lub UV 40x100 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 i 7 końcówek torx.

39,90 Pln 39,90 Pln 
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Zestaw narzędzi Expand R17722
metal, plastik • S190 x W125 x G40 mm
Termotransfer 100x70 mm
Pakowany w etui poliestrowe zestaw narzędzi wykonanych z metalu i plastiku. Praktyczny 
zestaw do wykorzystania w domu i samochodzie. Zawartość zestawu: 1) zestaw kluczy 
imbusowych, 2) zestaw kluczy nasadowych rozmiary 6-10, 3) szczypce uniwersalne, 
4) przedłużka magnetyczna (1/4”), 5) uchwyt wkrętaka z uniwersalnym gniazdem 
magnetycznym, 6) zestaw bitów, z adapterem (1/4”), 7) wkrętak krzyżowy, 
8) wkrętak płaski, 9) szczypce tnące boczne

Zestaw narzędzi Ansbach R17728.02
stal, ekoskóra (etui), plastik • S275 x W150 x G55 mm
UV 150x65 mm
Zestaw narzędzi w etui zapinanym na zamek. Zestaw składa się z: młotka, poziomicy, 
nożyka introligatorskiego, zwijanej 3 m miarki wyposażonej w mechanizm blokujący 
oraz szczypiec długich, szczypiec z przegubem ślizgowym, płaskiego śrubokręta 
i śrubokręta krzyżakowego. Podziałka w centymetrach i calach.

64,90 Pln 

109,90 Pln 
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MUL LSMULTI TOOLS

Narzędzie wielofunkcyjne z latarką Survivor R17536
metal, plastik ABS • S160 x W140 x G47 mm
Grawer 20x11 mm lub Tampodruk 80x15 mm lub Termotransfer 50x20 mm
Zestaw składający się z 11-funkcyjnego multitoola i 9-diodowej latarki w 
opakowaniu upominkowym. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej. Multitool posiada 
antypoślizgowe okładziny z tworzywa ABS. Zawiera: szczypce uniwersalne, okładziny 
antypoślizgowe,szydło, wkrętaki płaskie, otwieracz do butelek, nóż, skrobak do ryb 
z końcówką do haczyków wędkarskich, pilnik, piłę, wkrętak PH krzyżowy, otwieracz 
do konserw. Do zestawu dołączone są baterie – 3 x AAA. Dostępna opcja zdobienia 
w rozmiarze XL.

89,90 Pln 
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R17508.04 R17508.05

R17508.41 R17508.82R17508.02

R17508.42

R17499.04

R17499.41R17499.02

Narzędzie wielofunkcyjne Feat R17508..
stal nierdzewna, aluminium • S100 x W45 x G22 mm
Grawer 35x5 mm lub Termotransfer 40x20 mm
Narzędzie 9-funkcyjne pakowane w poliestrowe etui. Ostrza wykonane ze stali 
nierdzewnej. Narzędzie zawiera: piłę, wkrętaki płaskie, otwieracz do konserw, pilnik, 
szczypce uniwersalne, skrobak do ryb z końcówką do haczyków wędkarskich, 
otwieracz do butelek, wkrętak PH krzyżakowy, nóż.

Narzędzie wielofunkcyjne Exploit R17499..
stal nierdzewna, aluminium • S69 x W32 x G18 mm
Grawer 25x5 mm lub Termotransfer 25x15 mm
Narzędzie 9 funkcyjne w aluminiowej obudowie stanowiące wersję kieszonkową narzędzia 
Feat. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej. Pakowane w poliestrowe etui. Narzędzie 
zawiera: nóż, wkrętak PH krzyżowy, otwieracz do butelek, wkrętak płaski średni, nóż z 
ostrzem typu serrated, szczypce uniwersalne z nożycami do cięcia drutu, wkrętak płaski 
mały, otwieracz do konserw, pilnik pojedynczy jednorzędowy i podwójny jednorzędowy.

36,90 Pln 22,90 Pln 
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R17553.02

R17553.04

Włochy   

W nocy 6 stycznia pojawia się 

Befana, uśmiechnięta czarownica, 

która przynosi dzieciom prezenty. 

Wiedźma wchodzi przez komin, 

żeby napełnić powieszone na 

kominku skarpetki słodyczami 

i prezentami. Jeśli jakieś dziecko 

było niegrzeczne to wiedźma 

zostawia czosnek i węgiel.   

Buon Natale!

Zestaw Freiburg R17553..
metal, karton, stal nierdzewna (ostrze) • S130 x W97 x G23 mm
Grawer 25x7 mm lub Tampodruk 60x10 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 nóż, wkrętak PH krzyżowy, pilnik, korkociąg, wkrętak płaski, otwieracz 
do butelek, nożyczki, otwieracz do konserw oraz oczko do troczenia. P
akowany w upominkowe opakowanie.

R17553555 .0444427,90 Pln 
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Scyzoryk wielofunkcyjny Pattani R17566.10
stal nierdzewna, bambus • S95 x W25 x G15 mm
Grawer 40x10 mm lub Tampodruk 40x10 mm
Scyzoryk wykonany ze stali nierdzewnej oraz bambusa. Posiada 12 funkcji. Na bambusowej 
powierzchni mogą występować różnice w kolorze i strukturze drewna. Zawiera: 1) skrobak 
do ryb, końcówka do haczyków wędkarskich, 2) nożyczki, 3) piła, 4) otwieracz do konserw, 
5) nóż, 6) ucho do przewlekania, 7) pilnik, 8) szydło, 9) wkrętak krzyżowy, 10) korkociąg, 
11) kółko do troczenia, 12) otwieracz do butelek, 13) wkrętak płaski.

16,90 Pln 
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CHRISTMAS
WARMTH
CAN BE FOUND
IN A CUP
OF CHOCOLATE



& VACUUM
FLASKS



GLASSMugs

Kubek Alpena 400 ml R08431.06
stal nierdzewna 18/8, stal nierdzewna 18/0, szkło borokrzemowe •
S95 x W135 x G95 mm
Grawer 50x60 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.

Szklanka/kubek Upscale 450 ml R08267.42
szkło borokrzemowe, bambus, silikon • S68 x W180 x G68 mm
Grawer 30x100 mm
Stylowa szklanka / kubek zaopatrzony w szklaną słomkę, silikonową osłonkę oraz 
bambusową przykrywkę. Wykonany ze szkła borokrzemowego. Pojemność 450ml.

37,90 Pln 49,90 Pln 
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Szklana butelka z zaparzaczem 
do herbaty Sulmona 550 ml R08268.05

szkło borokrzemowe, silikon, stal nierdzewna 18/8 • S72 x W240 x G72 mm
Grawer 30x30 mm lub Tampodruk 30x40 mm lub UV 25x40 mm
Butelka ze szkła borokrzemowego z zaparzaczem do herbaty. Zaopatrzona w silikonową 
opaskę oraz pasek do trzymania. Idealna do przygotowania ulubionej herbaty. 
Pojemność 550 ml.

Szklana butelka z zaparzaczem herbaty 
Gourmet 600 ml R08273.42

szkło borokrzemowe, bambus, neopren, stal nierdzewna 18/8 • S68 x W240 x G68 mm
Grawer 35x35 mm lub Termotransfer 70x90 mm
Butelka ze szkła borokrzemowego z zaparzaczem do herbaty. Zaopatrzona w bambusową, 
szczelną zakrętkę oraz neoprenowe etui z plastikową sprzączką. Idealna butelka do 
przygotowania smacznej herbaty i utrzymania jej właściwej temperatury. 
Pojemność 600 ml.

Kubek szklany Arbela 300 ml R08266.10
szkło borokrzemowe, bambus, silikon • S93 x W93 x G93 mm
Grawer 50x50 mm lub UV 50x30 mm
Dwuściankowa szklanka ze szkła borokrzemowego z bambusową pokrywką. Dzięki 
podwójnym ściankom i pokrywce dłużej utrzymuje temperaturę napoju. Pojemność 
300ml. Możliwość znakowania UV.

28,90 Pln 
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R08231.42

R08231.02

R08231.05

R08231.08

Kubek emaliowany Oldie 500 ml R08230.06
stal węglowa, stal nierdzewna • S125 x W98 x G88 mm
Tampodruk 30x40 mm
Kubek emaliowany z uchem w stylu vintage. Wykonany ze stali węglowej, rant ze stali 
nierdzewnej. Pojemność 500 ml.

Kubek emaliowany Oldschool 500 ml R08231..
stal węglowa, stal nierdzewna • S126 x W86 x G90 mm
Tampodruk 30x40 mm lub  Grawer 30x40 mm
Kubek emaliowany z uchem w stylu vintage. Wykonany ze stali węglowej, rant ze stali 
nierdzewnej. Pojemność 500 ml.

19,90 Pln 21,90 Pln 
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R85309.02 R85309.06 HANDLES
WITH

Mugs

Kubek stalowy Night Goody 350 ml R08311.02
stal nierdzewna 18/8 • S82 x W98 x G82 mm
UV 25x50 mm lub Grawer 50x60 mm lub Tampodruk 30x35 mm
Kubek ze stali nierdzewnej o pojemności 350 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).

Kubek stalowy Day 350 ml R08343.06
stal nierdzewna • S82 x W98 x G82 mm
UV 25x50 mm lub Grawer 50x60 mm
Kubek o pojemności 350 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).

Kubek stalowy Dusk 350 ml R08342.79
stal nierdzewna 18/8 • S82 x W98 x G82 mm
UV 25x50 mm lub Grawer 50x60 mm
Kubek o pojemności 350 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).

Kubek ceramiczny z bambusową przykrywką R85309..
ceramika, bambus, korek • S123 x W115 x G88 mm
Tampodruk 30x40 mm lub UV 25x40 mm lub Grawer 50x50 mm
Kubek ceramiczny o pojemności 400 ml o matowej powierzchni. Bambusowa przykrywka 
i podstawa wykonana z naturalnego korka. Przykrywka idealna do znakowania 
grawerowego.

35,90 Pln 
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R08317.42 R08317.06 R08317.21R08317.02R08317.08 R08317.01

Kubek z uchem Chillout 350 ml R08427.06
stal nierdzewna 18/8, PP, stal nierdzewna 18/0 • S94 x W108 x G94 mm
Grawer 50x30 mm lub Tampodruk 35x30 mm
Kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, wewnątrz 
stal 18/8 o podwyższonej jakości. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 4 godziny.

Kubek izotermiczny Off roader 200 ml R08317..
stal nierdzewna 18/8 • S84 x W127 x G84 mm
Grawer 50x20 mm
Szczelny kubek izotermiczny z ergonomiczną opaską ułatwiającą trzymanie kubka. 
Przyssawka umieszczona na spodzie zapobiega przypadkowemu przewróceniu się kubka. 
Oderwanie od podłoża przez podniesienie kubka pod kątem prostym do góry. Dwie ścianki 
ze stali nierdzewnej, wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości. Utrzymuje temperaturę 
powyżej 40°C przez 2 godziny. Posiada zamknięcie typu fl ip up sip i leak proof – 
zapobiegające wyciekaniu płynów. Pojemność 200 ml.
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R08394.05

R08394.02R08394.01 R08394.06

R08394.04

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

ThermMugs

Kubek izotermiczny Winnipeg 350 ml R08394..
stal nierdzewna • S72 x W195 x G72 mm
Tampodruk 30x50 mm lub Grawer 50x60 mm

Szczelny kubek izotermiczny - termos o pojemności 350 ml. Dwie ścianki ze stali 
nierdzewnej, wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości. Rozkręcana pokrywka 
umożliwiająca jej dokładne umycie. Szczelne zamknięcie - leak proof zapobiega wyciekaniu 
płynów. Próżnia między ściankami kubka zapewnia parametry termosu. Zamknięcie typu 
open/close. Podstawa kubka z wodoodpornej gumy termoplastycznej TPR. Utrzymuje 
ciepło do 12 godzin. Możliwość dobrania dodatkowej opaski R00001.

47,90 Pln 
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R08337.06R08337.28 R08337.08

Australia  

W Australii sanie Mikołaja 

ciągnięte są przez kagury, 

a Mikołaj od czasu do czasu 

zatrzymuje się na plaży by trochę 

posurfować. Świąteczny obiad 

spożywa się 25 grudnia, 

a na deser podaje się 

Bezę Pavlovę - tort bezowy 

z kiwi i truskawkami.   

Merry 
Christmas!

Kubek izotermiczny Lahti 450 ml R08337..
stal nierdzewna 18/8 • S73 x W235 x G73 mm
Grawer 50x60 mm lub Tampodruk 30x40 mm
Szczelny kubek izotermiczny z dwiema ściankami ze stali nierdzewnej. Ścianka wewnętrzna 
wykonana z stali 18/8. Rozkręcana pokrywka umożliwiająca jej dokładne umycie. Szczelne 
zamknięcie - leak proof zapobiega wyciekaniu płynów. Próżnia między ściankami kubka 
zapewnia parametry termosu. Zamknięcie typu open/close. Utrzymuje ciepło do 14 
godzin.

49,90 Pln 
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R08320.08R08320.79 R08320.02 R08320.06

R08389.41 R08389.10R08389.02R08389.06

Kubek izotermiczny Dawson 450 ml R08320..
stal nierdzewna 18/8 • S67 x W217 x G67 mm
UV 25x170 mm lub Grawer 30x100 mm

Szczelny kubek izotermiczny - termos o pojemności 450 ml wykonany ze stali nierdzewnej 
pokrytej lakierem. Oryginalna pikowana powierzchnia. Wewnętrzna ścianka wykonana 
ze stali o podwyższonej jakości 18/8. Próżnia pomiędzy ściankami zapewnia bardzo dobre 
właściwości termoizolacyjne. Szczelne zamknięcie - leak proof zapobiega wyciekaniu 
płynów. Zamknięcie typu fl ip up sip. Utrzymuje ciepło do 8 godzin. Dostępna opcja 
zdobienia full color (druk UV).

Kubek izotermiczny Edmonton 270 ml R08389..
stal nierdzewna • S72 x W165 x G72 mm
Grawer 50x50 mm lub Tampodruk 30x30 mm

Kubek-termos 270 ml. Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, wewnątrz stal 18/8 
o podwyższonej jakości. Próżnia pomiędzy dwiema ściankami zapewnia bardzo dobre 
właściwości termo-izolacyjne. Pokrywkę można rozkręcić, co pozwala na staranne 
umycie kubka. Podstawa kubka z wodoodpornej gumy termoplastycznej TPR.

44,90 Pln 
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R08428.06

R08428.08

R08428.05

R08428.02

R08428.04

Kubek izotermiczny Casper 350 ml R08428..
stal nierdzewna 18/8, stal nierdzewna 18/0 • S77 x W175 x G77 mm
Tampodruk 40x40 mm lub Grawer 50x60 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 10 godzin. Wyposażony w technologię unbolt&press – oryginalny mechanizm 
podwójnego zabezpieczenia przeciw wylaniu płynu: szczelne zamknięcie – leak proof 
zapobiegające wyciekaniu płynów oraz funkcjonalny przycisk open/close z blokadą. 
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

44,90 Pln 
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R08424.08R08424.06 R08424.04

R08424.02

R08424.01

R08424.05R08424.41

Kubek izotermiczny Secure 400 ml R08424..
stal nierdzewna 18/8, PP, stal nierdzewna 18/0 • S68 x W230 x G68 mm
Grawer 50x60 mm lub Tampodruk 30x30 mm
Kubek termiczny o pojemności 400 ml łączący najlepsze zalety termosu i kubka. 
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.

   47,90 Pln 
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R08426.06 R08426.02

R08426.04 R08426.05R08426.08

Filipiny

Filipińczycy uwielbiają święta 

i zaczynają celebrować je 

już we wrześniu. Obchody 

świąteczne to mieszanka 

zachodnich zwyczajów 

i lokalnych rytuałów. 

Pielęgnują również swoją 

tradycję - wieszają wszędzie 

lampiony w kształcie gwiazdy,  

które nazywają parole.

Maligayang Pasko!

Kubek izotermiczny Moline 350 ml R08426..
stal nierdzewna 18/8, PP, stal nierdzewna 18/0 • S57 x W225 x G57 mm
Grawer 45x65 mm lub Tampodruk 30x30 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. Posiada oryginalny mechanizm podwójnego zabezpieczenia przeciw 
wylaniu płynu: szczelne zamknięcie – leak proof zapobiegające wyciekaniu płynów 
oraz blokadę zamknięcia, która chroni przed przypadkowym wylaniem napoju.

Kubek izotermiczny Oslo 500 ml R08425.02
stal nierdzewna 18/8 • S70 x W223 x G70 mm
UV 25x120 mm lub Grawer 50x60 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).

34,90 Pln 69,90 Pln 
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R08413.42

R08412.06R08412.04 R08412.02

R08412.01

R08413.02

Butelka próżniowa Moncton 800 ml R08435.42
stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S78 x W285 x G78 mm
Grawer 50x60 mm lub UV 25x160 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.

Butelka próżniowa Silves 600 ml R08413..
stal nierdzewna 18/8, PP, stal nierdzewna 18/0 • S80 x W235 x G80 mm
Grawer 50x60 mm lub Tampodruk 30x80 mm lub UV 25x140 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.

Butelka próżniowa 500 ml Malmo R08412..
stal nierdzewna 18/8, bambus, stal nierdzewna 18/0 • S72 x W220 x G72 mm
Grawer 50x60 mm lub  Tampodruk 30x40 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.
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R08434.42

R08445.02 R08445.06

R08434.06

R08434.02

R08434.01

R08478.06R08478.02

Butelka próżniowa Orje 700 ml R08478..
stal nierdzewna 18/8 • S75 x W320 x G75 mm
Grawer 50x60 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.

Butelka próżniowa Kenora 500 ml R08434..
18/8 stainless steel, PP, 18/0 stainless steel • S70 x W260 x G70 mm
Grawer 50x60 mm lub UV 25x100 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.

Butelka próżniowa z korkowym spodem Jowi 500 ml R08445..
stainless steel 18/8 and 18/0, cork • S70 x W270 x G70 mm
Grawer 50x60 mm lub Tampodruk 30x30 mm lub UV 25x100 mm
Szczelna butelka próżniowa o pojemności 500 ml. Wykonana ze stali nierdzewnej. 
Połączenie bieli i korka nadaje produktowi nowoczesny wygląd. Próżnia pomiędzy dwiema 
ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Wewnętrzna ścianka 
wykonana ze stali o podwyższonej jakości 18/8. Butelka nadaje się zarówno do gorących 
jak i zimnych napojów. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 15 godzin.
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Termos/Kubek próżniowy 
z termometrem Ancona 470 ml R08247.02

stal nierdzewna 18/8 • S65 x W275 x G65 mm
Grawer 50x60 mm lub Tampodruk 30x30 mm

Termos próżniowy o pojemności 470 ml z dwiema metalowymi ściankami, świetnie 
utrzymujący ciepło, szczelny. Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej 18/8 o podwyższonej 
jakości. Posiada wbudowany w nakrętkę termometr, który przy dotknięciu wyświetlacza 
pokazuje temperaturę napoju . W zestawie stalowe siteczko do zaparzania herbaty.

54,90 Pln 
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Kubek izotermiczny Toronto 450 ml R08402.02
stal nierdzewna, ABS, PP • S66 x W215 x G66 mm
Grawer 45x65 mm lub UV 25x170 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 fl ip up sip i leak proof – 
zapobiegające wyciekaniu płynów. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

Termos Osseo 450 ml R08248.02
stal nierdzewna, korek • S67 x W217 x G67 mm
Grawer 30x100 mm lub UV 25x170 mm

Termos próżniowy o pojemności 450 ml z dwiema metalowymi ściankami, świetnie 
utrzymujący ciepło, szczelny. Wykonany ze stali nierdzewnej 18/8 o podwyższonej jakości. 
Urzeka eleganckim połączeniem czerni i korkowej podstawy. Posiada stalowy zaparzacz 
do herbaty.
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R08244.02

R08244.01

R08244.06

Butelka termiczna Horten 530 ml R08414.02
stal nierdzewna 18/8, PP, silikon • S73 x W225 x G73 mm
Grawer 50x60 mm lub UV 25x125 mm lub Tampodruk 30x40 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.

Butelka termiczna 500ml Calgary R08244..
stal nierdzewna 18/8, PP, stal nierdzewna 18/0 • S72 x W247 x G72 mm
Grawer 50x60 mm lub Tampodruk 30x30 mm lub UV 25x80 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 
zarówno do gorących jak i zimnych napojów.

58,90 Pln 47,90 Pln 
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Pojemnik próżniowy 1000 ml Bigger R08245.02
stal nierdzewna 18/8, PP polipropylen • S105 x W200 x G105 mm
Grawer 60x50 mm lub Tampodruk 40x40 mm lub UV 30x100 mm

Pojemnik próżniowy o pojemności 1000 ml. Doskonale sprawdzi się jako termos 
utrzymujący Twój lunch w ciepłej temperaturze. Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, 
wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości. Posiada szczelne zamknięcie zapobiegające 
wyciekaniu płynów.

Pojemnik próżniowy 450 ml Warmer R08246.02
stal nierdzewna 18/8, PP polipropylen • S95 x W165 x G95 mm
Grawer 50x60 mm lub Tampodruk 40x40 mm lub UV 30x70 mm

Pojemnik próżniowy o pojemności 450 ml. Doskonale sprawdzi się jako termos 
utrzymujący Twój lunch w ciepłej temperaturze. Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, 
wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości. Posiada szczelne zamknięcie zapobiegające 
wyciekaniu płynów.

79,90 Pln 

64,90 Pln 

66

Ku
bk

i i
 te

rm
os

y

NEW!

NEW!



THERMOS

Termos 1000 ml R08243.01
stal nierdzewna 18/8, PP polipropylen • S80 x W320 x G80 mm
Grawer 50x60 mm lub Tampodruk 30x30 mm

Termos próżniowy z dwiema metalowymi ściankami. Wewnątrz termosu zastosowano stal 
nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości. Pojemność termosu 1000 ml.

55,90 Pln 
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Pojemnik próżniowy 800 ml Termo R08420.02
stal nierdzewna 18/8 • S105 x W190 x G105 mm
Grawer 60x50 mm lub UV 60x60 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).

Zestaw izotermiczny Happy Outing R08215
stal nierdzewna, poliester • S150 x W260 x G65 mm
Grawer 50x60 mm lub Termotransfer 90x185 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 naczyń 
stal 18/8 o podwyższonej jakości. Utrzymuje temperaturę przez 20 godzin.

Termos Picnic Amigo 1200 ml R08419.02
stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S110 x W225 x G120 mm
Grawer 50x60 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.

69,90 Pln 94,90 Pln 
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SPECYFIKACJA KUBKÓW 
IZOTERMICZNYCH  

Wszystkie kubki i butelki poddano testom na izolację termiczną przeprowadzonym w następujący sposób:
1. Temperatura otoczenia odpowiadała warunkom standardowego użytkowania: 20°C (±1°C).
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 40°C.   69

model R08431.06
Alpena

R08426..
Moline

R08425.02
Oslo

R08424..
Secure

R08402.02
Toronto

R08394..
Winnipeg

R08414.02
Horten

R08478..
Orje

R08445.02
Jowi

R08434.. 
Kenora

R08412.. 
Malmo

R08435 
Moncton

R08413 
Silves R08244 R08247.02

wymiary
[mm] 95x135x95 57x225x57 70x223x70 68x230x68 66x215x66 72x195x72 73x225x73 80x295x80 70x270x70 70x260x70 72x220x72 78x285x78 80x235x80 72x247x72 65x275x65

pojemność
[ml] 400 350 500 400 450 350 530 700 500 500 500 800 600 500 470

leak proof —

próżnia —

uchwyt — — — — — — — — — —

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

stal 
nierdzewna

18/8

zamknięcie shift close unbolt 
press

unbolt 
press

unbolt 
press fl ip up sip open close twist twist twist twist twist twist twist twist twist

kolor

strona 50 60 60 59 64 55 65 62 62 62 61 61 61 65 63
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Kostka do jogi z korka Asana R07988.13
korek • S228 x W150 x G76 mm
Grawer 60x50 mm lub UV 100x50 mm

Korkowa kostka/klocek do jogi, pilatesu, 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 :)

Zestaw do fi tness Action R07991.02
poliester, guma, pianka EVA • Guma oporowa: S305 x W47 x G4 mm, 
Skakanka: S2500 x W32 x G32 mm, Rączka: S135 x W32 x G32 mm, 
Worek: S155 x W300 x G4 mm
Termotransfer 100x60 mm lub DTF 100x60 mm lub Grawer 80x12 mm

Zestaw do fi tness składający się ze skakanki, taśmy oporowej (średni opór), 
etui oraz ulotki z zestawem ćwiczeń. Długość skakanki jest regulowana.

Piłka do ćwiczeń Fitball R07992.04
tworzywo sztuczne powlekane PVC • Piłka: S700 x W700 x G700 mm, 
Pompka: S110 x W95 x G95 mm
Tampodruk 40x40 mm

Piłka do ćwiczeń pomaga poprawić poczucie stabilności i równowagi ciała. Dzięki temu, 
że zmusza Cię do utrzymywania Twoich bioder i ciała w odpowiednio kontrolowanej 
pozycji, pomaga ona łagodzić bóle pleców i krzyża. Piłka może być wykorzystana także 
w ćwiczeniach wzmacniających, przy których posłuży jako skuteczny przyrząd do fi tnessu. 
Jest alternatywę dla krzesła przy biurku komputerowym. Maksymalne obciążenie 150 kg. 
Średnica 50 cm.

54,90 Pln 
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Saszetka na pas z uchwytem na butelkę Allget R73629..
neopren • S380 x W105 x G20 mm
Termotransfer 100x20 mm lub DTF 100x20 mm
Outdoorowa saszetka sportowa do noszenia na pasie. Posiada komorę główną, małą 
kieszonkę, specjalny uchwyt na butelkę oraz wejście na słuchawki i odblaskowy element. 
Zamykana na zamek. Regulacja obwodu pasa. Zapewnia komfortowe i bezpieczne 
noszenie portfela, telefonu czy innych drobiazgów bez obciążania kieszeni.

R73629.03R73629.02

Sportowy pas Ativo R08458.02
poliester • S500 x W200 x G100 mm
Termotransfer 80x30 mm
Sportowy pas biodrowy, dzięki któremu możesz zabrać ze sobą wszystko, co niezbędne 
na szlaku, podczas biegania lub spaceru. Wyposażony w specjalny usztywniany tunel na 
bidon. Posiada zamykaną na zamek kieszeń na przekąski, telefon. Dodatkowo wyposażony 
w karabińczyk, regulowany pas oraz odblask. Wewnątrz pokryty elastyczną miękką 
siateczką, która zapewnia komfort i wentylację.

Koc polarowy Cookout R08154.08
polar, poliester • S340 x W140 x G140 mm
Termotransfer 200x200 mm lub DTF 200x200 mm
Polarowy koc o gramaturze 200 g/m2 obszyty maszynowo, wyposażony w poręczny 
uchwyt do przenoszenia. Rozmiar po rozłożeniu: 130 x 170 cm Doskonały na imprezy 
pod gołym niebem.

Hamak Houp R08101.04
poliester 210 D, metal • Złożony: S170 x W210 x G100 mm, 
Rozłożony: S2600 x W1350 x G1 mm
Termotransfer 100x100 mm lub DTF 100x100 mm
Hamak rekreacyjny. Jest lekki i można go spakować do minimalnych rozmiarów 
do wbudowanego etui. Hamak może być wspaniałym towarzyszem podczas relaksu 
w ogrodzie, parku lub w lesie. W zestawie 2 wytrzymałe liny oraz 2 metalowe karabińczyki. 
Maksymalne dopuszczalne obciążenie to 180 kg.

15,90 Pln 
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ACCESSORIES
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Odblaskowy pokrowiec na plecak HiVisible R17836.03
poliester • S350 x W490 x G2 mm
Termotransfer 250x60 mm
Wodoodporny pokrowiec chroni plecak przed ulewnym deszczem, śniegiem i mgłą. 
Idealnie pasuje do plecaków o maksymalnej pojemności 30L.

Pokrowiec na rower R17838.21
PEVA, PEVA • S3000 x W1500 x G1 mm
Termotransfer 200x200 mm
Pokrowiec na rower wykonany z nieprzemakalnego materiału PEVA. Chroni przed różnego 
rodzaju warunkami atmosferycznymi (deszczem, słońcem, kurzem, pyłem, śniegiem itd.).

Latarka rowerowa ładowana przez USB Rebike R17849.02
ABS • S65 x W34 x G28 mm
Grawer 35x12 mm
Lampka rowerowa ładowana na USB. Białe światło LED. Dioda XPE CREE, 150 lumenów, 
Odległość światła: 5-10 metrów, 3 tryby świecenia: mocny, ekonomiczny i migający. 
Akumulator litowo-jonowy 350mAh. Regulowany pasek mocujący do kierownicy. 
Kabelek do ładownia w zestawie.

Torba na rower Cityride R17837.02
poliester, metal • S280 x W280 x G150 mm
Termotransfer 100x50 mm
Pojemna torba montowana na kierownicę roweru. Metalowy stelaż ułatwia dostęp 
do przewożonych rzeczy a usztywniane wnętrze chroni zawartość podczas jazdy. 
Idealna na miejskie wycieczki, bądź w codziennym przemieszczaniu się do pracy.

14,90 Pln 
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R08290.55R08290.08R08290.06 R08290.04

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

Lampka rowerowa Utrecht, ładowana przez USB R17850.02
PP • S83 x W19 x G27 mm
Grawer 50x5 mm

Lampka rowerowa LED ładowana przez USB. Dioda COB. Światło czerwone i/lub białe. 
Tryby świecenia: mocny, ekonomiczny wolno migający, stroboskopowy. 100 lumenów. 
Akumulator litowo-jonowy 240mAh. Regulowany pasek mocujący do kierownicy. Kabelek 
do ładownia w zestawie.

Szklana butelka Top Form 440 ml R08290..
szkło borokrzemowe, plastik ABS, polipropylen • S69 x W202 x G69 mm
Tampodruk 30x40 mm lub Grawer 30x35 mm

Szczelna butelka o pojemności 440 ml. Wykonany ze specjalnego szkła borokrzemowego, 
które jest nadzwyczaj przyjazne naszemu zdrowiu, a także lżejsze od tradycyjnego szkła. 
Butelka wyposażona jest w uchwyt na nadgarstek, opaskę do trzymania oraz szczelne 
zamknięcie typu leak proof zapobiegające wyciekaniu płynów. Nie zawiera BPA.

Kubek silikonowy 350ml Flexi R08258.02
silikon, aluminium, PP • Złożony: S85 x W56 x G85 mm, Rozłożony: S85 x W130 x G85 mm
Tampodruk 30x10 mm

Składany kubek silikonowy 350 ml. Po złożeniu zajmuje bardzo mało miejsca, można 
schować go w kieszeni kurtki, wrzucić do torby lub przypiąć do plecaka. Idealny przy 
zakupie kawy na wynos, jak i do zabrania własnego napoju na spacer, można go też 
wykorzystać jako pojemnik do mrożenia.

Bidon Feelsogood 600 ml R08312..
tritan, PP polipropylen • S85 x W230 x G75 mm
Grawer 20x75 mm lub UV 25x120 mm lub Tampodruk 30x100 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).
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R08272.21R08272.04

R08418.41R08418.02R08418.01

R08418.04 R08418.08

R08272.06 R08272.05 R08272.03

Szklana butelka Refresh 560 ml R08272..
szkło borokrzemowe, bambus, silikon • S68 x W250 x G68 mm
Grawer 30x100 mm lub Tampodruk 30x30 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.

Bidon stalowy Fun Tripping 700 ml R08418..
stal nierdzewna 18/8, poliester, polipropylen • S70 x W235 x G70 mm
Grawer 50x60 mm lub UV 25x130 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).

27,90 Pln 41,90 Pln 
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R08262.04 R08262.05

Szklana butelka Aqua Madera 500 ml R08261.10
szkło, bambus • S63 x W225 x G63 mm
Tampodruk 30x30 mm lub Grawer 25x25 mm lub UV 25x25 mm
Szklana butelka zamykana szczelną, bambusową nakrętką. Ekologiczna alternatywa 
dla plastikowych butelek. Idealna do pracy, na piknik lub na codzienne spacery.

Szklana butelka Marane 550 ml R08262..
szkło borokrzemowe, PP, silikon • S72 x W240 x G72 mm
Grawer 30x30 mm
Butelka ze szkła borokrzemowego do wody i ulubionych napoi. Szczelnie zakręcana. 
Zaopatrzona w silikonową opaskę oraz uchwyt na nadgarstek.

Butelka szklana z osłoną Smart 520 ml R08269.04
szkło borokrzemowe, silikon, tritan • S74 x W260 x G74 mm
Tampodruk 30x100 mm lub UV 25x100 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.

16,90 Pln 
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MOBILE

CHARGER

Ładowarka indukcyjna Top Bamboo R50165.10
bambus, ABS • S100 x W100 x G9 mm
Grawer 55x55 mm lub Tampodruk 55x50 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 30cm.

Ładowarka indukcyjna z zegarem Nesna R22118.42
drewno, PCV • S160 x W75 x G30 mm
Tampodruk 30x45 mm lub UV 35x55 mm lub Grawer 30x50 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. Moc: 5W.

Ładowarka indukcyjna No Cord R50167.02
plastik • S70 x W70 x G9 mm
Tampodruk 33x33 mm lub UV 33x33 mm
Przydatne urządzenie zgodne ze standardem QI pozwalające na bezprzewodowe 
ładowanie smartfona, smartwatcha czy słuchawek bezprzewodowych. Maksymalna 
moc ładowania 5W. Dołączony kabel 1 m. Ładowarka działa z telefonami posiadającymi 
funkcję ładowania indukcyjnego Qi. Do telefonów nieprzystosowanych do ładowania 
bezprzewodowego (bez modułu QI) sugerujemy dokupienie adaptera R50171.02. 
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).
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Indukcyjna ładowarka z korka Cargador R50164.13
korek, karton • S165 x W85 x G8 mm
Tampodruk 50x40 mm lub Grawer 70x40 mm lub UV 70x27 mm
Składana ładowarka/stojak do telefonu. Ładowarka działa z telefonami posiadającymi 
funkcję ładowania bezprzewodowego Qi. Parametry: wejście -DC5V/2A, wyjście 
bezprzewodowe 5W. W zestawie kabel micro USB, 30cm.

Ładowarka z lampą Harbour R50163.13
drewno, aluminium • S240 x W185 x G78 mm
Grawer 100x15 mm
Ładowarka bezprzewodowa 10W z lampą, w minimalistycznym i nowoczesnym stylu. 
Lampa sterowana dotykowo. Dotykając panelu reguluje się odcień światła: zimny, 
naturalny lub ciepły oraz jego intensywność. Zasilana kablem USB. Wspaniały wystrój 
domu i biura. Istnieje możliwość ładowania dwóch urządzeń równocześnie, jednego 
bezprzewodowo a drugiego za pomocą kabla USB.

59,90 Pln 139,00 Pln 
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Samochodowa ładowarka indukcyjna Incharge R50166.02
ABS, PC • S95 x W100 x G90 mm
Tampodruk 30x15 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. moc 10W. Kabel USB w zestawie. Ładowarka działa z telefonami 
posiadającymi funkcję ładowania indukcyjnego Qi.

Statyw z lampą pierścieniową Halo R64294.02
ABS, metal • S300 x W307 x G300 mm
Tampodruk 30x15 mm

Statyw z lampą pierścieniową LED, do nagrywania profesjonalnych vlogów, transmisji 
na żywo, połączeń konferencyjnych lub spotkań rodzinnych, czatów z przyjaciółmi 
i nagrywania fi lmów 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 makrofotografi i. 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 ¼   cala pasuje 
do większości statywów.

Uchwyt na telefon Mobilefi t R64298.02
ABS, PC • S100 x W95 x G70 mm
Tampodruk 25x19 mm

Uchwyt do telefonu montowany jest do kratki wentylacyjnej samochodu. Pod wpływem 
ciężaru telefonu ramiona automatycznie dopasowują się do jego rozmiaru. Dzięki swojej 
konstrukcji uchwyt można obsługiwać jedną ręką, jednocześnie jest on stabilny gdyż 
podtrzymuje telefon w czterech punktach.
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R64317.06R64317.02

Organizer na sprzęt i akcesoria 
elektroniczne Portar R08161.02

poliester 600 D • S360 x W270 x G20 mm
Termotransfer 140x150 mm
Funkcjonalne etui np. na tablet, telefon, kable, ładowarki, powerbanki i dokumenty. 
Zamykane na zamek błyskawiczny. Organizer wyposażony jest w uchwyt, szereg 
kieszonek wewnętrznych oraz 1 zewnętrzną. Przydatny w podróżach biznesowych 
i nie tylko.

Głośnik BT Audionic R64377.02
ABS, poliester • S115 x W75 x G37 mm
UV 80x40 mm
Stylowy głośnik w technologii Bluetooth 4.2, która zapewnia czyste połączenie, skutkujące 
najwyższą jakością dźwięku. Posiada wbudowane radio FM oraz przyciski sterujące 
odtwarzaniem dźwięku. Wyposażony w funkcję odbierania połączeń telefonicznych, 
porty na kartę micro SD, USB. Moc wyjściowa: 3 W. Wbudowany akumulator litowo-jonowy 
o pojemności 400 mAh. Czas odtwarzania 2-3 godziny. Ładowanie: DC 5V micro USB 
(kabel w zestawie), czas ładowania: do 1,5 godziny. Dostępna opcja zdobienia full colour 
(druk UV).

Głośnik bluetooth z korka Sangita R64379.13
korek, karton • S80 x W46 x G80 mm
Tampodruk 35x30 mm lub Grawer 30x30 mm lub UV 30x30 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.

Głośnik Party Fan R64317..
plastik • S60 x W75 x G60 mm
UV 25x25 mm
Głośnik 3W wyposażony w funkcję Bluetooth 2.0 i EDR. Napięcie ładowania przez USB: 
5V. 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).

49,90 Pln 
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WIRE LESS
SPEA  KERS

Głośnik z przyssawką Watertight R64376.06
plastik ABS • S85 x W50 x G85 mm
Grawer 35x12 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 godzin. Ładowanie DC prosty 2,5x0,7 mm 5V

Głośnik Bluetooth Roller R64380.21
plastik, tkanina • S67 x W172 x G67 mm
Grawer 20x20 mm
Stylowy głośnik w technologii Bluetooth V5.0 zapewniający najwyższą jakość dźwięku. 
Wbudowane radio FM i przyciski sterujące odtwarzaniem dźwięku. Wyposażony w funkcję 
odbierania połączeń telefonicznych hands-free call, porty na kartę micro SD, USB. Moc 
wyjściowa: 5W*2. Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 1200 mAh. 
Pasmo przenoszenia: 120Hz-80 KHz. Ładowanie: DC 5V micro USB (kabel w zestawie). 
Czas ładowania: 1.5 do 2 godzin. Czas odtwarzania do 2 godzin. Zasięg do 10m. 
Maskownica głośnika wykończona jest melanżowym materiałem tekstylnym.

21,90 Pln 109,90 Pln 
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Głośnik Bluetooth Ball R64381.02
plastik, tkanina • S127 x W103 x G127 mm
Grawer 22x22 mm

Stylowy głośnik w technologii Bluetooth V5.0 zapewniający najwyższą jakość dźwięku. 
Wbudowane radio FM i przyciski sterujące odtwarzaniem dźwięku. Wyposażony w funkcję 
odbierania połączeń telefonicznych hands-free call (zasięg do10 m), porty na kartę micro 
SD, USB. Moc wyjściowa: 5W. Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 
1200 mAh. Pasmo przenoszenia: 50Hz-20 KHz. Ładowanie: DC 5V micro USB (kabel w 
zestawie). Czas ładowania: 3 do 4 godzin. Czas odtwarzania do 5 godzin. Maskownica 
głośnika wykończona jest materiałem tekstylnym.

Bambusowy głośnik Bluetooth Soundy R64374.10
bambus, plastik • S73 x W44 x G73 mm
Grawer 30x25 mm lub Tampodruk 30x25 mm lub UV 25x25 mm

Bambusowy głośnik bezprzewodowy z kolorowym podświetleniem. Technologia 
Bluetooth V5.0 zapewniająca najwyższą jakość dźwięku. Wbudowane radio FM 
i przyciski sterujące odtwarzaniem dźwięku. Wyposażony w funkcję odbierania połączeń 
telefonicznych hands- free call, porty na kartę micro SD. Moc wyjściowa: 3W. Wbudowany 
akumulator litowo-jonowy o pojemności 300 mAh. Ładowanie: DC 5V micro USB (kabel 
w zestawie). Czas ładowania 1.5-2 godzin. Czas odtwarzania 2-3 godzin. Zasięg: do 10m.

119,90 Pln 

47,90 Pln 

85

NEW!

NEW!



MAY THE MEMORIES
OF THOSE WE LOVE
SHINE BRIGHTLY THIS
HOLIDAY SEASON



NOTEPADS



Planner na biurko Shu R73647.13
papier, karton • S310 x W250 x G10 mm
Tampodruk 50x10 mm lub Grawer 100x10 mm

Notatnik z tygodniowym 80 stronnicowym plannerem ułatwia organizowanie codziennych 
zadań, obowiązków i realizację zadań. Ten cotygodniowy organizer do planowania pozwala 
utrzymać porządek i motywację każdego dnia zwiększając wydajność pracy.

      

Bambusowy brelok z karteczkami 
memo Homeland R73141.13

bambus, papier • S53 x W50 x G11 mm
Grawer 30x25 mm lub Tampodruk 30x25 mm

Brelok w kształcie domu z notatnikiem w bambusowej oprawie. 80 karteczek.

37,90 Pln 5,98 Pln 
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DESK

NOTEPADS

Notes i planner w upominkowym 
pudełku Kampa R73648.42

papier • Pudełko: S130 x W167 x G28 mm, Notes: S105 x W148 x G5 mm, 
Długopis: S148 x W8 x G8 mm
Tampodruk 40x40 mm lub Tampodruk 70x50 mm lub Tampodruk 60x5 mm
Uporządkuj rzeczy do zrobienia dzięki plannerowi i notesowi.  Planner z wyrywanymi 
kartkami pomoże zapisać codzienne zadania, w notesie zaś zapiszesz rzeczy, które musisz 
zapamiętać na dłużej.  Dołączony długopis z niebieskim wkładem.  Zestaw zapakowany 
w upominkowe pudełko. Planner 60 stron, notes 40 stron.

24,90 Pln 89

Notes i pla
pudełku K

papier • Pudełko
Długopis: S148
Tampodruk 40x
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NEW!



Zestaw notes z długopisem Fold R64209.21
papier, bambus • S193 x W235 x G18 mm
Grawer 30x6 mm lub 28x50 mm
Zestaw składający się z notesu i długopisu, zdobionych bambusowymi elementami. 
Notes w twardej oprawie, którą można zmienić w podstawkę pod telefon. 80 kartek 
w linie (papier 70 g/m2), tasiemka do zaznaczania zapisanej ostatnio strony i elastyczna 
gumka chroniącą wnętrze. Długopis aluminiowy o matowym wykończeniu, wyposażony 
w niebieski wkład. Zestaw pakowany w czarne, upominkowe pudełko.

Planner Allright R64256.02
PU, papier • Notes: S145 x W213 x G14 mm, Długopis: S138 x W11 x G11 mm
Tampodruk 80x50 mm lub Grawer 50x60 mm lub UV 45x6 mm
Planner, który doskonale umożliwia skuteczną organizację życia i czasu. Łączy w sobie 
elementy kalendarza, notatnika oraz organizera. Jego układ umożliwia planowanie zadań 
na każdy dzień, ale także sporządzanie list, tworzenie notatek oraz spisywanie pomysłów 
czy ważnych myśli. Posiada uchwyt na długopis, tasiemkę do zaznaczania stron oraz 
elastyczną gumkę do zamykania. 80 kartek o gramaturze 70 g/m2.

39,90 Pln 19,90 Pln 
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NEW!

R64257.02 R64257.21R64257 02 R64257.21

Organizer Legan R64257..
PU, papier 80 g/m2 • S155 x W215 x G19 mm
Termotransfer 100x170 mm lub DTF 100x170 mm

Elegancki notes w linie, posiada kieszonki na wizytówki. Zamykany na magnetyczne 
zapięcie. Rozmiar 14.6 x 21.6 cm.

        

Organizer z notesem Sannat R64254.02
PU, papier • S155 x W210 x G25 mm
Grawer 60x50 mm lub Tłoczenie 50x20 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 21.5cm.

24,90 Pln 43,90 Pln 
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R64259.05

R64259.13

R64259.21

Zestaw korkowy Getafe R64250.13
korek, papier, PP • Pudełko: S195 x W230 x G17 mm, Notes: S140 x W210 x G10 mm, 
Długopis: S135 x W10 x G10 mm
Tampodruk 85x50 mm lub UV 100x100 mm
Zestaw korkowy składający się z notesu o wymiarach: 14 x 21cm (gramatura 1250 g), 
80 kartek w linie 70 g/m2 oraz korkowego długopisu. Pakowany w kartonowe pudełko.

Zestaw z notesem Tossa R64259..
korek, len, papier, PP • Notes: S150 x W210 x G13 mm, Długopis: S145 x W11 x G11 mm
DTF 100x50 mm lub Grawer 60x50 mm lub Tampodruk 60x5 lub Grawer 80x5 mm
Elegancki notes łączący naturalny korek z płótnem. Rozmiar A5, 80 kartek w linie 
(gramatura70 g/m2). Wyposażony w długopis wykonany z korka, słomy pszennej i PP. 
Pakowany w pudełko.

16,90 Pln 23,90 Pln 
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Zestaw upominkowy notes z długopisem Forest R64258.05
papier, bambus, tektura • Pudełko: S192 x W237 x G19 mm, 
Notes: S140 x W210 x G14 mm, Długopis: S142 x W11 x G11 mm
Tampodruk 80x50 mm lub Grawer 50x60 mm lub UV 100x100 mm lub 
Tampodruk 80x6 mm
Zestaw składający się z notesu A5 w linie i długopisu. Notes w twardej oprawie z tasiemką 
do zaznaczania zapisanej ostatniej strony i elastyczną gumką chroniącą wnętrze. 80 kartek 
w kolorze kremowym (papier 70 g/m2). Bambusowy długopis, wyposażony w niebieski 
wkład. Zestaw pakowany jest w brązowe pudełko.

25,90 Pln 
93

NEW!



MAY CHRISTMAS
BRING JOY
TO YOUR HEART



PENCILS
BALLPENS
& WRITING 
SETS



R02314.06R02314.02

Bambusowy, wieczny długopis/ołówek 
w etui Lakimus R02315.13

bambus, papier • Etui: S154 x W40 x G2 mm, Długopis: S137 x W11 x G11 mm
Grawer 80x6 mm
Długowieczny długopis/ołówek bez grafi tu, pakowany w etui. Wkład wykonany jest ze 
stopu metali, który pozostawia ślad na papierze. Długość pisania odpowiada 100 zwykłym 
ołówkom. Nie wymaga ostrzenia.

Wieczny ołówek Lakim R02314..
aluminium • S150 x W10 x G10 mm
Tampodruk 100x4 mm lub Grawer 100x4 mm
Długowieczny ołówek bez grafi tu, z gumką i końcówką do ekranów dotykowych. 
Wkład wykonany jest ze stopu metali, który pozostawia ślad na papierze. 
Długość pisania odpowiada 100 zwykłym ołówkom. Nie wymaga ostrzenia.

6,90 Pln 
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R02312.02

R02312.04R02312.06

R02312.08

Zestaw piśmienniczy Jetmore R02312..
aluminium, plastik • S170 x W40 x G24 mm
UV 100x25 mm lub Grawer 50x6 mm
Zestaw składający się z aluminiowego długopisu i pióra kulkowego o przyjemnym 
w dotyku, satynowym wykończeniu. Wkład w kolorze niebieskim. W kolorowym 
kartonowym etui.

Długopis Vizela w bambusowym etui R01070.10
bambus, metal • Etui: S173 x W40 x G23 mm, Długopis: S142 x W11 x G11 mm
Grawer 120x25 mm lub Tampodruk 100x20 mm
Wytworzony z dbałością o środowisko naturalne długopis z litego bambusa i metalu 
w bambusowym etui. Bambus jest biodegradowalny, a metal może zostać poddany 
recyklingowi. Wkład w kolorze niebieskim. Dostępne zdobienie w rozmiarze XL. 
Pakowany w upominkowe opakowanie.

9,50 Pln 24,90 Pln 
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pióro wieczne pióro kulkowe

pióro kulkowe

długopis długopis

długopis

R01071.04

R01071.08

Zestaw piśmienniczy Gassin R02313.02
metal, papier, szkło • S190 x W55 x G190 mm
Tampodruk 85x30 mm lub Grawer 55x6 mm
Elegancki zestaw piśmienniczy składający się z metalowego pióra wiecznego, długopisu 
oraz buteleczki z niebieskim atramentem. Całość pakowana w pudełko upominkowe.

Zestaw piśmienniczy Curitiba R01071..
aluminium, ekoskóra, papier, silikon • Pudełko: S170 x W122 x G26 mm, 
Etui: S150 x W45 x G22 mm, Długopis: S145 x W10 x G10 mm
Grawer 45x6 mm lub Tampodruk 80x40 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 także w kolorze niebieskim. Pakowany w czarne opakowanie 
upominkowe.

74,90 Pln 39,90 Pln 
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Anglia   

Na Trafalgar Square staje 

co roku olbrzymia choinka. 

Jest ona przysyłana przez rząd 

Norwegii w podziękowaniu za pomoc 

Anglików w czasie II wojny światowej.

Brytyjskie dzieci nie wrzucają listów 

do skrzynki tylko do kominka. 

Uważa się bowiem, że Mikołaj potrafi  

odczytywać znaki dymne.   

Merry Christmas!

Zestaw piśmienniczy San Juan R01063.02
miedź, stal nierdzewna • S173 x W65 x G29 mm
UV 130x35 mm lub Grawer 40x5 mm
Zestaw piśmienniczy składający się z metalowego pióra kulkowego i długopisu. 
Wkład w kolorze niebieskim. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV). 
Pakowany w upominkowe opakowanie.

Długopis Bogota w pudełku R04221.08
metal • S135 x W12 x G12 mm
Grawer 35 x 6 mm
Metalowy długopis ze stali nierdzewnej z chromowanymi błyszczącymi wykończeniami w 
upominkowym pudełku. Wkład w kolorze niebieskim. Obrotowy mechanizm włączania.

36,90 Pln 19,90 Pln 
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Zestaw upominkowy Hampton R02311.10
bambus, metal • S170 x W125 x G27 mm
Tampodruk 80x30 mm lub UV 100x60 mm lub Grawer 70x40 mm
Zestaw upominkowy składający się z wizytownika, breloka i długopisu (niebieski 
wkład). Elementy z bambusa doskonale służą do prezentacji logotypu. W opakowaniu 
upominkowym.

Korkowa podkładka konferencyjna A4 Ryha R64347.13
korek, metal • S230 x W315 x G13 mm
Grawer 60x50 mm lub Tampodruk 80x50 mm lub DTF 180x200 mm
Podkładka do pisania z korka ze srebrnym metalowym klipsem, dla formatu A4

Zestaw długopis i brelok Ovar R02310.10
buk, bambus, metal • Pudełko: S168 x W97 x G23 mm, Brelok: S32 x W62 x G7 mm, 
Długopis: S138 x W11 x G11 mm
Tampodruk 60x20 mm lub Grawer 80x6 mm lub UV 80x6 mm
Zestaw w pudełku zawierający brelok i długopis wykonane z drewna oraz metalu.
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Feliz navidad!
Argentyna   

Do kolacji wigilijnej zasiada cała rodzina:

dziadkowie, rodzice, dzieci i wszyscy najbliżsi.

Uroczysta kolacja odbywa się w ogrodzie w ciepły,

letni wieczór i rozpoczyna się dopiero o 22.00.

Kiedy zegar wybija północ wszyscy wznoszą toast 

szampanem a na niebie pokazują się fajerwerki.   

Kalendarz z organizerem Luca R22826.13
buk • S120 x W54 x G73 mm
Grawer 100x18 mm lub UV 100x18 mm
Stylowy organizer z kalendarzem na biurko, w całości wykonany z drewna. Składa się z 4 
drewnianych klocków z oznaczeniem dni, miesięcy i nazw dni tygodnia. Posiada miejsce 
na dwa długopisy, uchwyt na telefon i wizytówki.

Zegar bambusowy La Casa R22117.10
bambus, metal • S95 x W150 x G30 mm
Grawer 50x30 mm lub Tampodruk 80x20 mm
Zegar z bambusa o minimalistycznym i nowoczesnym designie. Będzie doskonałym 
uzupełnieniem każdego wnętrza. Zegar zasilany baterią AA (w zestawie).

Zegar Retro R22116.02
metal • S95 x W130 x G50 mm
Grawer 30x13 mm
Klasyczny zegar z funkcją budzika. Jego atuty to bardzo głośny dźwięk alarmu oraz 
podświetlana tarcza włączana przyciskiem z tyłu zegara. Zegar zasilany baterią AAA 
(w zestawie).

29,90 Pln 
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Zestaw upominkowy Kane R00002.99

karton, drewno, metal, papier, plastik, stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S330 x W225 x G85 
mm
Tampodruk 60x20 mm lub Grawer 50x60 mm
Zestaw upominkowy składający się z ładowarki indukcyjnej do samochodu, kubka 
próżniowego, notesu i ołówka. Całość pakowana jest w tekturowe pudełko wyściełane 
naturalnym wypełniaczem (wełna drzewna).

Zestaw upominkowy Merry R00004.99
karton, bawełna, drewno, papier, stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S330 x W230 x G85 mm
Tampodruk 60x20 mm lub Grawer 50x60 mm lub Grawer 140x15 mm
Zestaw upominkowy składający się z bawełnianego worka na prezenty, kubka 
próżniowego, notesu oraz drewnianej ozdoby świątecznej. Całość pakowana jest 
w tekturowe pudełko wyściełane naturalnym wypełniaczem (wełna drzewna).

Zestaw upominkowy Madu R00003.99
karton, bawełna, drewno, papier, szkło • S330 x W225 x G85 mm
Tampodruk 60x20 mm lub UV 100x50 mm
Zestaw upominkowy składający się z torby bawełnianej, szklanej butelki, notesu oraz 
ołówka i linijki. Całość pakowana jest w tekturowe pudełko wyściełane naturalnym 
wypełniaczem (wełna drzewna).

Zestaw upominkowy Orte R00005.99
karton, szkło, drewno, metal • S175 x W225 x G85 mm
Tampodruk 60 x 20 mm lub Grawer 50x40 mm lub Grawer 35 x 20 mm
Zestaw upominkowy składający się ze świecy zapachowej, notesu, drewnianej podstawki 
pod telefon oraz wiecznego ołówka/długopisu. Całość pakowana jest w tekturowe pudełko 
wyściełane naturalnym wypełniaczem ( wełna drzewna).
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Zestaw upominkowy Ferenza R00007.99
karton, plastik, aluminium • S170 x W170 x G70 mm
Tampodruk 60 x 20 mm lub UV 20 x 8 mm lub Tłoczenie 50 x 20 mm
Zestaw upominkowy składający się z notesu, długopisu, podstawki pod telefon 
i osłony na kamerę. Całość pakowana jest w tekturowe pudełko.

Zestaw odblaskowy dla dzieci Safe kid R09000.03
karton, poliester, tworzywo sztuczne • S170 x W170 x G70 mm
Sitodruk 250x150 mm lub DTF 250x150 mm  lub Sitodruk 250x200 mm lub 
DTF 195x205  lub Tampodruk 100x20 mm lub UV 250x20 mm lub Tampodruk 35x30 mm
Zestaw odblaskowy dla dzieci. Składa się z kamizelki odblaskowej (spełniającej wymagania 
normy EN1150), plecaka z taśmą odblaskową, opaski odblaskowej i breloka odblaskowego.

Zestaw upominkowy eco Verde R00006.99
karton, papier, bambus • S170 x W170 x G70 mm
Tampodruk 60 x 20 mm lub Grawer 21 x 30 mm
Zestaw upominkowy składający się z notatnika z papieru kraftowego, długopisu 
i bambusowego breloka z podstawką pod telefon. Całość pakowana jest w tekturowe 
pudełko.

Zestaw upominkowy Verktoy R00008.99
karton, stal nierdzewna, metal • S170 x W170 x G70 mm
Tampodruk 60 x 20 mm lub Grawer 35 x 5 mm
Zestaw upominkowy składający się z narzędzia wielofunkcyjnego, latarki i breloka. 
Całość pakowana jest w tekturowe pudełko.

pominkowy eco Verde
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Maskotka Grizzly R74041.10
poliester • S130 x W190 x G130 mm
Termotransfer 50x25 mm lub DTF 50x25 mm
Maskotka przytulanka dla dzieci w białej koszulce, na której można wykonać znakowanie.

Maskotka Big Teddy R74004.10
poliester • S310 x W380 x G150 mm
Termotransfer 70x50 mm lub DTF 70x50 mm
Duża pluszowa maskotka w kształcie misia w koszulce.

37,90 Pln 21,90 Pln 
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Bardzo duży miś Bubu R74043.16
poliester, poliester • S400 x W500 x G200 mm
Termotransfer 120x80 mm lub DTF 120x80 mm
Pluszowy miś Bubu to idealna maskotka do przytulania i zabawy - miękka i miła w dotyku. 
Ubrany w białą koszulkę (z poliestru).

Maskotka Oso R73849
poliester • S230 x W250 x G200 mm
Termotransfer 70x40 mm lub DTF 70x40 mm
Duża maskotka w kształcie misia w białej koszulce, na której można umieścić logotyp.

Maskotka Urso R74040.13
poliester • S180 x W180 x G130 mm
Termotransfer 40x20 mm lub DTF 40x20 mm
Maskotka przytulanka dla dzieci w granatowej koszulce, na której można wykonać 
znakowanie.

72,90 Pln 29,90 Pln 
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Maskotka Beari R73850
poliester, bawełna • S170 x W210 x G130 mm
Termotransfer 50x35 mm lub DTF 50x35 mm
Urocza maskotka w kształcie misia w granatowej koszulce, na której można umieścić 
logotyp.

Maskotka Leo R73852
poliester, bawełna • S150 x W170 x G140 mm
Termotransfer 60x30 mm lub DTF 60x30 mm
Maskotka w kształcie lwa, w białej zdejmowanej kamizelce, na której można umieścić 
logotyp.

Maskotka Teddy Bear R73851
poliester, bawełna • S170 x W210 x G130 mm
Termotransfer 60x35 mm lub DTF 60x35 mm
Przytulna maskotka w kształcie misia w białej koszulce, na której można umieścić logotyp.

Brelok odblaskowy Teddy R73840
materiał odblaskowy • S130 x W170 x G50 mm
Tampodruk 50x7 mm
Ręcznie szyty brelok „Miś” wykonany z materiału doskonale odbijającego światło lamp 
samochodowych.

24,90 Pln 
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Dania   

Jest ojczyzną kalendarza adwentowego.

Sto lat temu kalendarz robiło się z ziemniaka 

zawiniętego w papier. Miał oczy, nogi

i 24 zapałki na plecach. Przypominał jeża 

i codziennie wyjmowano z niego jedną 

zapałkę. Dziś większość osób dostaje 

kalendarze z upominkami lub czekoladkami.   

Glædelig Jul!

Miś z kocykiem Tuli R74044.10
poliester • S100 x W230 x G160 mm, koc S750 x W750 X G2 mm
Termotransfer 200x200 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.

Drewniana skarbonka Housy R91023.13
sklejka brzozowa • S142 x W100 x G60 mm
Grawer 60x50 mm
Drewniana skarbonka w kształcie domku. Zamykana od spodu. 
Produkt wytworzony z dbałością o środowisko naturalne.

37,90 Pln 11,90 Pln 
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Drewniane szachy R08854.10
drewno kauczukowe, drewno brzozowe (fi gurki) • S297 x W147 x G49 mm, rozłożone: 
S297 x W294 x G24 mm
Grawer 200x15 mm lub UV 250x15 mm

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

99,90 Pln 
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Gra Tower R08844
drewno • S69 x W235 x G60 mm
Grawer 100x30 mm lub UV 200x50 mm lub Tampodruk 100x20 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.

39,90 Pln 
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Szczotka do masażu R17467.10
buk, bawełna, sizal, konopie • S130 x W80 x G40 mm
Grawer 30x30 mm
Szczotka z uchwytem do masażu skóry na sucho. Regularne szczotkowanie ciała zapewnia 
większą elastyczność skóry oraz poprawia samopoczucie. Masaż szczotką pomaga pozbyć 
się napięcia mięśni oraz usuwa martwy naskórek. Szczotka wykonana z naturalnych 
materiałów.

Rękawica do kąpieli Rub R17468.13
juta, bawełna, poliester • S210 x W190 x G20 mm
Tempondruk 50x15 mm
Jutowa rękawica do peelingu, masażu oraz kąpieli. Pomaga w złuszczaniu zbędnego 
naskórka, ujędrnia skórę, poprawia ukrwienie. Idealna do codziennej kąpieli.

10,90 Pln 29,90 Pln 
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Przyrząd do masażu R07990.10
drewno • S100 x W100 x G100 mm
Grawer 25x25 mm

Drewniany masażer ręczny, trzypunktowy. Z powodzeniem może być stosowany do 
masażu pleców, ramion oraz stóp. Trzypunktowy nacisk ułatwia stymulację rozmaitych 
partii mięśni.

Ręcznik turban Turby R07976.06
poliester • S650 x W215 x G5 mm
Termotransfer 120x100 mm lub DTF 120x100 mm

Turban, ręcznik do włosów z miękkiego materiału. Idealny na basen, saunę oraz przy 
codziennej pielęgnacji włosów. Doskonale wchłania wodę, jest łatwy do założenia - 
posiada praktyczny guzik, dzięki czemu turban jest stabilny.

       

Macho zestaw do pielęgnacji R07975.10
drewno, tektura • Pudełko: S130 x W130 x G44 mm, Woreczek: S130 x W182 x G4 mm, 
Szczoteczka: S113 x W55 x G29 mm, Grzebień: S97 x W57 x G9 mm
Termotransfer 85x120 mm lub DTF 85x120 mm lub Grawer 60x30 mm lub 
Tampodruk 60x20 mm

3-częściowy zestaw do pielęgnacji: szczotka do brody, grzebień oraz bawełniany 
woreczek, zapakowane w tekturowe pudełko.

12,90 Pln 
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Pudełko z bambusową pokrywką 
i dużym lusterkiem Vanity R73534.10

bambus, PP, szkło • S140 x W140 x G50 mm
Grawer 60x50 mm lub UV 100x100 mm lub Tampodruk 85x50 mm
Stylowe pudełko z bambusową pokrywą idealne do przechowywania biżuterii, 
kosmetyków lub innych drobiazgów. W bambusowej pokrywie ukryte jest duże lusterko.

Zestaw do kąpieli Wellness R17466.13
bawełna, PCV • S150 x W220 x G50 mm
Termotransfer 80x25 mm lub DTF 120x50 mm
Zestaw do kąpieli składający się z gąbki, pumeksu oraz myjki, zapakowany w bawełniany 
woreczek z okienkiem.

Korkowa piłeczka do masażu R07989.10
korek • S55 x W55 x G55 mm
Grawer 20x20 mm lub Tampodruk 23x23 mm
Piłeczka do masażu przeznaczona jest do rozluźniania nadmiernie napiętych mięśni. 
Dedykowana jest osobom uprawiającym sport, w ćwiczeniach rehabilitacyjnych 
oraz dla ludzi spędzających długi czas przy komputerze. Piłeczka do masażu to znakomity 
sposób, aby pozbyć się bólu nadmiernie napiętych mięśni karku, pleców czy kończyn.

9,90 Pln 
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Rozkładana kosmetyczka Melisa R08170.02
poliester 230 D • S250 x W200 x G15 mm
Termotransfer 60x110 mm lub DTF 60x110 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.

Zestaw do szycia Modiste R08476.01
metal • S120 x W80 x G50 mm
Grawer 60x50 mm lub UV 60x50 mm
Niezbędny zestaw do podstawowych prac krawieckich w metalowym pudełku. 
Zawiera: 12 szpulek kolorowych nici, nożyczki, centymetr krawiecki, naparstek, 
ostry nóż do prucia i przecinania dziurek, nawlekacz, agrafki, igły i szpilki.

18,90 Pln 
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R07945.42R07945.02NEW!

Zestaw upominkowy kubek termiczny 
z parasolem Monaco R08242.99

stal • Kubek: S65 x W275 x G65 mm, Parasol: S980 x W550 x G980 mm
Grawer 50x60 mm lub Tampodruk 80x40 mm lub Termotransfer 150x90 mm lub 
DTF 150x90 mm
Zestaw upominkowy w pudełku. W jego skład wchodzi: szczelny termos próżniowy
o pojemności 450 ml, z dwiema metalowymi ściankami. Wewnętrzna ścianka wykonana 
jest ze stali 18/8 o podwyższonej jakości. Parasol o średnicy 98cm

Składany parasol sztormowy VERNIER R07945...
pongee 190T, aluminium, metal, włókno szklane • Rozłożony: S1230 x W750 x G1230 mm,
Złożony: S380 x W90 x G60 mm
Termotransfer 200x150 mm lub DTF 145x145 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.

149,90 Pln 69,90 Pln 
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R07943.82

R07943.05

R07943.42

R07943.02

R07951.04R07951.02NEW!

Peleryna przeciwdeszczowa Rain Stop R74009.04
poliester • S1050 x W750 x G2 mm
Termotransfer 300x300 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. Wymiar etui: 280x215x2 mm

Składany parasol sztormowy Ticino R07943..
pongee 190T, metal, włókno szklane • Rozłożony: S1000 x W560 x G1000 mm, Złożony:  
S290 x W60 x G60 mm
Termotransfer 200x140 mm lub DTF 145x145 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.

Parasol z taśmą odblaskową Refu R07951..
poliester 190 T, metal • S1020 x W875 x G1020 mm
Termotransfer 200x100 mm lub DTF 145x100 mm
Automatycznie rozkładany parasol z przyjemną w dotyku gumowaną, plastikową rączką 
typu soft grip. Rama, pałąk i żebra wykonane z metalu. Brzeg parasola obszyty taśmą 
odblaskową. Średnica 1020 mm.

49,90 Pln 
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R07937.04

R07937.02

Elegancki parasol Lausanne R07937..
pongee 190T, ekoskóra, włókno szklane • S1200 x W1200 x G930 mm
Termotransfer 250x150 mm lub DTF 145x145 mm

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

Parasol 16 panelowy Thun R07949.02
pongee 190T, metal, włókno szklane • S1020 x W900 x G1020 mm
Termotransfer 100x50 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.

Składany parasol sztormowy Biel R07942.02
pongee 190T, metal, włókno szklane • Rozłożony: S980 x W590 x G980 mm, 
Złożony: S315 x W100 x G55 mm
Termotransfer 200x140 mm lub DTF 145x145 mm

Automatycznie składany i rozkładany parasol. Żebra wykonane z włókna szklanego, rama 
i pałąk z metalu. Dzięki zastosowaniu żeber o specjalnej konstrukcji, stelaż może być 
wywinięty przez wiatr na drugą stronę. Dodatkowo zawiera wodoodporne etui z pongee.

Elegancki parasol Basel R17950.02
pongee 190T, aluminium, włókno węglowe • S1100 x W920 x G1100 mm
Termotransfer 150x150 mm lub DTF 145x145 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.

59,90 Pln 57,90 Pln 
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model średnica 
   [mm] pokrycie duo brolly sztormowy wiatro-

odporny otwieranie zamykanie
elementy 
z włókna 

szklanego 
rączka etui kolor str.

R17951
Refu 1020 pongee 

190T — — — auto manualne — plastik typu 
soft grip 119

R17950.02
Basel 1100 pongee 

190T — auto manualne — plastik typu 
soft grip 120

R07942.02
Biel 980 pongee 

190T — auto auto plastik typu 
soft grip 120

R07937..
Lausanne 1200 pongee 

190T — auto manualne ekoskóra — 120

R07949.02
Thun 1030 pongee 

190T — auto manualne drewno — 120

R07943..
Ticino 1000 pongee 

190T — auto manualne plastik typu 
soft grip 119

R07945..
Vernier 1230 pongee 

190T auto auto plastik typu 
soft grip 118

SPECYFIKACJA PARASOLI

125

model średnica 
   [mm] pokrycie duo brolly sztormowy wiatro-

odporny otwieranie zamykanie
elementy 
z włókna 

szklanego 
rączka etui kolor str.

R17951
Refu 1020 pongee 

190T — — — auto manualne — plastik typu 
soft grip 123

R17950.02
Basel 1100 pongee 

190T — auto manualne — plastik typu 
soft grip 124

R07942.02
Biel 980 pongee 

190T — auto auto plastik typu 
soft grip 124

R07937..
Lausanne 1200 pongee 

190T — auto manualne ekoskóra — 124

R07949.02
Thun 1030 pongee 

190T — auto manualne drewno — 124

R07943..
Ticino 1000 pongee 

190T — auto manualne plastik typu 
soft grip 123

R07945..
Vernier 1230 pongee 

190T auto auto plastik typu 
soft grip 122
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Plecak na laptop Taranto R91797.21
poliester • S300 x W460 x G110 mm
Termotransfer 150 x 100 mm lub DTF 150 x 100 mm

Elegancki Taranto to wygodny i wytrzymały plecak. Usztywniane wnętrze zapewnia 
wyjątkową ochronę dla całej zawartości plecaka. Możesz do niego schować laptopa 
z ekranem do 15 cali, a także wiele innych akcesoriów. Plecak ma specjalnie dostosowaną 
przegrodę na laptop. Duża ilość przegródek i wewnętrzna kieszeń zamykana na zamek 
umożliwia utrzymanie porządku. Trzy kieszenie zewnętrzne, jedna z nich ukryta od strony 
pleców. Usztywniane plecy i szelki pokryte są siateczką.

Plecak/teczka City Cyber z ochroną RFID R91842.02
wodoodporny nylon 1680 D • S320 x W460 x G150 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. Istnieje możliwość poszerzenia plecaka przez rozpięcie 
dodatkowego zamka. 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.

159,90 Pln 
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Finlandia   

Mikołaj nazywa się Joulupukki, co oznacza 

„świąteczny kozioł”. W dawnych czasach 

podczas Bożego Narodzenia ludzie 

w przebraniu kozła chodzili po domach 

i żądali jedzenia oraz prezentów. Później 

kozioł złagodniał i zaczął sam rozdawać 

prezenty.   

Hyvaa Joulua!
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R91801.21R91801.02
 Torba na laptop Denny R91801..

poliester 300 D • S400 x W300 x G70 mm
Termotransfer 200x100 mm

Torba na laptop z melanżowej tkaniny. Główna przegroda przeznaczona na laptop 
15”. Dodatkowa kieszeń zewnętrzna zapiana na rzep. Miękkie wewnętrze, wyściełane 
podszewką 210T. Regulowany, dopinany pasek pozwala nosić torbę na ramieniu. 
Dodatkowy pasek z tyłu torby pozwala umieścić ją na rączce od walizki.

Torba na laptop Alamera R91802.41
poliester • S400 x W300 x G70 mm
Termotransfer 200x100 mm

Torba na laptop z ciemnej melanżowej tkaniny. Główna przegroda przeznaczona na laptop 
15”. Dodatkowa kieszeń zewnętrzna zapiana na kontrastowy, czerwony zamek. Miękkie 
wewnętrze, wyściełane podszewką 210T. Regulowany, dopinany pasek pozwala nosić 
torbę na ramieniu. Dodatkowy pasek z tyłu torby pozwala umieścić ją na rączce od walizki.

49,90 Pln 59,90 Pln 
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Plecak na laptopa Pensacola R91839
żakard • S330 x W420 x G250 mm
Termotransfer 100x50 mm lub DTF 100x50 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.

Torba na laptopa Novato R91800.21
oxford poliester • S410 x W310 x G70 mm
Termotransfer 220x100 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.

Plecak na laptop York R91796.02
aluminium, poliester 300 D • S500 x W300 x G150 mm
Termotransfer 130x60 mm
Plecak z przegrodą na laptop 15” zabezpieczoną specjalnym zamknięciem 
z indywidualnym kodem. Na zewnątrz przednia kieszeń zamykana na zamek, a z boku 
gniazdo USB, dzięki któremu można podpiąć swój smartfon do powerbanka. Kabel USB 
w zestawie. Miękkie wygodne plecy i szelki pokryte są siateczką. Plecak posiada pasek 
na uchwyt walizki. Plecak uniemożliwia dostęp do niego osobom postronnym.
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Backpacks
SPORT & CITY

Plecak miejski Austere R08644.21
poliestrowy twill, aluminium • S290 x W420 x G170 mm
Termotransfer 150x60 mm lub DTF 150x60 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.

Plecak miejski Bustle R08645.41
oxford, poliester powlekany PCV • S290 x W450 x G150 mm
Termotransfer 100x230 mm lub DTF 100x230 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.

Plecak miejski Salinas R08684.02
nylon 420 D • S290 x W420 x G170 mm
Termotransfer 150x60 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.
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Hiszpania   

Większość dzieci dostaje prezenty 6 stycznia, 

w dniu Trzech Króli. Dzieci piszą listy, w których 

opisują co chciałaby dostać w prezencie. 

Zanim pójdą spać, zostawiają na parapecie 

lub przy drzwiach świeżo wypastowany but, 

w którym rano znajdują upominki. 

Pamiętają również, aby zostawić wino 

dla królów i warzywa dla wielbłądów.   

Feliz navidad!

Plecak Cortez R91837.02
nylon 1680 D, poliester • S380 x W490 x G180 mm
Termotransfer 190x40 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.

Plecak Alameda R91836.08
poliester • S300 x W460 x G140 mm
Termotransfer 160x200 mm lub DTF 160x200 mm
Praktyczny i solidny plecak. Posiada komorę główną, przednią przegrodę oraz kieszeń 
z przodu zamykane na zamek. Dodatkowo wyposażony w 2 kieszonki boczne. 
Pojemność 16 L

Odblaskowy składany plecak Refl ecto R08706.02
poliester, ripstop • S300 x W410 x G130 mm
Termotransfer 130x180 mm
Lekki plecak z odblaskowym panelem przednim i boczną kieszenią. Kompaktowy, 
można go spakować w małe etui (9x13 cm).
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Torba podróżna z przegrodą na garnitur Winton R91819.21
tkanina melanżowa, poliester • S570 x W370 x G290 mm
Termotransfer 150x100 mm lub DTF 145x100 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. Dodatkową zaletą jest możliwość złożenia torby na płasko, 
dzięki czemu nie zajmuje mało miejsca kiedy jest przechowywana.

Odblaskowy plecak Flash R08703.01
poliester 210 D • S320 x W420 x G1 mm
Sitodruk 250x290 mm lub DTF 190x50 mm

Odblaskowy plecak promocyjny. Dobrze widoczny z oddali, zwiększa bezpieczeństwo. 
Przedni panel wykonany z odblaskowej tkaniny, spód i tył plecak uszyty z poliestru 210D.
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R08457.03R08457.02
Plecak jutowy Eco-Pure R08505.10

juta, bawełna 220g/m2 • S360 x W420 x G2 mm
Sitodruk 150x150 mm lub DTF 170x170 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.

Torba termoizolacyjna na lunch Oradea R08446.02
poliester 600 D, korek • S280 x W180 x G180 mm
Termotransfer 180x120 mm lub DTF 120x50 mm

Torba termoizolacyjna na lunch z korkowym wykończeniem. Wewnątrz materiał PEVA, 
który zapewnia utrzymanie żywności i napojów w stałej temperaturze poza domem. 
Doskonale sprawdzi się w codziennym przenoszeniu posiłków do pracy, jak również 
podczas plażowania, podróży czy pikniku. Torba wyposażona jest w regulowany pasek 
na ramię, boczną zewnętrzną kieszonkę i zamykana jest na zamek.

Torba na lunch z izolacją Pranzo R08457..
poliester 300 D, folia • S375 x W235 x G175 mm
Termotransfer 140x140 mm

Pojemna torba termoizolacyjna, idealna na piknik, jak również do przenoszenia posiłków 
do pracy lub szkoły. Lekka, wewnątrz wykończona folią termoizolacyjną, która utrzymuje 
temperaturę posiłków. Wyposażona w dwa uchwyty, zamykana na rzep.

Torba bawełniana Eco-Style R08503.13
bawełna 230 g/m2 • S350 x W350 x G205 mm
Sitodruk 250x250 mm lub DTF 250x250 mm

Bawełniana torba na zakupy z długimi uchwytami, o gramaturze 230 g/m2. 
Produkt może być poddany procesowi recyklingu.

14,90 Pln 
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SHOPPINGBags

Torba na zakupy z juty Natural Shopper R08498.02
juta • S345 x W350 x G180 mm
Termotransfer 195x200 mm lub DTF 195x200 mm

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

Torba na zakupy z juty Natural Shopper R08507.13
juta • S400 x W340 x G150 mm
Termotransfer 200x200 mm lub DTF 200x200 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.

Torba na zakupy z juty Jeco R08497.13
juta, bawełna • S380 x W420 x G100 mm
Termotransfer 230x220 mm lub DTF 195x200 mm

Ekologiczna torba na zakupy 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.

Torba bawełniana Eco-Style R08496.02
bawełna 230 g/m2 • S350 x W350 x G205 mm
Termotransfer 250x250 mm lub DTF 250x250 mm

Bawełniana torba na zakupy z długimi uchwytami, o gramaturze 230 g/m2. 
Produkt może być poddany procesowi recyklingu.
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Lampion Christmas Lantern X91025.06
sklejka z topoli • S105 x W145 x G85 mm
Grawer 60x50 mm

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

Mały lampion Christmas Lantern X91026.06
sklejka z topoli • S63 x W80 x G58 mm
Grawer 35x25 mm

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

Świeca zapachowa Christmas X27472.21
parafi na, szkło, tektura • S85 x W150 x G85 mm
Tampodruk 30x80 mm

Świeca zapachowa w szklanym pojemniku z drewnianym wieczkiem, zapakowana w 
tekturową tubę, ozdobiona świątecznym nadrukiem. Zapach herbaciano-piżmowy. Uroczy 
prezent pod choinkę. Czas palenia 30 godz. Dostępna opcja zdobienia w rozmiarze XL. 
ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).
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Świąteczna świeca zapachowa X17433.21
wosk, metal, beton • S96 x W100 x G96 mm
Grawer 45x17 mm lub Tampodruk 30x30 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).

Świąteczny zestaw świec zapachowych X47476.06
parafi na, karton • S150 x W85 x G55 mm
UV 80x70 mm lub Tampodruk 80x50 mm

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

Świąteczna świeca zapachowa X17432.02
wosk, metal, beton • S96 x W100 x G96 mm
Grawer 45x17 mm lub Tampodruk 30x30 mm

Ta wyjątkowa świeca w industrialnym stylu będzie idealnym dodatkiem do każdego 
wnętrza. Zapach „Honey Pleasure” inspirowany miodem i wanilią, wypełni pomieszczenie 
delikatnym aromatem. Czas palenia 30 godzin. ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega 
zwrotowi).
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Świeczka z dekoracją Matera R17419.06
wosk, drewno • Świeczka: S49 x W65 x G49 mm, Podstawka: S70 x W70 x G10 mm
Grawer 40x40 mm

Świeczka na drewnianej podstawce to idealny upominek, dzięki któremu stworzysz 
świąteczny nastrój w swoim domu.
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Drewniana wycinanka choinka Christmas tree X91024.13
sklejka brzozowa • S166 x W160 x G32 mm
Grawer 100x20 mm lub Tampodruk 100x20 mm

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

Drewniana wycinanka Xmas Town X91021.13
sklejka brzozowa • S234 x W165 x G32 mm
Grawer 140x15 mm lub Tampodruk 100x15 mm

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

6,45 Pln 4,90 Pln 
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Choinka podświetlana ozdoba świąteczna 
Christmas tree X91029.13

drewno • S160 x W200 x G50 mm
Grawer 50x20 mm lub Tampodruk 50x20 mm lub UV 100x20 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. Wymienna bateria CR2032 w zestawie. ARTYKUŁ SEZONOWY (nie 
podlega zwrotowi).

Szklany lampion Dome X91027.00
szkło • S70 x W106 x G70 mm
Tampodruk 30x30 mm lub Grawer 30x30 mm

Szklany lampion z drewnianą zimową scenerią. Lampka oświetlająca zasilana bateriami 
dołączonymi do produktu. W komplecie wymienne baterie LR1130 (AG10) (3 szt.) 
ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega zwrotowi)

Świąteczna pozytywka Xmas Magic X91028.13
metal • S85 x W52 x G42 mm
Grawer 40x30 mm lub Tampodruk 40x30 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).

Świąteczna puszka z pozytywką X91030.06
metal • S105 x W120 x G75 mm
Grawer 60x50 mm lub Tampodruk 40x30 mm lub UV 70x50 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).
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Brelok odblaskowy Reindeer/czerwony R73839
materiał odblaskowy • S110 x W180 x G65 mm
Tampodruk 50x7 mm

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

Maskotka Reindy R74026.10
poliester • S130 x W190 x G95 mm
Termotransfer 50x25 mm lub DTF 50x25 mm

Urocza maskotka w kształcie renifera.

Maskotka Happy Reindeer R73946.10
poliester • S150 x W240 x G150 mm
Termotransfer 40x25 mm lub DTF 40x25 mm

Maskotka Renifer oferowana z zawiązywaną czerwoną chustą.

Maskotka Oso X73849.10
poliester • S230 x W250 x G200 mm
Termotransfer 70x40 mm lub DTF 70x40 mm

Duża maskotka w kształcie misia w białej koszulce, na której można umieścić logotyp. 
Czapeczka nie jest przyszyta na stałe do produktu. ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega 
zwrotowi)
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Świąteczny miś X74007.10
poliester • S310 x W380 x G150 mm
Sitodruk 70x50 mm lub DTF 70x50 mm

Duża pluszowa maskotka w kształcie misia w koszulce i świątecznej czapce. 
Czapeczka nie jestprzyszyta na stałe do produktu. ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega 
zwrotowi).

Świąteczny bardzo duży miś X74043.16
poliester, poliester • S400 x W500 x G200 mm
Sitodruk 120x80 mm lub DTF 120x80 mm

Świąteczny pluszowy miś to idealna maskotka do przytulania i zabawy - miękka i miła 
w dotyku. Ubrany w białą koszulkę (z poliestru) i świąteczną czapkę. 
 Czapeczka nie jest przyszyta na stałe do produktu. ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega 
zwrotowi).

77,90 Pln 42,90 Pln 
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X28367.04X28367.08X28367 08NEW!

Kubek izotermiczny Winnipeg 350 ml 
z motywem świątecznym X18394.06

stal nierdzewna • S72 x W195 x G72 mm
Grawer 50x60 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).

Świąteczny kubek izotermiczny 400 ml Navidad X28367..
stal nierdzewna, PP • S133 x W118 x G90 mm
Tampodruk 30x70 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).

Dziecięca czapka świąteczna R89064
fi zelina • S270 x W330 x G5 mm
Sitodruk 140x80 mm

Wykonana z fi zeliny czapka św. Mikołaja w rozmiarze dziecięcym. 
Uroczy prezent świąteczny. Obwód czapki 54 cm.

Czapka świąteczna R89063
fi zelina • S300 x W390 x G5 mm
Sitodruk 140x80 mm

Wykonana z fi zeliny czapka św. Mikołaja. Uroczy prezent świąteczny. 
Obwód czapki 60 cm.
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NEW!

Foremki do ciasteczek Cookie X17154.06
stal nierdzewna, tektura • S145 x W165 x G22 mm
Tampodruk 80x50 mm lub UV 100x100 mm

Zestaw 4 szt. foremek do przygotowania świątecznych imbirowych ciasteczek. 
Zapakowany w ekologiczny kartonik. W pudełku znajdziesz przepis na pyszne ciasteczka. 
Sugerujemy dekorowanie ciastek lukrem. To jest świetna zabawa! Ciesz się chrupaniem 
ciastek podczas świątecznych spotkań z rodziną i przyjaciółmi :)

Worek z juty Xmas R22925.13
juta • S300 x W400 x G10 mm
Sitodruk 220x260 mm

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

Worek z bawełny Xmas R22926.13
bawełna 140g/m2 • S300 x W400 x G1 mm
Sitodruk 220x260 mm

Naturalny worek z bawełny ze świątecznym nadrukiem. Zaciągany bawełnianym 
sznurkiem. ARTYKUŁ SEZONOWY (nie podlega zwrotowi).
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Zestaw upominkowy Merry R00004.99
karton • S330 x W230 x G85 mm
Tampodruk 60x20 mm lub Grawer 50x60 mm lub Grawer 140x15 mm

Zestaw upominkowy składający się z bawełnianego worka na prezenty, kubka 
próżniowego, notesu oraz drewnianej ozdoby świątecznej. Całość pakowana jest 
w tekturowe pudełko wyściełane naturalnym wypełniaczem (wełna drzewna).

Worek na prezenty XL R22927.21
sztuczny len • S300 x W400 x G5 mm
Sitodruk 220x200 mm lub DTF 220x200 mm

Pojemny worek na prezenty z klinem oraz satynową tasiemką w tym samym kolorze. 
Produkt sprzedawany bez nadruku świątecznego

Świąteczny worek na prezenty R89068
fi zelina • S300 x W400 x G3 mm
Sitodruk 150x150 mm

Upominek przypominający nam o tym, co chcielibyśmy znaleźć pod choinką. 
Artykuł sezonowy (nie podlega zwrotowi).

Worek na prezenty L R22922
tiul • S250 x W345 x G1 mm
Tampodruk 50x5 mm

Tiulowy worek na prezenty z satynową tasiemką.

8,90 Pln 

8,95 Pln 

85,90 Pln 

2,95 Pln 
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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, metalu, 

szkła a nawet z mikrofi bry. 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 grafi kę 
rastrową. Wielokrotny nadruk umożliwia 

wykonanie druku wypukłego.    

Nadruki DTF (Direct To Film) to ekonomiczna 
i doskonała technologia nadruków w wysokiej 
jakości  na produktach tkaninowych i nie tylko. 
DTF daje ogromne możliwości wykonywania 

szybkich i wielokolorowych grafi k i zdjęć, 
uwzględniając przejścia tonalne kolorów.    

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.   

Tampodruk 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 DTF  

TŁOCZENIE TAMPODRUK  

TECHNIKI ZDOBIENIA     
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