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Tampodruk to technika druku polegaj^ca na naktadaniu farby drukarskiej za 
pomoc^ mi^kkiego gtadkiego stempla zwanego tamponem. Farba pobierana 
jest z metalowej lub polimerowej matrycy z wytrawionym wzorem. Za pomoc^ 
tamponu o odpowiednim ksztatcie wykonywany jest nadruk na rbznego rodza- 
ju powierzchniach. 
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Sitodruk jest technik^ graficzn^, dzi^ki ktbrej mozna wykonywac wielokolorowe 
nadruki na rbznorodnych powierzchniach, mi^dzy innymi tkaninach, papierze, 
plastiku. Farba drukowa rozprowadzana jest na catej powierzchni matrycy. Za 
pomoc^ przesuwaj^cego si§ po niej rakla jest przeciskana przez wolne oczka 
siatki bezposrednio na podtoze drukowe - tak powstaje obraz. Do druku 
uzywamy gtbwnie farb wodnych i rozpuszczalnikowych. 

Termotransfer jest technik^ pozwalaj^c^ na wierne i trwate odwzorowanie wie- 
lokolorowych nadrukbw na tkaninach poprzez wgrzanie w material wczesniej 
przygotowanego projektu. Logotyp, ktbry wczesniej zostai umieszczony na 
specjalnym papierze termo transferowym, przenoszony jest na material przy 
uzyciu prasy termicznej w bardzo wysokiej temperaturze. 
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Drukcyfrowy polega na odwzorowaniu na materiale obrazu naniesionego upr- 
zednio na papier. Proces ten wykorzystuje wysokie temperatuty. Gtbwn^ zalet^ 
druku cyfrowego jest brak koniecznosci uzywania formy. O mozliwosc nadruku 
t^ metod^ zapytaj swojego opiekuna handlowego. 

Grawerowanie laserowe to jedna z najstarszych metod znakowania. Obecnie, 
dzi^ki sterowanej komputerowo wi^zce laserowej, grawer laserowy umozliwia 
niezwykle precyzyjne usuni^cie wierzchniej warstwy znakowanego przedmio- 
tu. Nasza drukarnia dysponuje laserami typu YAG i C02. 



Haftkomputerowy to bardzo trwata forma zdobienia, nadajqca odziezy 
niepowtarzalny wyglqd. Nasza pracownia dysponuje trzema zaawan- 
sowanymi technicznie automatami hafciarskimi. Posiadamy rowniez 
maszyn^ jednogtowicowq, ktora zapewnia, niezaleznie od biezqcej 
produkcji, przygotowanie przeszyc probnych. 

Doming polega na naniesieniu zywicy epoksydowej na folie samoprzylepne, co 
pozwala na uzyskanie efektu 3D na naklejce, ktor^ nast^pnie nanosimy na zna- 
kowany produkt, np. brelok. O mozliwosc nadruku metod^ zapytaj swojego 
opiekuna handlowego. 0 
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Druknaceramice polega na zastosowaniu kalki ceramicznej, na ktorej drukuje 
si§ poz^dany obraz.Tak^ kalk§ nanosi si§ nast^pnie np. na kubekceramiczny, 
ktbry poddaje si§ tzw.„wypalaniu"w specjalnym piecu. 

Drukna ceramice farbqzmieniajqcq to/ory jest zasadniczo technik^ tak^ sam^, 
jak standardowy druk na ceramice, a rbznica polega na zastosowaniu specjalnej 
farby, ktora pod wptywem temperatury zmienia kolor. O mozliwosc nadruku t^ 
metod^ zapytaj swojego opiekuna handlowego. 

Naklejki to obrazy odwzorowane na papierze pokrytym od spodu warstw^ kle- 
ju. Uzywane s^ do znakowania tych produktbw, na ktbrych drukowanie innymi 
technikami nie jest mozliwe, a takze jesli klienci nie zycz^ sobie, aby produkty 
byty znakowane w sposbb trwaty. <0 

processing 15 [j] 



page 115 

page 29 

N 

page 97 

106 page 

page 138 

page 221 
page 59 

■n 
page 219 r: 

page 

page 212 

,34 page 191 page 124 

\ 

207 page 
page 136 

«v 

109 page 

0*1 page 215 

Pi- 

page 26 page 126 

page 168 X 

page 131 
page 88 page 160 page 194 

61 color worlds 



page 23 

page 72 

page 202 

n page 101 

page 189 

page 143 

page 182 

page 218 

page 141 

page 186 page 128 page 129 

A page 180 

page 46 
page 146 

page 121 

a 

■■mm A 

page 199 ij 

III 

page 234 

page 118 

page 187 

page 141 page 131 page 41 page 36 

color worlds 17 [J] 



page 

A 

148 page 
180 page 

102 page 

55 page 

75 page 

1 82 page 

84 page 

22 page page 23 188 page page page 

o 216 page 

/ A 

c 
79 page 

A ^ MBit _A" o/o V 
^ \ \ 

\ 

page 

C o 

page 

A -V 
o^0o 

192 page 83 page 

I 
page 

36 page 

242 page 
99 page page page page 

81 color worlds 



m 3 r . 

page 112 

m 

\ 

page 227 page 145 

page 12 page 131 

page 133 

k 
ii i 

page 69 

page 177 

i 

page 156 

/ 

> 

page 235 page 200 page 178 page 48 

) 

' 
22 page 

page 101 

page 111 page222 fj page 19 
It 

page 133 

page 17 

B 

page 79 

page 148 

page214 

/i 
km 

page 236 
page 43 page 205 page 71 page 201 

3BF 

color worlds 19 \jj 



Art: 1682 Plastikowy dtugopis "Moscow" 
Stylowy, wysokiej jakosci dlugopis. Kombinacja 
kolorowego, transparentnego korpusu i blyszczqcych 
dodatkow - skuwki, pierscienia, wl^cznika i metalowego 
klipu decyduj^ o jego atrakcyjnym wygl^dzie. 
Antyposlizgowa gumka na korpusie i duzy, niebieski 
wklad sprawiaj^,ze pisaniejestlatwe i wygodne (grupa 
nadruku:T1). 
Rozmiar: 14 x 0 1,3 cm ■ Row. nadruku: 4 x 0,6 cm 

Cena PLN 0,86 
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Art: 1681 Plastikowy dtugopis "St. Petersburg" 
Stylowy, wysokiej jakosci dlugopis. Fantastyczny wyglgd 
nadaje mu kombinacja matowego srebra i blyszczgcych 
elementdw - skuwki, pierscieni, wlgcznika i metalowego 
klipu. Kolorowa, antyposlizgowa gumka oraz duzy, 
niebieski wklad sprawiajg,ze pisaniejestlatwe i 
wygodne. Twoje logo na srebrnym korpusie bgdzie 
wyglgdalo niezwykle. Dostgpny w wielu rdznych 
kolorach (grupa nadruku: Tl). 
Rozmiar: 14 x 0 1,3 cm • Pow. nadruku: 4 x 0,6 cm 

Cena PLN 0,86 
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Art: 1698 Dtugopis plastikowy "Nowosibirsk" 
Wyroznij si^ dzi^ki temu nietypowemu plastikowemu 
dlugopisowi. Polqczenie kolorowej obudowy z czarnymi 
dodatkami oraz metalowy klip sprawia, ze te dlugopis 
moze si^ wyrozniac. Wklad pisze na niebiesko. Twoje 
logo mozemy nadrukowac na korpusie pod klipem. 
Grupa nadruku:Tl. 
Rozmiar: 14 x 0 1,3 cm ■ Row. nadruku: 4 x 0,6 cm 

Cena PLN 0,89 
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Art: 1679 Dlugopis plastikowy "Wladiwostck" 
Plastikowy dlugopis z gumkg u dolu dla wygody w 
pisaniu. Niebieski wklad. Grupa nadruku: T1 
Rozmiar: 14x0 1,3 cm • Row. nadruku: 4 x 0,6 cm 

Cena PLN 0,86 

■7 

04 r 

f 

writing|11 



"s 

II 
= 

08 
o 

Ih 

Art: 7902 Plastikowy dtugopis "Legnano" 
Nie sposob przejsc oboj^tnie oboktego bialego 
dlugopisu o prostym ksztalcie, wykonczonego 
aplikacjami wzywych kolorach. Dodatkowym atutem 
jest ciekawie zakrzywiony klip. Dlugopis pisze na 
niebiesko.Twoje logo umiescimy na korpusie, pod 
klipem. Pakowany pojedynczo w torebk^ follow^ (grupa 
nadruku:T1). 
Rozmiar: 14 x 0 1,2 cm ■ Pow. nadruku: 4 x 1,5 cm 

Cena PLN 0,86 

Art: 7899 Plastikowy dtugopis "Mao" 
Koniec z nudq - ten uroczy dlugopis ma mnostwo 
miejsca na logo Twojej firmy w odpowiednim kolorze. 
Logo naniesiemy na korpus, pod klipem, w wybranej 
przez Ciebie kolorystyce. Pakowany pojedynczo w 
plastikowy torebkf?. Grupa nadruku: T1. 
Rozmiar: 13,8 x 0 0,7 cm ■ Pow. nadruku: 4 x 0,6 cm 

Cena PLN 0,94 
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Art: 2850 Dtugopis "Piacenza" 
Innowacyjne! Cala Twoja strona internetowa, reklama 
czy wizytowka na dlugopisie.? Myslisz, ze to niemozliwe? 
Z tym dlugopisem to bardzo proste. Mozemy 
wydrukowac link do Twojej strony glownej za pomocq 
kodu QR na klipie. Kontakt z klientem jeszcze nigdy nie 
byltak prosty. Bqdz innowacyjny i kreatywny! By nadruk 
byl czytelny zalecamy naniesienie go w kolorze czarnym. 
Grupa znakowania:T1 
Rozmiar: 14,6x0 1,1 cm ■ Row. nadruku: 1,5 x 1,5 cm 

Cena PLN 0,78 
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in 
I i Art: 4181 Plastikowy dtugopis "Tokyo" 

Ten dlugopis przyciqga uwag^ swoim mechanizmem, 
jak rowniez smuklq i por^cznq formq. Charakteryzujq go 
modne matowe kolory, co tworzy kontrast ze skuwkq, 
klipem i wlqcznikiem, ktore wykonane 54 z 
transparentnego plastiku. Korpus jest pokryty 
antyposlizgowq gumkq, ktora w znacznym stopniu 
ulatwia pisanie. Dlugopis zawiera niebieski wklad. 
Polecamy nadruk na korpusie (grupa nadruku:T1). 
Rozmiar: 14,3 x 0 0,8 cm • Pow. nadruku: 4 x 0,5 cm 

Cena PLN 0,57 

Art: 1073 Plastikowy dlugopis "Melbourne" 
Dlugopis ten przyci^ga uwagg nowoczesn^ i trwal^ 
form^. Gorna czgsc wykonana jest w matowych 
kolorach, ktore tworzy kontrast z lakierowan^ srebrn^ 
skuwkq, klipem i wlqcznikiem. Na korpusie znajduje sig 
sig antyposlizgowa gumka, co wz znacznym stopniu 
ulatwia pisanie. Dlugopis zawiera duzy, niebieski wklad. 
Polecamy wykonanie srebrnego nadruku, aby wspaniale 
komponowal sig z innymi dodatkami (grupa nadruku: 
T1). 
Rozmiar: 14 x 0 1,5 cm ■ Pow. nadruku: 4 x 0,8 cm 

Cena PLN 0,70 
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Art: 8886 Dtugopis "Alken" 
Nareszcie dlugopis umozliwiajgcy nadruk nawet 
skomplikowanego logotypu. Wiele kolordw czy przejscia 
tonalne nie sg juz problemem. Klip ma wystarczajgcg 
powierzchnig pod doming. Mozliwy jest rowniez nadruk 
na korpusie. Grupa nadruku: Tl, DO 
Rozmiar: 14 x 0 1,2 cm • Pow. nadruku: 3 x 0,7 cm 

Cena PLN 0,70 
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Art: 2761 Plastikowy dtugopis "Luena" 
Dlugopis o klasycznym juz ksztalcie, ktory swoj 
nowoczesny wyylatl i praktycznosc zawdzipcza przede 
wszystkim gumce na korpusie. Ulatwia ona trzymanie 
dlugopisu przezdlugi czas. Dlugopis wyposazonyjestw 
piszgcy na niebiesko wklad. Twoje logo nadrukujemy na 
korpusie pod klipem. Grupa nadruku:Tl. 
Rozmiar: 14,1 xo 1,2 cm • Pow. nadruku: 3,5 x 0,6 cm 

Cena PLN 1,33 
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Art: 1621 Plastikowy dtugopis "Jenks" 
Plastikowy dlugopis o intrygujqcym wzorze. Aksamitne 
w dotyku aplikacje na korpusie sprawiaj^,ze pisanie tym 
dlugopisem to czysta przyjemnosc! Dlugosc pisania 
zapewnia duzy wklad z niebieskim tuszem. Twoje logo 
zostanie nadrukowane na matowym korpusie, pod 
klipem. Pakowany pojedynczo w torebk^ follow^ (grupa 
nadruku:Tl) 
Rozmiar: 13,8x0 1,1 cm - Pow. nadruku: 4 x 0,6 cm 

Cena PLN 1,17 
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Art: 3295 Dtugopis "Butterworth" 
Elegancki dlugopis w specjalnego projektu! Ten 
plastikowy dlugopis z niebieskim wkladem urzeka 
swoim metalicznym wzorem i oryginalnym wlgcznikiem. 
Twoja reklamg umiescimy na trzonie dlugopisu. Grupa 
znakowania : T1 
Rozmiar: Mxol cm • Row. nadruku: 3 x 0,6 cm 

Cena PLN 1,17 

Art: 1981 Plastikowy dtugopis "San Angelo" 
Elegancki nie musi bye drogi! Material, z ktdrego 
wykonany jest ten dlugopis, przypomina metal, dzigki 
czemu zyskuje wytworny wyglgd. Dlugopis zawiera 
niebieski wklad. Twoje logo naniesiemy na korpusie pod 
klipem (grupa nadruku:Tl) 
Rozmiar: 14,1 xo 1,1 cm • Row. nadruku:4x0,7 cm 

Cena PLN 1,78 

Art: 3405 Dtugopis plastikowy "Arlington" 
Stylowy dlugopis plastikowy z klasycznym 
automatycznym mechanizmem. Wyglgda bardzo 
elegancko dzigki swojej smuklej formie oraz srebrnym 
elementom, a takze solidnemu metalowemu klipowi. 
Wyposazony we wklad piszgey na niebiesko. Twoje logo 
mozemy nadrukowac na korpusie. Grupa nadruku: T1. 

Rozmiar: 12,9 x 0 0,8 cm • Row. nadruku: 4,5 x 0,5 cm 

Cena PLN 1,09 
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Art: 1078 Plastikowy dtugopis "Hong Kong" 
Chcesz swietny dlugopis za niewiele pienigdzy? Mamy 
taki dla Ciebie! Solidny metalowy klip przycigga oko. 
Dlugopis zawiera duzy, niebieski wklad. Grupa nadruku: 
Tl. 
Rozmiar: 13 xo 1,3 cm • Pow. nadruku: 4x0,6 cm 

Cena PLN 0,94 
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Art: 8457 Dtugopis plastikowy "Nassau" 
Dlugopis z niebieskim wkladem. Kolorowy korpus 
ozdobiono srebrnymi elementami. Panstwa logotyp 
umiescimy na korpusie. Grupa znakowania:T1 
Rozmiar: 14,5 x 0 0,9 cm ■ Pow. nadruku: 4,5 x 0,7 cm 

Cena PLN 0,78 
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Art: 3292 Dtugopis "San Nicola" 
Ekstrawaganckie! Szukasz niezwyklego dlugopisu w 
fantazyjnym wzorze? Tu jest! Ladny plastikowy dlugopis 
z niebieskim wkladem urzeka swojq kombinacjq kolorow 
w blyszczqcej konstrukcji. Twojq reklam^i umiescimy na 
srodku dlugopisu. Grupa znakowania :T1 
Rozmiar: 14,1 x 0 1 cm ■ Row. nadruku: 4 x 0,6 cm 

Cena PLN 1,25 
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Art: 1974 Plastikowy dtugopis "Libertyville" 
Niedrogi plastikowy dlugopis o matowosrebrnym 
korpusie i kolorowych wykohczeniach. Logo naniesiemy 
na korpusie pod klipem (grupa nadruku: T1) 
Rozmiar: 14,7 x 0 1 cm ■ Pow. nadruku: 5 x 0,7 cm 

Cena PLN 0,70 

Art: 3287 Dtugopis plastikowy "Cortland" 
Wyroznij ,iv clzivk temu nietypowemu plastikowemu 
dlugopisowi z szerokim klipem oraz grubym piszgcym 
na niebiesko wkladem. Twoje logo mozemy nadrukowac 
na korpusie bgdz klipie. Grupa nadruku: Tl. 
Rozmiar: 13,7 x 1,2 x 1,5 cm • Pow. nadruku: 3 x 0,9 cm 

Cena PLN 1,25 



Art: 1085 Plastikowy dtugopis "Yokohama" 
Stylowy, wysokiej jakosci dlugopis, ktory Igczy w sobie 
kombinacjg matowego srebra i blyszczgcych dodatkbw, 
takich jak skuwka, pierscienie, wlgcznik i metalowy klip. 
Dzigki kolorowej gumce oraz duzemu wkladowi pisanie 
sprawl Ci przyjemnosc. Twoje logo bgdzie wyglgdalo 
wyjgtkowo, jezeli zostanie wykonane w identycznym 
kolorze jak korpus. Dostgpny w wielu rdznych kolorach 
(grupa nadruku:Tl). 
Rozmiar: 13,5 x 0 1,1 cm • Pow. nadruku: 4 x 0,8 cm 

Cena PLN 1,37 
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Art: 1983 Plastikowy dtugopis "Griffin" 
Dlugopis o niezwyktym ksztalcie. Oprocz szronionego 
korpusu i srebrnych wykohczeh przykuwa uwag^i takze 
wl^cznikiem w ksztalcie kuli. Dlugopis pisze na niebiesko. 
Twoje logo naniesiemy na korpusie albo na klipie (grupa 
nadruku: Tl) 
Rozmiar: 14,9x0 1,1 cm - Pow. nadruku: 4x0,8 cm 

Cena PLN 0,70 
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Art: 1770 Plastikowy dlugopis "Los Angeles" 
Stylowy, wysokiej jakosci, fantastyczny dlugopis, ktory 
Iqczy w sobie kombinacj^ transparentnych kolorow i 
blyszczqcych dodatkow - skuwki, pierscienia, wlqcznika i 
metalowego klipu. Dzi^ki antyposlizgowej gumce na 
korpusie oraz duzemu wkladowi, pisanie naprawd^i 
sprawi Ci przyjemnosc. Nadruk w kolorze matowego 
srebra doskonale b^dzie si^ prezentowac na korpusie 
(grupa nadruku;Tl). 
Rozmiar: 13,5 x 0 1,1 cm • Pow. nadruku: 4 x 0,8 cm 

Cena PLN 1,37 
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Art: 7926 Dtugopis plastikowy "Wessex" 
Plastikowy dlugopis z transparentnym, kolorowym 
klipem i skuwk^. Niebieski wklad. Grupa znakowania:T1 
Rozmiar: 14,0 x 0 0,9 cm • Row. nadruku: 4 x 0,7 cm 

Cena PLN 0,70 

Art: 1977 Plastikowy dlugopis "Mansfield" 
Ten plastikowy dlugopis o korpusie w kolorze matowego 
srebra zawdzi^cza swoj ciekawy wygl^d kolorowym 
obr^czom przy wl^czniku. Dlugopis pisze na niebiesko. 
Twoje logozostanie umieszczone na korpusie pod 
klipem (grupa nadruku: T1) 
Rozmiar: 13,9 x 0 1,2 cm ■ Pow. nadruku: 5 x 0,8 cm 

Cena PLN 1,33 
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Art: 1954Dtugopis4-w-l "Marbella" 
Przydatny, gdziekolwiek jestes! Naszym plastikowym 
dlugopisem mozna pisac w czterech kolorach: czarnym, 
niebieskim, czerwonymi i zielonym. Kolor wybierasz 
naciskajgc odpowiedni przycisk. Logo naniesiemy pod 
klipem. Pakowany pojedynczo w woreczekfoliowy. 
Grupa nadruku T1. 
Rozmiar: 14x0 1,1 cm • Pow. nadruku: 4 x 0,7 c cm 

Cena PLN 1,95 

Art: 1972 Plastikowy dlugopis zsuwmiark^ "Prescot" 
Jesli trzeba szybko cos zmierzyc, warto miec pod rgkg 
nasz dlugopis z suwmiarkg. Dlugopis wyposazony jest w 
niebieski wklad. Twoje logo zostanie umieszczone po 
przeciwnej stronie miarki (grupa nadruku: T2) 
Rozmiar: 14,7 x 1,2 x 0,9 cm • Pow. nadruku: 4,5 x 0,8 cm 

Cena PLN 1,72 
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Art: 3328 Dlugopis z touch penem "Florida" 
Nowoczesny! Twoi klienci zachwyceni tym 
pi^knym plastikowym dlugopisem z niebieskim 
wkladem. Poza tym, jest to ciekawy gadzet o metalicznej 
konstrukcji.Twoja reklam^i umiescimy na trzonie 
dlugopisu poprzeztampodruk. Grupa znakowania :T1 
Rozmiar: 14,5 x 0 1 cm ■ Row. nadruku: 4 x 0,6 cm 

Cena PLN 1,97 

Art: 8958 Touch pen "Independence" 
Inteligentny pomocnik! Obowiqzkowy dla kazdego 
uzytkownika smartphonow. Mocowany do telefonu za 
pomocq malej smyczki (3,5 mm). Wasz klient nie wypusci 
go z rqk. Logotyp naniesiemy metodq tampodruku 
(polecamy kolor srebrny). Pakowany pojedynczo w 
woreczek foliowy. Grupa nadruku: T1. 
Rozmiar: 10,9 x 0 0,9 cm ■ Pow. nadruku: 2,2 x 0,4 cm 

Cena PLN 1,25 

Art: 3261 Plastikowy dlugopis z touch penem Budapest 
Plastikowy dlugopis dzi^ki ktoremu b^dziesz mogl 
zarowno pisac jak i wybrac numer na smartfonie. Grupa 
znakowania Tl. 
Rozmiar: 15,2 x 0 1,1 cm • Pow. nadruku: 4 x 0,5 cm 

Cena PLN 1,41 
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Art: 3378 Metalowy dtugopis z touch penem 
"New Orleans" 
Jesli szukasz porzqdnego dlugopisu za male pienigdze, 
ten metalowy dlugopis to idealna propozycja dla Ciebie. 
Wklad pisze na niebiesko. Touch pen znajduje sip nad 
klipem. Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 13,8 x 0 0,8 cm • Row. nadruku: 4 x 0,4 cm 

Cena PLN 2,89 
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Art: 3288 Dtugopis z touch penem "Osaka" 
Maly, ale skuteczny! Maly plastikowy dlugopis z 
metalowym klipem i niebieskim plastikowym wkladem 
do pisania. Metaliczno-matowe wykohczenie nadaje jej 
niepowtarzalny wygl^d.Twojq reklam^i umiescimy pod 
klipem za pomoc^tampodruku.Grupa znakowania ;T1 
Rozmiar: 10,9 x 0 0,8 cm ■ Row. nadruku: 3,5 x 0,4 cm 

Cena PLN 1,72 
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Art: 8623 Dtugopis z touch penem "Danzig" 
Popularny projekt z dodatkowq funkcj^. Stylowy, 
wysokiej jakosci dlugopis z matowym srebrnym 
pokryciem i Wyszczqcymi dodatkami^akimi jak 
pierscienie dekoracyjne, wlqcznik i metalowy klip, 
posiada rowniez touch pen. Kolorowy, antyposlizgowy 
uchwyt i niebieski wklad sprawia,ze pisanie jest 
przyjemnosciq.Twoja reklam^ umiescimy na trzonie 
dlugopisu. Grupa znakowania :T1 
Rozmiar: 14 x 0 1,2 cm ■ Pow. nadruku: 4 x 0,6 cm 

Cena PLN 1,69 
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Art: 3286 Dlugopis z touch penem "Ferrara" 
Podwojny-cel! badny plastikowy dlugopis z niebieskim 
wkladem, kolorowq aluminiowq obudowq i touch 
penem wjednym. Wyszukane pozycjonowanie touch 
pena jest bardzo praktyczne, wystarczy po wcisnqc i 
korzystac! Mozemy umiescic Twoj^ reklam^ za pomocq 
tampodruku. Grupa nadruku: T1 
Rozmiar: 14,1 x 0 1,1 cm • Pow. nadruku: 3,5 x 0,7 cm 
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Cena PLN 2,34 
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Art: 2785 Metalowy dtugopis "Arese" 
Dlugopis, ktory zachwyca nie tylko elegancjg, ale takze 
funkcjonalnoscig - sluzy bowiem rowniez jako touch 
pen pasujgcy do wszystkich obecnych teraz na rynku 
smartfonbw. Zawiera piszgcy na niebiesko wklad. Twoje 
logo wygrawerujemy na korpusie pod klipem. Pakowany 
pojedynczo w plastikowg torebkg. Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 14,3 x 0 1,3 em • Pow. nadruku: 3,5 x 0,7 cm 1 
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Art: 2816 Wskaznik laserowy "Plymouth" 
3 w 1! Praktyczny i obowiqzkowy przy prezentacjach 
multimadialnych. Metalowy touch pen posiada wskaznik 
laserowy po drugiej stronie, a takze swiatelko LED - 
oferuje wszystkie wazne funkcje. Wygrawerujemy Twoje 
logo obok klipu. Pakowane pojedynczo w pudeleczko. 
Grupa znakowania: L2 
Rozmiar: 12,1 x o 1 cm • Pow. nadruku: 4 x 0,6 cm 

Cena PLN 15,55 

Art: 2798 Wskaznik laserowy "Matlock" 
Wskaznik laserowy 4 w 1. Eleganckie metalowe 
urzqdzenie do pisania z dlugopisem z dwoch stron 
(niebieski i czerwony), wskaznikiem laserowy (zgodnym z 
unijnymi przepisami standardowymi) i lampq LED. 
Przekr^caj^c, mozna wybrac pomi^dzy niebieskim 
dlugopisem lub touch penem. Wytrzymaly uchwyt 
zapewnia wygodne pisanie. Trzy baterie i metalowe 
pudelko s^juz wzestawie. Polecamy grawerowanie 
laserowe na szczycie. Pojedynczo pakowane w pudelka. 
Grupa znakowania: L2 
Rozmiar: 15,2 x o 0,9 cm • Pow. nadruku: 3,5 x 0,6 cm 

Cena PLN 15,55 
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Art: 5318 Metalowy wskaznik laserowy "Detroit" 
Dlugopis ze wskaznikiem laserowym i lampk^ LED. Jest 
idealny na zebrania i prezentacje. Posiada bardzo jasno 
swiecqcq lampk^i LED. Laser odpowiada normom Unii 
Europejskiej. Dol^czone 3 bardzo trwale baterie. 
Polecamy wykonanie trwalego graweru laserowego w 
gornej cz^sci. Pakowane w woreczek (grupa nadruku: 
L2). 
Rozmiar: 14 x o 0,9 cm ■ Pow. nadruku: 4 x 0,6 cm 

Cena PLN 11,59 
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Art: 2885 Metalowy zestaw do pisania "Birmingham" 
Eleganckie trio! Zainspiruj swojego klienta tym 
metalowym zestawem do pisania, skladajqcym si^ zz 
dlugopisu (niebieski wklad) z touch penem i olowkiem 
automatycznym. Pakowane pojedynczo w woreczek. 
Grupa znakowania: LI 
Rozmiar: 6,2 x 5 x 1,9 cm ■ Row. nadruku: 4 x 0,6 cm 

CenaPLN 10,39 

Art: 3339 Dtugopis metalowy "Ascot" 
Szlachetny dlugopis za male pienigdze. Ten aluminiowy 
dlugopis ma niebieski plastikowy wklad i fascynuje 
swoim eleganckim wyglgdem. Twojg reklamg mozemy 
umiescicza pomocg lasera na trzonie dlugopisu. 
Pakowane pojedynczo wtorebkg foliowg. Grupa 
znakowania : LI : 
Rozmiar: 13,6 x 0 1 cm • Row. nadruku: 4 x 0,6 cm 

Cena PLN 2,04 
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Art: 8277 Metalowy dtugopis "Kade" 
Elegancja nie musi kosztowac wiele! Naszaluminiowy 
dlugopis wyroznia si^ wyjqtkow^ aplikacjq na korpusie. 
Posiada duzy wklad piszqcy na niebiesko. Twoje logo 
wygrawerujemy pod klipem. Pakowany pojedynczo w 
torebk^foliowq (grupa nadruku: LI). 
Rozmiar: 14,4x0 1,1 cm ■ Pow. nadruku: 4x0,6 cm 

Cena PLN 2,73 
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Art: 0304 Metalowy dtugopis "Diamond" 
Ten wyjqtkowy dlugopis swoj niezwykty wyglqd 
zawdzi^cza metalowym elementom i potyskowi 
przypominaj^cemu prawdziwe diamenty. Wyposazony 
jest w niebieski wklad. Klips i wlqcznik wykonane sq z 
metalu, a aluminiowy korpus jest idealnym miejscem na 
umieszczenie logo (grupa nadruku: LI). 
Rozmiar: 14 x 0 1 cm • Pow. nadruku: 4 x 0,6 cm 

Cena PLN 3,83 

Art: 1878 Uroczy mini-dtugopis "Elizabethtown" 
Uroczy mini dtugopis, piszqcy na niebiesko, podbije 
serca mitosnikow klasycznych ksztattow. Pomimo 
niewielkich rozmiarow dtugopis b^dzie Ci stuzyt bardzo 
dtugo! Bogata gama kolorystyczna pozwoli wybrac 
dtugopis wTwoim ulubionym kolorze (grupa nadruku: 
T1) 
Rozmiar: 10,6x0 1,1 cm • Pow. nadruku: 3 x 0,6 cm 

Cena PLN 4,61 
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Art: 8278 Metalowy dtugopis "Macau" 
Stylowydlugopis z aluminium jest niedrogi, a jednak 
zdecydowanie przyciqga wzrok dzi^ki swej prostocie. 
Twoje logo wygrawerujemy pod klipem. Pakowany 
pojedynczo wtorebk^foliowq (grupa nadruku: LI) 
Rozmiar: 13,8 x 0 1 cm ■ Row. nadruku: 4 x 0,5 cm 

Cena PLN 3,83 
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Art: 2762 Dtugopis metalowy "Itabela" 
Elegancki dtugopis o niezwykle btyszczqcym korpusie. 
Wyjqtkowosci nadajq mu chromowane krqzki, ciekawie 
kontrastuj^ce z potyskuj^cq powierzchniq catego 
dtugopisu. Wyposazony we wktad piszqcy na niebiesko. 
Twoje logo wygrawerujemy na korpusie pod klipem. 
Grupa nadruku: LI. 
Rozmiar: 13,9 x 0 0,9 cm • Row. nadruku: 4 x 0,5 cm 

Cena PLN 2,24 
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Art: 1096 Metalowy dtugopis "Cork" 
Metalowy dlugopis zdobiony transparentnym, 
plastikowym pierscieniem. Korpus pokrytyjestgumkq, 
ktora ulatwia pisanie. Grawer laserowy umieszczanyjest 
wgornej cz^sci pod klipem (grupa nadruku: LI). 
Rozmiar: 14,3 x 0 1,4 cm ■ Row. nadruku: 5 x 0,8 cm 

Cena PLN 6,95 
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Art: 0301 Dtugopis 2-w-l "Getafe" 
Elegancki i praktyczny dlugopis, ktory Igczy w sobie klasg 
i wygodg. Zjednej strony jest to aluminiowy dlugopis z 
czarnym wkladem, a z drugiej - zdlty zakreslacz. To 
naprawdg przycigga wzrok! Logo umieszczamy metodg 
graweru laserowego na korpusie. Pakowane pojedynczo 
wtorebkgfoliowg (grupa nadruku: LI). 
Rozmiar: Mxol cm • Row. nadruku: 4 x 0,7 cm 

Cena PLN 4,45 

Art: 7637 Dtugopis "Clarkston" 
Wyszukany dlugopis wykonany z aluminium, ktory pisze 
na niebiesko i ma gumkg na korpusie, dzigki ktdrej 
mozna pisac dlugo i bez zmgczenia. Ozdoba kazdego 
biurka, zwlaszcza, jesli naniesiemy na korpus logo 
metodg graweru laserowego pod klipem (grupa 
nadruku LI). 
Rozmiar: 13,5 x 0 0,9 cm • Row. nadruku: 3,5 x 0,5 cm 

Cena PLN 2,27 
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Art: 1705 Metalowy dtugopis "Olivet" 
Aluminiowy dlugopis ma wygodny uchwyt wykohczony 
gumkg, ktdra ulatwia pisanie, a takze gruby wklad 
piszgcy na niebiesko. Twoje logo wygrawerujemy pod 
klipem. Pakowany pojedynczo w torebkg foliowg (grupa 
nadruku:LI) 
Rozmiar: 14x0 1,1 cm • Pow. nadruku: 4 x 0,6 cm 

Cena PLN 4,22 
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Art: 1070 Metalowy dtugopis "Ankara" 
Elegancki, metalowy dlugopis ozdobiony 
transparentnymi pierscieniami. Wyjqtkowo mocny, 
metalowy klip oraz duzy niebieski wklad sprawiq, ze na 
dlugo nie rozstaniesz si^ ze swoim dlugopisem. 
Polecamy laserowe grawerowanie. Pakowane w 
woreczek (grupa nadruku: LI). 
Rozmiar: Mxo 1,3 cm ■ Pow. nadruku: 4x0,6 cm 

Cena PLN 1,56 

Art: 8205 Dlugopis metalowy "Washington" 
Metalowy dlugopis o klasycznym ksztalcie, z szerokim 
klipem. Niebieski wklad. Grupa nadruku: LI 
Rozmiar: 13,5 x 0 0,8 cm ■ Pow. nadruku: 4 x 0,6 cm 

Cena PLN 2,11 
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Art: 2724 Metalowy dtugopis "Marly" 
Szykowny dlugopis metalowy. Taki prezent bez 
w^tpienia zrobi wrazenie na Twoich klientach. Zawiera 
duzy wklad piszqcy na niebiesko. Twoje logo 
wygrawerowane na korpusie b^dzie idealnie pasowac 
do polysujqcych wykohczeh. Grupa nadruku: LI. 
Rozmiar: 13,6 x 0 1,2 cm ■ Row. nadruku: 4 x 0,7 cm 

Cena PLN 3,83 
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Art: 2726 Metalowy zestaw do pisania "Marlow" 
Klasyka w swiecie przyborow do pisania. Pi^kny zestaw 
sklada si^ z dlugopisu, wyposazonego w gruby wklad 
piszqcy na niebiesko, i dowka automatycznego. Twoje 
logo wygrawerujemy na obydwu elementach zestawu, 
tuz pod klipami. Pakowany pojedynczo w ozdobne 
pudelko. Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 16,1 x 4,8 x 1,8 cm • Pow. nadruku: 4 x 0,7 cm 

Cena PLN 11,64 
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Art: 1094 Metalowy zestaw do pisania "Cologne" 
Ten zestaw do pisania zawiera automatyczny olowek z 
jednym grafitem HB 0.7mm, orazdlugopis zduzym, 
czarnym, metalowym wkladem. Imponuje swojq prost^ 
form^ i chromowanymi dodatkami.Transparentne 
plastikowe pudelko ukazuje w calosci ten niesamowity 
duet. Polecamy grawer laserowy zarowno na korpusie 
dlugopisu jak i olowka. Pakowany w pojedynczy 
kartonik (grupa nadruku: L2). 
Rozmiar: 16 x 5,1 x 2,8 cm • Pow. nadruku: 4 x 0,7 cm 

CenaPLN 12,97 

Art: 8497 Zestaw do pisania "Clearwater" 
Zestaw sklada si^ z metalowego dlugopisu z niebieskim 
wkladem i metalowego breloka. Pojedynczo pakowany 
w pudelko. Grupa znakowania: LI 
Rozmiar: 16,5 x 9,1 x 1,9 cm • Pow. nadruku: 3 x 0,6 cm 

CenaPLN 13,98 
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Art: 2818 Zestaw pismienniczy "Santo Domingo" 
Elegancki zestaw do pisania. Ten zestaw wyposazony 
jest w dlugopis z niebieskim plastikowym wkladem i 
olowek typu push button. Wykonane z aluminium i 
zapakowane w ladne opakowanie PU z magnetycznym 
zamkni^ciem. Wygrawerujemy Twoje logo na obu 
dlugopisach ponizej klipu. Pakowane pojedynczo w 
pudeleczko. Grupa znakowania : L2 
Rozmiar: 15,1 x 4,3 x 2 cm • Pow. nadruku: 4 x 0,6 cm 

Cena PLN 17,11 
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Art: 1955 Dtugopis "Saint Ives" 
Czysta elegancja! Ten ladny matowy dlugopis o czarnym 
gumowym korpusie ma niebieski wklad. Uwag^i 
przykuwa metalowa obr^cz, podkreslajqca niezwykiy 
wygl^d dlugopisu. Kazdy dlugopis zapakowany jest w 
ozdobne pudelko. Logo wygrawerujemy pod klipem. 
Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 16,5 x 3,8 x 2,5 cm ■ Row. nadruku: 3,5 x 0,7 cm 

Cena PLN 16,33 

Art: 8413 Metalowy dlugopis "Clayton" 
Wysokiej jakosci metalowy dlugopis pakowany w 
ozdobne pudelko b^dzie idealnym prezentem dla 
Twojego klienta. Matowy metal i srebrne wykohczenia to 
wyjqtkowe polqczenie. Dlugopis wyposazony jest w 
solidny metalowy wklad piszqcy na niebiesko. Twoje 
logo wygrawerujemy pod klipem. Pakowany pojedynczo 
w czarne pudelko (grupa nadruku: L2) 
Rozmiar: 18 x 7,5 x 2,3 cm • Row. nadruku: 3,5 x 0,6 cm 

Cena PLN 19,76 
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Art: 3036 Metalowy zestaw do pisania "Livorno" 
Ekstrawagancki duet! Pokaz swoim klientom nowy 
zestaw do pisania ze szlachetnego metalu. Jego unikalna 
konstrukcja zachwyca dzigki polgczeniu Isnigcej, 
metalowej konstmkcji i bialego paska. Sklada sip z 
dlugopisu, pidra kulkowego i pudelka. Logo klienta 
umiescimy na obu artykulach. Pakowane pojedynczo w 
pudelko. Grupa nadruku: LI 
Rozmiar: 19,1 x 8,2 x 3,7 cm • Pow. nadruku: 4 x 0,6 cm 

Cena PLN 51,48 

Art: 1121 Metalowy zestaw do pisania "Frankfurt" 
Elegancki, metalowy zestaw do pisania, zawiera czarny, 
metalowy dlugopis (z duzym metalowym wkladem) oraz 
niebieski dlugopis zelowy. Dodatkowg ozdobp stanowig 
chromowane akcesoria. Wysokiej jakosci pudelko 
upominkowezamykanejest magnetycznie. Polecamy 
grawer na gdrnej czpsci obu dlugopisdw. Pakowany w 
pojedynczy kartonik (grupa nadruku: L2). 
Rozmiar: 18,3 x 6 x 2,6 cm • Pow. nadruku: 4 x 0,6 cm 

Cena PLN 49,92 

Art: 1934 Zestaw do pisania w etui z poliuretanu "Mayfield1 

Pokaz, ze masz styl! W etui wykonanym z PU Two! klienci 
znajdg piszgcy na czarno dlugopis i pidro z niebieskim 
atramentem. Korpus zardwno pidra, jak i dlugopisu jest 
grafitowy, zdobig go poprzeczne pierscienie z metalu i 
metalowa skuwka. Twoje logo wygrawerujemy na 
obydwu skuwkach. Grupa nadruku L2,14. 
Rozmiar: 16,4 x 3,9 x 2,2 cm • Pow. nadruku: 3 x 0,6 cm 

Cena PLN 45,23 
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Art: 3263 Metalowy dtugopis "Kingswood" 
Elegancki, wysokiej jakosci metalowy dlugopis. 
Pakowany pojedynczo w pudelko z okienkiem. Grupa 
nadruku: LI. 
Rozmiar: 16,5 x 3,8 x 2,6 cm ■ Row. nadruku: 3,5 x 0,7 cm 

Cena PLN 23,36 
B 

B 
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Art: 1614 Metalowy dtugopis "Frisco" 
Stylowy, solidny dtugopis o satynowym korpusie i 
Isniqcej koiicowce. Zawiera niebieski wktad i czarne etui 
z tworzywa. Twoje logo mozemy naniesc metodq 
graweru laserowego (grupa nadruku: L2) 
Rozmiar: 15 x 2,2 x 2,9 cm • Row. nadruku: 3,5 x 0,8 cm 

Cena PLN 31,17 

Art: 1880 Metalowy zestaw do pisania "Lafayette" 
Idealny prezent dla klientow szukajqcych czegos 
wyjqtkowego. Szlachetny design tego zestawu 
pismienniczego zaimponuje kazdemu. W sktad zestawu 
wchodzi piszqcy na czarno dtugopis z metalowym 
wktadem i piszqcy na niebiesko dtugopis zelowy- 
obydwa umieszczone sq w futeraleze sztucznej skory, 
ktory znakomicie sprawdza si^ na przyklad w podrozy. 
Pakowane pojedynczo w bialy kartonik (grupa nadruku: 
L2,T4) 
Rozmiar: 16,6 x 6 x 2 cm ■ Row. nadruku: 3,5 x 0,6 cm 

Cena PLN 40,54 
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Art: 3366 Metalowy dtugopis "Hazelwood" 
Stylowy! Zaproponuj swojemu klientowi niezwykle 
fantazyjny, metalowy dlugopis z mechanizmem 
automatycznym oraz niebieskim wkladem. Logo 
Twojego klienta mozemy wygrawerowac pod klipem. 
Indywidualnie pakowane w brqzowe pudelko z 
okienkiem. Grupa nadruku: LI 
Rozmiar: 15,7 x 3,5 x 2,4 cm ■ Row. nadruku: 3,5 x 0,5 cm 

CenaPLN 13,20 

Art: 1892 Drewniany dtugopis "Heywood" 
Podaruj swojemu klientowi cos ekologicznego. Nasz 
piszqcy na niebiesko drewniany dlugopis zapakowany 
jest w tekturowe etui. Natu rainy wygl^d tego dlugopisu 
podkresli logo wygrawerowane pod klipem. (grupa 
nadruku L2). 
Rozmiar: 15,4 x 2,7 x 0,9 cm ■ Pow. nadruku: 4 x 0,5 cm 

Cena PLN 7,73 

i 

■ 

Art: 8408 Drewniany dtugopis "Ontario" 
Naturalne pi^kno tego drewnianego dlugopisu 
podkresla czarne eleganckie pudelko, w ktdre jest 
zapakowany. Na Twoim kliencie ogromne wrazenie 
zrobig nie tylko czarne aplikacje z drewna 
bambusowego, ale takze obrotowy mechanizm 
wlgczajgcy dlugopis. Zawiera piszgcy na niebiesko duzy 
wklad metalowy. Pakowany pojedynczo w czarne 
pudelko. Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 18 x 7,5 x 2,3 cm • Pow. nadruku: 3,5 x 0,8 cm 

CenaPLN 10,86 

B B 

B 

writing 137 



Art: 4015 Zestaw do pisania z drzewa rozanego "Oxford" 
Drewniany dlugopis z obrotowym mechanizmem i 
niebieskim, metalowym wkladem oraz drewniane pioro 
wieczne, zawieraj^ce niebieski naboj. Etui po zamkni^ciu 
moze stuzycjako podstawka.Te wszystkie elementy 
sprawiajq, ze zestaw ten pasuje do kazdego biurka. 
Dlugopis i pioro wyposazone s^ w pozlacane, metalowe 
aplikacje, co nadaje im luksusowy wyglqd. Polecamy 
zloty nadruk na drewnianym pudelku, w dolnym 
prawym rogu zewn^trznej strony etui. Pakowany w 
pojedynczy kartonik (grupa nadruku: T1, T3, LI, L2). 
Rozmiar: 17 x 5,8 x 2,4 cm • Pow. nadruku: 5 x 3 cm 

Art: 8441 Zestaw do pisania z drzewa rozanego "Bangkok" 
W sklad zestawu wchodzi: drewniany dlugopis z 
niebieskim, metalowym wkladem i drewniane pioro 
wieczne (ktore zawiera niebieski naboj) oraz otwieracz 
do listow. Dlugopis i pioro wyposazone s^ w matowe, 
metalowe aplikacje, lakierowane na srebrno. Polecamy 
matowo srebrny nadruk, na zewn^trznej stronie 
drewnianego etui w dolnym prawym rogu. Pakowany w 
pojedynczy kartonik (grupa nadruku: T1, T3, LI, L2). 
Rozmiar: 17,5 x 7,5 x 2 cm • Pow. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 57,87 

Cena PLN 35,87 
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Art: 1957Tekturowy dtugopis "Cramlington" 
Wspieraj ekologi^! Pomoz ochraniac srodowisko, dajqc 
swojemu klientowi w prezencie ekologiczny dlugopis 
wykonany ztektury pochodz^cej z recyklingu. Dlugopis 
ma niebieski wklad, metalowy klip i plastikowy wlqcznik, 
a zapakowany jest w przyjazne srodowisku tekturowe 
etui. Twoje logo umiescimy pod klipem. Grupa nadruku 
T1,T3. 
Rozmiar: 15,4 x 2,7 x 0,8 cm ■ Row. nadruku: 4 x 0,6 cm 

Cena PLN 1,95 
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Art: 3368 Zestaw do pisania "Scottsdale" 
Pomysl o srodowisku! To prosteztym ekologicznym 
zestawem do pisania. Sklada sip z dlugopisu z niebieskim 
wkladem i oldwka. Zestaw wykonany z kartonu 
recyklingowego. Nadruk umiescimy na obu elementach 
zestawu do pisania. Grupa nadruku: T2 
Rozmiar: 15,3 x 5 x 1,8 cm • Row. nadruku: 4 x 0,6 cm 

Cena PLN 4,06 
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Art: 1093 Plastikowy zestaw pisz^cy "Antalya" 
Bardzo funkcjonalny gdziekolwiek bgdziesz! Ten zestaw 
dlugopisow posiada wiele zalet- niebieski lub czerwony 
dlugopis z plastikowym wkladem oraz praktyczne 
karteczki. Polecamy srebrny nadruk na kolorowym 
transparentnym korpusie (grupa nadruku:T3). 
Rozmiar: 15 x 1,8 x 1,2 cm • Pow. nadruku: 3,5 x 1 cm 

Cena PLN 1,25 

B 
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Art: 7468 Otowek automatyczny "basel" 
Doskonaly prezent dla kazdego. Olowek automatyczny 
wykonany z plastiku imitujqcego prawdziwe drewno. 
Zadziwi niejednego swym naturalnym wyglqdem. Rysik 
0,7 mm. Grupa znakowania:T1 
Rozmiar: 18 x o 0,8 cm ■ Pow. nadruku: 4 x 0,3 cm 

Cena PLN 2,50 
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Art: 7896 Dtugopis 4-w-l "Luebo" 
Praktyczny prezent dla kazdego, kto pracuje w biurze lub 
chodzi do szkoly! Wyposazony jest w dwa wklady: 
czerwony i niebieski, olowek i zakreslacz. Twoje logo 
nadrukujemy na srebrnej powierzchni pod klipem. 
Pakowany pojedynczo w torebkg foliowg. Grupa 
nadruku: T1. 
Rozmiar: 14,6 x 01,6 cm • Pow. nadruku: 3,5 x 0,7 cm 

Cena PLN 3,44 
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Art: 3512 Zestaw zakreslaczy "Acapulco" 
Zestaw zakreslaczy w ksztalcie dloni z palcami w postaci 
zakreslaczy. Kazdy zakreslacz w innym kolorze.Twoje 
logo mozemy nadrukowac na sodku bialej cz^sci 
obudowy w ksztalcie dloni. Pojedynczo pakowane w 
woreczekfoliowy. Gupa znakowania:T4. 
Rozmiar: 9,4 x 7,4 x 1,8 cm • Row. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 5,94 

Art: 1801 Plastikowy dlugopis "Light Bulb" 
Unikatowy dlugopis swiec^cy z lampkq. Wystarczy 
dotknqc kohcowkq np. o stol a lampka LED w matowej 
kuli zaswieci si^ na kilka sekund. Ten promocyjny 
podarunekzachwyci kazdego. Dlugopis zawiera 
niebieski, plastikowy wklad i 3 bardzotrwale baterie. 
Srebrny nadruk umieszczamy na korpusie (grupa 
nadruku: T1 
Rozmiar: 19 x o 2,7 cm • Pow. nadruku: 5 x 0,4 cm 

Cena PLN 3,83 

■ 
/ 

B 

B 

Art: 1089 Plastikowy dlugopis "Injection 1" 
Zabawny dlugopis w ksztalcie strzykawki z niebieskim 
lub czerwonym wkladem. Polecamy nadruk w 
wybranym kolorze w gornej, transparentnej cz^sci 
(grupa nadruku: T2). 
Rozmiar: 12,7 x o 1,2 cm ■ Pow. nadruku: 3 x 0,6 cm 

Cena PLN 1,02 
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Art: 1908 Zakreslacze "Colorado" 
Wprowadz ozywienie w swoje zycie! Pomog^ Ci w tym 
mini zakreslacze o wyrazistych kolorach, wsrod ktorych 
na pewno znajdzieszten pasujqcy do wizerunku Twojej 
firmy. Pomimo niewielkich rozmiarow, naszzakreslacz 
ma duzq powierzchnig, na ktorej mozna umiescicTwoje 
logo (grupa nadruku:T2+V) 
Rozmiar: 8x1 x 2,3 cm • Pow. nadruku: 3,5 x 1,5 cm 

Cena PLN 1,48 

Art: 1893 Zakreslacz3-w-l "Lucena" 
Potrojny prezent dla Twojego klienta! Nasz dlugopis 
Iqczy w sobie az trzy zakreslacze: zolty, niebieski i rozowy. 
Kolor mozna wybrac obracajqc koncowk^ zakreslacza. 
Twoje logo naniesiemy posrodku korpusu (grupa 
nadruku T2) 
Rozmiar: 14,4 x 0 2,8 cm • Pow. nadruku: 4 x 1,5 cm 
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Art: 3052 Dtugopis czarownica "Ipswich" 
Zaczarowanydlugopis! Tym uroczym dlugopisem 
(niebieski wklad) wykonanym z drewna mozna 
zaczarowac rowniez swoich malych klientow. Pi^knie 
wykonane szczegotyjakifilcowym kapelusz, welniane 
wlosy czy makijaz rozsmieszq dzieci. Uwaga: produkt nie 
nadaje si^ dla dzieci ponizej 3 roku zycia. Grupa nadruku 
T1 
Rozmiar: 16 x 0 2,8 cm • Row. nadruku: 3 x 0,6 cm 

Cena PLN 6,17 

Art: 3055 Dtugopis dla dzieci "Amilly" 
DIugopis-biedronkalTym uroczym dlugopisem z 
niebieskim wkladem, wykonanym z drewna mozna 
zaczarowac rowniez malych klientow. Nadruk mozemy 
umiescic na drewnianym korpusie. Uwaga: produkt nie 
nadaje si^ dla dzieci ponizej 3 roku zycia. Grupa nadruku: 
T1 
Rozmiar: 21x0 3,5 cm ■ Pow. nadruku: 5 x 0,5 cm 

Cena PLN 4,37 
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Cena PLN 7,73 

Art: 2811 Kredki swiecowe "Riga" 
Wielokolorowe! ^wietna pozycja dla dzieci w kazdym 
wieku. Dzieci mog^ puscic wodze wyobrazni. 30 kredek 
swiecowych umieszczonych wstabilnym papierowym 
opakowaniu. Logotyp naniesiemy na opakowaniu za 
pomoc^ tampodruku. Grupa znakowania :T3 
Rozmiar: 0 5,6 x 10,2 cm • Pow. nadruku: 3,5 x 1,5 cm 
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Art: 1127 Drewniane kredki "Mini" 
Tylko dla dzieci! 6 krdtkich kredek w tekturowym 
opakowaniu. W gdrnej czpsci opakowania mozemy 
umiescic nadruk w dowolnym kolorze. Grupa nadruku T2 
Rozmiar: 9,3 x 4,9 x 0,9 cm • Row. nadruku: 4 x 1 cm 

CenaPLN 1,02 

Art: 2813 Kredki swiecowe "Oslo" 
Dla malych i duzych artystdw! Opakowanie zawiera szesc 
rdznokolorowych kredek swiecowych, ktdre dajg wiele 
radosci. Dostarczg one swietnej rozrywki nie tylko dla 
dzieci, ale takze dla doroslych. Nadruk umiescimy na 
opakowaniu za pomocgtampodruku. Grupa znakowania 
:T2 
Rozmiar: 5 x9,l x0,9 cm • Row. nadruku: 2 x2 cm 

CenaPLN 1,17 
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Art: 1132 Drewniane kredki "Becky" 
Oto najbardziej odpowiedni zestaw do rysowania dla 
najmlodszych(z6 krotkimi^rubymi kredkami oraz 
temperowkq w niebieskiej, transparentnej pokrywce. 
Nadruk mozna umiescic na pudelku (grupa nadruku:T2). 
Rozmiar: 10 x 0 2,7 cm ■ Row. nadruku: 5 x 1,5 cm 

Cena PLN 1,87 

Art: 1125 Zestaw do malowania dla dzieci" Little Picasso" 
^wietny nawet dla najmlodszego pokolenia. Z tym 
zestawem najmlodsi mog^ podjqc pierwsze kroki w 
malowaniu pobudzajqc swoj rozwoj motoryczny. Zestaw 
do malowania zawiera 10 kredek, plastikow^ linijk^ 
(15cm), plastikowq temperowk^ i rozne motywy 
obrazkowe do rysowania. Nadruk mozemy umiescic na 
spodzie kartonika (grupa nadruku: T3). 
Rozmiar: 18 x 7,5 x 0,8 cm • Pow. nadruku: 4 x 1 cm 

Cena PLN 3,91 
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Art: 1142 Zestaw do malowania dla dzieci "Fun" 
Tylko dla dzieci! Ten duzy zestaw do malowania zawiera 
wszystko dla duzych i malych dzieci - kredki, dowki, 
flamastry, kredki swiecowe, pudelko zfarbkami, gumk^ 
do scierania, temperowk^ i plastikowy spinacz do 
papieru. Wszystko znajduje si^ w kolorowym, skladanym 
pudelku.Twoje logo mozemy umiescic na etykietce, 
znajdujqcej si^ na pudelku. Grupa nadruku ET (p) 
Rozmiar: 17,5 x 10 cm ■ Row. nadruku: 4,0 x 1,8 cm 

Cena PLN 25,15 
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Art: 1134 Duzy, drewniany zestaw do malowania "Max!" 
Bardzo malowniczy! Ten duzy zestaw do malowania 
zawiera wszystko to, co potrzebne artyscie - kredki, 
kredki woskowe, kredp, kolorowe farby, linijkp, gumkp do 
scierania, temperdwkg i klej. Zestaw jest bardzo 
przydatny w podrdzy! Pakowany w pojedynczy kartonik 
(grupa nadruku: SI, L3). 
Rozmiar: 28 x21 x4,3 cm • Row. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 36,40 

Art: 1133 Zestaw do malowania "Mickie" 
Bqdz kreatywny! 10 krotkich kredek i 9 kredek 
woskowych w tekturowym etui. Ten zestaw do 
malowania pobudza kreatywnosc i rozwoj motoryczny 
dzieci. Nadruk mozna umiescic na pudelku (grupa 
nadruku: T3). 
Rozmiar: 19,5 x 7,8 x 1 cm • Row. nadruku: 5 x 2 cm 
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Art: 3411 Notes "Rostock" 
Kolorowy i elegancki notes z czarn^ okladkq ze skory 
ekologicznej, zawiera 160 stron w lini^. Swoj wyjqtkowy 
wygl^d zawdzi^cza kolorowym brzegom kartek, 
specjalnej gumce na dlugopis z boku oraz zakladce z 
tasiemki.Twoje logo nadrukujemy na okladce. 
Pojedynczo pakowane w woreczek foliowy. Grupa 
nadruku:T4. 
Rozmiar: 9x 14x 1,4cm ■ Row. nadruku:4x 2 cm 

Cena PLN 6,17 
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B; Art: 3407 Notes A5 "Schleswig" 
Notes z blyszczqcq okladk^ i czarn^ gumk^ dzi^ki ktorej 
mozna latwo go zamknqc. Zawiera 160 kartek w lini^. 
Twoje logo mozemy nadrukowac na okladce. 
Pojedynczo pakowane w woreczek foliowy. Grupa 
nadruku: T4. 
Rozmiar: 14,5x21 x1,2cm Pow. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 8,28 
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Art: 2875 Zestaw notes A6 i dtugopis "Hamburg" 
Twoj klient pokocha ten zestaw. Dwa najpopularniejsze 
gadzety pdqczone w wyjqtkowy zestaw. Notes A6 ze 
190 gladkimi kartkami w okladce PL) z metalowym 
dlugopisem piszqcym na niebiesko. Pakowany 
pojedynczo w kartonik.Grupa nadruku: SI, LI 
Rozmiar: 14,7x 18x2,2 cm • Pow. nadruku:4x2 cm 

Cena PLN 14,84 

Art: 2876 Zestaw notes A5 i dtugopis "Norderstedt" 
Twoj klient pokocha ten zestaw. Dwa najpopularniejsze 
gadzety potqczone w wyjqtkowy zestaw. Notes A5 ze 
160 gladkimi kartkami w okladce PU z metalowym 
dlugopisem piszqcym na niebiesko. Pakowany 
pojedynczo w kartonik. Grupa nadruku: SI, L2 
Rozmiar: 21 x 25,9 x 2 cm ■ Pow. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 24,45 
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Art: 1928 Notatnikzgumk4"Duisburg" 
Klasyczny i zawsze modny. Maly notatnik zawiera 160 
stron (80 kartek). Miejsce, gdzie mozna zapisac kazdy 
pomysl.Tekturowa okladka podkresla Twoje 
zainteresowanie ekologiq. W srodku znajdzieszzakladk^ i 
umieszczonq ztylu kopert^, calosc mozeszzamknqc za 
pomocq gumki. Logo umiescimy w dolnej cz^sci 
okladki.Pakowane pojedynczo w torebk^ foliowq. Grupa 
nadruku T4. 
Rozmiar: 9 x 14 x 1,3 cm ■ Row. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 9,69 

Art: 1984 Notes "Lubeck" 
Uroczy notesikza male pieniqdze posiada zakladk^, ktora 
pozwala zaznaczyc wazne informacje. Twoje logo 
umiescimy na okladce. Pakowane pojedynczo w 
woreczekfoliowy. Grupa nadruku: TT1/L3. 
Rozmiar: 9,3 x 14,4 x 1,5 cm ■ Pow. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 5,70 
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Art: 3121 Notes AS "Kiel" 
Feeria barw! Nasz uroczy notes o formacie AS z gladlq 
okladkg z PU jest fantastycznym prezentem 
reklamowym! Notes ma 160 czystych stron, znajduje sip 
w nim takze kolorowa tasiemka-zakladka. Twoje logo 
nadrukujemy/wygrawerujemy na okladce. Pakowany 
pojedynczo w torebkp foliowg. Grupa nadruku: III, L3. 
Rozmiar: 13,2 x 21,2 cm • Pow. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 11,64 
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Art: 7856 Notesik "Tahiti" 
Notesikz48 kartkami, format A6. Grupa znakowania: T3 
Rozmiar: 14x9 x0,5 cm • Row. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 2,73 

0 0 
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Art: 7855 Notesik "Rio Negro" 
Notesik z 32 kartkami, format A7. Grupa znakowania: T3 
Rozmiar: 10,5 x6,5 x0,4 cm • Row. nadruku:4x 3 cm 

Cena PLN 1,72 

Art: 7857 Notesik "Hurgada" 
Notesik z 48 kartkami, format A5. Grupa znakowania: T3 
Rozmiar: 21 x 14,2 x 0,6 cm • Pow. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 4,92 
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Art: 8504 Notes "Hollywood" 
Notes w ksztalcie telefonu z 60 kartkami. Okladka 
zrobiona z ekopapieru. Pakowana w woreczek foliowy. 
Grupa nadruku: T2 
Rozmiar: 12,7 x 11 x 1,1 cm ■ Row. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 3,59 
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Art: 8503 Notes "Middlesborough" 
60 stronicowy notes w okladce z ekopapieru. Pakowany 
w woreczek foliowy. Grupa znakowania: T2 
Rozmiar: 12,7 x 12,7 x 1,1 cm • Row. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 4,53 

Art: 8505 Notes "Cambridge" 
Notes 60 kartkowy w ksztalcie serca. Okladka z 
ekopapieru. Pakowany w woreczek foliowy. Grupa 
znakowania: 12 
Rozmiar: 13 x 12,7 x 1,1 cm • Row. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 3,59 
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Art: 3447 Notes "Erding" 
Notes z tekturowq okladlq, zawierajqcy 160 stron z 
mnostwem miejsca na notatki, szkice i inne zapiski. 
Twoje logo mozemy nadrukowac na okladce notesu. 
Grupa nadruku:T4. 
Rozmiar: 25,3 x 17,8 x 1,2 cm • Row. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 8,52 

■7 

r 

/ 

■? 
PC* 
c 

Art: 1907 Notatnik A5 "Kentwood" 
Naturalnie! Papier, z ktdrego zostal wykonany ten 50- 
kartkowy notatnik pochodzi z recyklingu, podobnie jak 
piszgcy na niebiesko dlugopis. Pakowany pojedynczo w 
torebkg. Grupa nadruku: 14, SI,TT2. 
Rozmiar: 15x21 x0,5 cm ■ Row. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 5,93 

Art: 1976 Notatnik A-6 "Keystone" 
Bad/ ekologiczny - podaruj swemu klientowi 60- 
kartkowy notatnik wykonany z recyklingowanego 
papieru w linig. W sklad zestawu wchodzi takze 
ekologiczny dlugopis z niebieskim wkladem. Twoje logo 
umiescimy na okladce. Pakowane pojedynczo w 
woreczekfoliowy. Grupa nadruku:T4, SI,TT2. 
Rozmiar: 11 x 14,5 x 0,6 cm ■ Pow. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 4,45 
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Art: 3448 Notes z karteczkami "Tulsa" 
Bardzo por^czny notes z karteczkami samoprzylepnymi 
do zaznaczania. Notes zawiera 200 kartek oraz 6 
rdznokolorowych karteczek, kazdy bloczek po 20 stron. 
Twoje logo nadmkujemy na tekturowej okladce. 
Pojedynczo pakowane w woreczekfoliowy. Grupa 
nadruku:T4. 
Rozmiar: 10 x 16 x 1,6 cm • Row. nadruku: 6 x 3 cm 

I \ 

V \J 

Cena PLN 5,16 

£ 

Art: 8269 Notesikz karteczkami samoprzylepnymi "St. Louis' 
Praktyczy i przyjazny srodowisku gadzet zawiera 200 
duzych kartek samoprzylepnych, 25 zoltych karteczek 
sredniej wielkosci i po 25 malych karteczek w 5 roznych 
kolorach, a takze dlugopis. Twoje logo wydrukujemy na 
okladce. Grupa nadruku T3. 
Rozmiar: 12,3 x 13,8 x 1,6 cm • Row. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 7,73 

ft 

Art: 8268 Notesikz karteczkami samoprzylepnymi "Burlington" 
Ekologia jest w modzie! Pokaz swojemu klientowi, ze i Ty 
dbaszo srodowisko naturalne. Notesikzawiera 50 
duzych i 25 mniejszych kartek samoprzylepnych, a takze 
po 25 malych karteczek w 5 roznych kolorach. Twoje 
logo wydrukujemy na okladce. Grupa nadruku: T3. 
Rozmiar: 8 x 10,5 x 1 cm • Row. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 4,14 
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Art: 8267 Karteczki samoprzylepne "Cartago" 
Przydadz^ si^ kazdemu! Okladk^ dla karteczek jest 
tekturka, ktora pokaze, ze jestes proekologiczny! Zawiera 
5 paskow po 20 karteczek kazdy. Twoje logo 
nadrukujemy na okladce notesika. Grupa nadruku:T3. 
Rozmiar: 8 x 6 x 0,30 cm ■ Row. nadruku: 4 x 3 cm 

CenaPLN 1,17 
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Art: 3424 Karteczki samoprzylepne "Like" 
Bloczektekturowyz karteczkami samoprzylepnymi o 
ciekawym designie. Praktyczny zestaw zawierajqcy 
karteczki samoprzylepne (15 kartek) oraz kolorowe 
bloczki (w 5 roznych kolorach) do zaznaczania (po 15 
kartek kazdego koloru). Twoje logo mozemy 
nadrukowac na srodku r^ki. Pojedynczo pakowane w 
woreczekfoliowy. Grupa nadruku: T3. 
Rozmiar: 22,2 x 6 x 0,2 cm ■ Pow. nadruku: 2,5 x 1 cm 

CenaPLN 2,19 

Art: 8270 Notesik "Dunmore" 
Ekologiczny prezent zawierajqcy 100 kartek, 25 kartek 
samoprzylepnych i zestaw 5 paskow w roznych kolorach 
po 25 karteczek kazdy. Twoje logo naniesiemy na 
okladce. Pakowany pojedynczo w torebk^ foliow^. 
Grupa nadruku: T4. 
Rozmiar: 9,3 x 13,2 x 0,9 cm ■ Pow. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 4,53 

I 

541 office 



Art: 1608 Karteczki samoprzylepne "Amarillo" 
Notesik, ktory zawiera wszystko, czego potrzebujesz; 
zolte i rozowe karteczki samoprzylepne (ok. 90 kartek) i 
memo zakladki w pi^ciu kolorach (ok. 90 karteczek). 
Pakowane pojedynczo w torebk^ foliow^. Logo 
nadrukujemy posrodku okladki. Grupa nadruku: T3+A 
Rozmiar: 17 x 8,5 x 1,9 cm • Row. nadruku: 6 x 4 cm 

Cena PLN 8,98 

■7 
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Art: 1283 Karteczki samoprzylepne "Palma" 
Ten praktycznyzestaw zawiera 100 wipkszych i 100 
mniejszych karteczek samoprzylepnych oraz 5 kolorow 
samoprzylepnych karteczek po 25 sztuk kazcly. Wszystko 
jest zapakowane w biale, twarcle etui. Na wieczku 
naniesiemy Twoje logo w wybranym przez Ciebie 
kolorze. Grupa nadruku: T3+A). 
Rozmiar: 8 x 10,5 x 1,7 cm • Row. nadruku: 6 x4 cm 

Cena PLN 5,16 
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Art: 8521 Teczka "Fillmore" 
Teczka z PVC z notesem z 30 kartkami w linie. Pakowana 
w woreczekfoliowy. Grupa nadruku: 52 
Rozmiar: 24,4 x 31,5 x 0,8 cm • Pow. nadruku: 6 x 3 cm 

Cena PLN 15,55 

Art: 4903 Teczka A4 "El Salvador" 
Bqdz dobrze zorganizowany! Teczka zapinana na zamek 

; nadaje sip zarowno do pracy, jak i szkoly. Teczka 
ana z poliestru, wewngtrz wykoriczona 
vem PVC. Poza liniowym, 60-kartkowym 

notatnikiem teczka wyposazona jest w wiele przegrodek, 
dzigki ktorym latwo posegregujesz wszystkie 
dokumenty. Logotyp umieszczamy na zewngtrznej 
stronie teczki. Grupa nadruku: TO. 
Rozmiar: 35,8 x 28 x 3,5 cm • Pow. nadruku: 4 x 2 cm 

uquz. uwui 
idealnie n 
wykonane 
tworzywe 

Cena PLN 49,14 

Art: 1011 Teczka A4 "Panama" 
Praktyczna teczka wykonana z poliestru i tworzywa PL), 
zamykana na zamek. Posiada przegrodk^ z tylu, oraz kilka 
przegrodek wewnqtrz, jak rowniez 20-kartkowy notatnik. 
Logotyp sugerujemy umiescic w prawym dolnym rogu, 
najlepiej w kolorze srebrnym. Grupa nadruku: S1/TT2. 
Rozmiar: 34 x 25,5 x 3,5 cm • Pow. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 35,90 
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Art: 3049 Folder A4 "Ateny" 
Nowoczesna teczka, wykonana z wytrzymalego poliestru 
600D. Zawiera dlugopis oraz 20-stronicowy notes. Twoje 
logo bgdzie umieszcone na pasku PU. Pakowane 
pojedynczo w woreczekfoliowy. Grupa nadruku: SlZrT2 
Rozmiar: 24,6 x 32,2 x 1 cm ■ Pow. nadruku: 5 x 2,5 cm 

CenaPLN 18,20 
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Art: 2869 Teczka A4 "San Marino" 
Elegancka teczka A4 (PU) zawierajgca kalkulator, notatnik 
(20 stronicowy), 8 malych przegrodek, 3 miejsca na 
dlugopis, duzg gldwng komorg oraz malg kieszonkg na 
zamek na zewngtrznej stronie okladki. Twoje logo 
mozemy naniesc metodg graweru na metalowej blaszce. 
Pojedynczo pakowane w torebkg foliowg. Grupa 
znakowania: L3. 
Rozmiar: 26,4 x 32,7 x 3 cm • Pow. nadruku: 4 x 1,5 cm 

Cena PEN 78,04 
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Art: 8990Teczka A4 "Fujin" 
Ta ladna teczka A4 zrobiona z mikrofibry zzewn^trz i 
poliestru 600 D wewn^trz na pewno ucieszy Twojego 
klienta. Wygodnie otwiera si^ i zamyka za pomoc^ 
gumki. Zawiera notes, 3 przegrodki i uchwyt na dlugopis. 
Pakowana pojedynczo w foliowy woreczek. Grupa 
nadruku TT3 
Rozmiar: 24,5 x 32 x 2 cm ■ Row. nadruku: 5 x 3,5 cm 

Cena PLN 33,83 

Art: 8989 Teczka A5 "Daan" 
Teczka A5 zrobiona z pi^knej mikrofibry na zewnqtrz i 
poliestru 600D wewnqtrzlatwo si^ otwiera i zamyka 
dzi^ki szarej gumce. W srodku 3 przegrodki, uchwyt na 
dlugopis i notes. Pakowana pojedynczo w woreczek 
foliowy. Grupa nadruku TT3 
Rozmiar: 17 x 23 x 2 cm • Row. nadruku: 5 x 2,5 cm 

Cena PLN 27,40 f 
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Art: 8966 Etui na wizytowki "Ovada" 
Twoi klienci bvd;j zachwyceni tym wysokiej jakosci 
wizytownikiem. Wykonany z mi^kkiego materialu (PU), 
zaopatrzony w praktyczng metalowg klamrp, na ktorej 
wygrawerujemy logotyp. Grupa nadruku: L3. 
Rozmiar: 11,1 x 8,7 x 1,3 cm • Pow. nadruku: 3,5 x 0,8 cm 

Cena PEN 20,78 

Art: 8964Teczka A5 "Trezzo" 
Ten przydatny folder A5 urzeka swoim eleganckim 
wyglgdem. Wykonany z migkkiego tworzywa PU. 
Wewngtrzznajdujg sip kieszonki na karty kredytowe, 
uchwyt na dlugopis i notatnik 50- kartkowy. Logotyp 
naniesiemy metodg graweru na metalowym zapipciu. 
Pakowany pojedynczo w woreczek foliowy. Grupa 
nadruku: L3. 
Rozmiar: 18 x 23 x 2,7 cm • Pow. nadruku: 3,5 x 0,8 cm 

Cena PLN 38,98 
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Art: 8965 Teczka A4 "Reggello" 
Czysta elegancja! Folder A4 wykonany z mipkkiego 
tworzywa PU. Wewngtrzznajdujg sip kieszonki na karty 
kredytowe, uchwyt na dlugopis i notatnik 50- kartkowy. 
Logotyp naniesiemy metodg graweru na metalowym 
zapipciu. Pakowany pojedynczo w woreczek foliowy. 
Grupa nadruku: L3. 
Rozmiar: 25 x 31,3 x 2,8 cm ■ Pow. nadruku: 3,5 x 0,8 cm 

Cena PLN 54,61 
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Art: 2056 Etui na wizytowki "Eton" 
Stylowe etui na wizytowki wykonane z ekologicznej 
skory. Wyposazone jest w ply ike ze stali nierclzewnej 
(iclealng pod Twoje logo), magnetyczne zapigcie oraz 
podwdjny szewz mocnej, jasnej nici. Wngtrze etui 
pokryte jest wysokiej jakosci mikrofibrg. Grupa nadruku 
L3. 
Rozmiar: 10,5 x 2,2 x 6,7 cm • Row. nadruku: 2,5 x 0,8 cm 

ft 

Cena PEN 6,95 

B 

k 

finest 
bonded 
leather 

Art: 2171 Teczka A5 "Algier" 
Elegancka teczka A5 z mielonej skory zamykana na 
zamek, z kolorowymi akcentami, podwojnym szwem i 
plytk^ ze stali nierdzewnej, na ktorej umieszczamy 
logotyp w postaci graweru laserowego. Wewnqtrz 
teczka wylozona jest wysokiej jakosci mikrofibr^. 
Wyposazona w liniowy, 60-kartkowy notatnik A5. Wzor 
teczki chroniony prawem patentowym. Grupa nadruku: 
L3. 
Rozmiar: 24 x 18,5 x 2,5 cm ■ Row. nadruku: 3,5 x 1,2 cm 

Cena PLN 39,90 

Art: 2172 Teczka biurowa A4 "Johannesburg" 
Elegancka teczka A4 z mielonej skory, z kolorowymi 
akcentami, podwojnym szwem i metalowq plytkq, na 
ktorej wygrawerujemy Twoje logo. Wewnqtrz teczka 
wylozona jest wysokiej jakosci mikrofibrq. Wyposazona w 
notatnik A4 w linie. Wzor teczki chroniony prawem 
patentowym. Grupa nadruku: L3. 
Rozmiar: 32,5 x 26 x 2 cm • Row. nadruku: 3,8 x 1,4 cm 

Cena PLN 48,46 
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Art: 2180 Teczka A4 "Cape Town" 
Gustowna teczka A4 zamykana na zamek, z kolorowymi 
akcentami, podwojnym szwem i plytkq ze stali 
nierdzewnej, na ktorej umieszczamy logotyp w postaci 
graweru laserowego. Wewnqtrz teczka wylozona jest 
wysokiej jakosci mikrofibrq. Wyposazona w segregator, 
kalkulatorz wszystkimi niezb^dnymi funkcjami i liniowy, 
60-kartkowy notatnik A4. Wzor teczki chroniony prawem 
patentowym. Grupa nadruku: LB. 
Rozmiar: 35 x 27 x 5 cm • Row. nadruku: 3,8 x 1,4 cm 

CenaPLN 82,81 finest 
bonded 
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Cena PLN 99,64 

office 161 Q 



Art: 7908 Etui na wizytowki "Oakdale" 
Nasze wyszukane etui na wizytowki wykonane jest z 
rniekkej skory PU. Moze pomiescic 20 wizytowek. 
Pakowane pojedynczo w torebkp foliowq. Grupa 
nadruku: 14. 
Rozmiar: 10,4 x 6,9 x 1,9 cm • Pow. nadruku: 5 x 0,7 cm 

Cena PEN 9,30 

Art: 8266 Notes konferencyjny "Orion" 
Luksusowy gadzet o niewielkich rozmiarach wykonany z 
delikatnej w dotyku skory PU. Mozna go zabrac ze sobg 
w podrdz, wyposazony jest we wszystko, czego 
potrzebuje Twdj klient: ma dwa uchwyty na dlugopis 
(wewngtrz i na zewngtrz), przegrddkg, kalkulator i notesik 
(30 stron). Twoje logo naniesiemy w prawym dolnym 
rogu. Pakowany pojedynczo w torebkg foliowg. Grupa 
nadruku: 14. 
Rozmiar: 9,8 x 13,8 x 2,1 cm • Pow. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PEN 20,78 
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Art: 7904Teczka konferencyjna A5 "Hudson" 
Elegancka teczka A5 wykonana jest z bardzo milej w 
dotyku skory PU. Idealna na konferencje, zaskoczy swojq 
jakosci^Twoich klientow. Znajdziesztu wszystko, co taka 
teczka powinna zawierac: dwa uchwyty na dlugopis 
(wewn^trz i na zewn^trz teczki), notes formatu A5 - 30 
stron w linie i dwie przegrodki. Twoje logo naniesiemy w 
prawym dolnym rogu. Pakowana pojedynczo w torebk^ 
foliowq. Grupa nadruku: 51. 
Rozmiar: 18 x 23,5 x 1,8 cm ■ Pow. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 26,01 
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Art: 7903 Teczka konferencyjna "Katano" 
Czy wysoka jakosc zawsze musi duzo kosztowac? Nie! 
Nasza teczka zrobiona jest z mi^kkiej skory PU do 
ztudzenia przypominajqcej prawdziwq skorp. Znajdziesz 
tu wszystko, co taka teczka powinna zawierac: dwa 
uchwyty na dlugopis (wewngtrz i na zewngtrzteczki), 
notes formatu A4 - 30 stron w linie i trzy przegrodki. 
Twoje logo naniesiemy w prawym dolnym rogu. 
Pakowana pojedynczo wtorebkp foliowg. Grupa 
nadruku:Sl. 
Rozmiar: 24,5 x 33 x 1,3 cm • Row. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 38,51 
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Art: 2877 Teczka A4 "Chesterfield" 
Idealny kompan na kazde spotkanie. Twbj klient bpdzie 
doskonale wyposazony na kazde spotkanie z tg PVC i 
210D poliestrowg teczkg. Zawiera 30 stronicowy notes, 
miejsce na dlugopis, duzg przegrbdkp i przegrbdkp na 
wizytbwki oraz klip na notatki. Pakowane pojedynczo w 
woreczek. Grupa nadruku: SI 
Rozmiar: 23,5 x 32 x 1,5 cm • Row. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 41,64 
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Art: 7906 Teczka konferencyjna A4 "Isa" 
Uderzajqca uroda tej teczki ze skory PU idzie w parze z 
funkcjonalnosciq: teczka zawiera bowiem dwa uchwyty 
na dlugopis (wewnqtrz i na zewn^trz), kalkulator, 
notatnik A4 w linie - 30 stron i szesc przegrodek. Nic si^ 
nie zgubi, bo teczka jest zapinana na suwak. Twoje logo 
naniesiemy w prawym dolnym rogu. Pakowana 
pojedynczo w torebkg foliowq. Grupa nadruku: 51. 
Rozmiar: 26,9 x 35 x 4 cm ■ Pow. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 70,23 

Art: 7907 Torba konferencyjna A4 "Newheaven" 
Olsniewajqca, supermigkka torba konferencyjna jest 
idealna nie tylko na oficjalne okazje. Wyposazona jest w 
metalowy ring, dwa uchwyty na dlugopis (wewnqtrz i na 
zewnqtrz), siedem przegrodek, notes A4 (30 stron) i 
zamykana jest na suwak. Twoje logo naniesiemy w 
prawym dolnym rogu. Pakowana pojedynczo w torebk^ 
foliowq. Grupa nadruku: 51. 
Rozmiar: 26,8 x 36,7 x 5,8 cm • Pow. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 99,69 
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Art: 3051 Folder A4 "Ottawa" 
Nowoczesna teczka z PU, ktorej szczegoln^ cechq jest 
duza komora na zewnqtrz. Ponadto zawiera 20 
stronicowy notes, 4 male kieszenie, jednq duzq oraz 
kieszeh na telefon. Pakowane pojedynczo w woreczek 
foliowy. Grupa nadruku: S1/TT2 
Rozmiar: 25,5 x 32,5 x 2,2 cm ■ Pow. nadruku: 5 x 3 cm 

Art: 2868 Uchwyt samochodowy do tableta "Derry" 
Idealny towarzysz podrozy! Dzi^ki temu uchwytowi 
(wykonany z materialu PU) mozesz w latwy sposob 
przymocowac tablet do zaglowka przy fotelu 
samochodowym i ogl^dac w czasie drogi ulubione 
programy rozrywkowe. Uchwyt zawiera 8 mocowah i 
pasuje do wszystkich aktualnie dost^pnych tabletow. 
Posiada on ponadto sporo dodatkowych przegrodek i 3 
gumki na niezb^dne kable. Twoje logo mozemy 
umiescic na glownej, srodkowej komorze, tak aby bylo 
najlepiej widoczne. Uchwyty s^ pakowane pojedynczo w 
woreczek foliowy. Grupa znakowania: T3. 
Rozmiar: 21,5 x 28 x 2,7 cm ■ Pow. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 40,54 

Art: 2867 Teczka z miejscem na tablet "Maine" 
Wielofunkcyjna, elegancka teczka (material: na zewnqtrz 
wysokiej jakosci mikrofibra, w srodku PU). Zawiera 20 
stronicowy notatnik, miejsce na dlugopis, 4 przegrodki 
oraz miejsce na tablet. Posiada rowniez 8 tasm 
mocuj^cych dzi^ki ktorym mozna przymocowac tablet 
0 dowolnym rozmiarze, zarowno w pozycji poziomiej jak 
1 pionowej. Twoje logo mozemy naniesc metod^ 
graweru na metalowej blaszce. Pojedynczo pakowane w 
woreczek foliowy. Grupa znakowania: L3. 
Rozmiar: 24,7 x 33,1 x 2,1 cm • Pow. nadruku: 4 x 1 cm 

Cena PLN 62,42 
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Art: 2225 Metalowe etui na wizytowki "Wales" 
Klasyczne etui na wizytowki wykonane z matowego 
aluminium. Twoje logo b^dzie laserowo grawerowane 
na wieczku. Kazde etui jest indywidualnie pakowane w 
kartonik. Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 9,3 x 5,7 x 0,5 cm • Row. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 4,19 

Art: 2206 Metalowe etui na wizytowki Cornwall" 
Twoje wizytowki b^dq dobrze zabezpieczone w bardzo 
wytrzymalym etui wykonanym z matowego metalu, 
ktore wywiera niesamowite wrazenie! Idealnym 
miejscem na umieszczenieTwojego logo b^dzie 
wieczko. Etui pakowane jest pojedynczo w kartonik. 
Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 9,4 x 6 x 0,6 cm ■ Row. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 7,73 

I-MlUllf ft* 

Art: 2201 Metalowe etui na wizytowki "Derby" 
Zrob niesamowite wrazenie! Twoje wizytowki b^d^ 
dobrze zabezpieczone w bardzo wytrzymalym etui, 
wykonanym z blyszczqcego metalu. Wieczko zapewnia 
idealn^ powierzchni^ na wygrawerowanieTwojego logo 
metod^ laserow^. Etui pakowane jest pojedynczo w 
kartonik. Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 9,4 x 6 x 0,5 cm ■ Row. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 8,98 

Art: 8626 Wizytownik" Mainz" 
2 w 1! Elegancki wizytownik wykonany z Metalu z oslon^ 
PU.Uwag^ przyci^gaj^ dwa oddzielne przegrody(do 10 
kart kazda). W ten sposob klienci mog^ latwo oddzielic 
wlasne karty od kart obcych. Twoje logo umiescimy na 
metalowej blaszce poprzezgrawer laserowy. Pojedynczo 
pakowane w pudelka. Grupa nadruku : L2 
Rozmiar: 9,5 x 6,3 x 1,6 cm • Pow. nadruku: 3,5 x 1 cm 

Cena PLN 17,11 
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Art: 3475 Samowyzwalaczdotelefonow komorkowych na bluetooth "Madera 
Samowyzwalacz na bluetooth (mini pilot) 
dzipki ktoremu mozna samemu zrobic sobie dobre 
jakosciowo zdjpcie. Wystarczy polqczyc samowyzwalacz 
z telefonem poprzez bluetooth i mozna zaczqc 
fotografowac. Urzgdzenie jest kompatybilne z systemami 
Android 4.2.2 OS i nowszymi, a takze z systemem IOS 6.0, 
aletezz nowszymi urzgdzeniami. Twoje logo mozemy 
nadrukowac na tylnej czgsci samowyzwalacza. 
Pojedynczo pakowane w pudelko. Grupa znakowania: 
13. 
Rozmiar: 5,2 x 3,4 x 1 cm • Row. nadruku: 1,5 x 1,5 cm 

Cena PLN 24,45 
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Art: 3484 Uchwyt do robienia zdj^c selfie "Ancona" 
Gadzet dzi^ki ktoremu mozna w latwy sposob zrobic 
zdj^cie nie tylko sobie, ale takze calej rodzinie czy grupie 
przyjaciol. Wystarczy na koncu uchwytu zamontowac 
telefon oraz uruchomic samowyzwalacz wtelefonie. Dla 
tych, ktorzy nie majq w swoich telefonach polecamy 
samowyzwalacz w postaci mini pilota do telefonu, 
dost^pny rowniez w ofercie (art. nr 3475). Pojedynczo 
pakowane w woreczek foliowy. Grupa znakowania: T4. 
Rozmiar: adjustable 20 -> 106 cm • Row. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 27,26 
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Art: 8769 Podstawka pod telefon " Beverly Hills" 
Silikonowa podstawka pod telefon komorkowy pasuje 
do wszystkich popularnych smartfondw i tabletdw. 
Pakowana w woreczekfoliowy. Grupa znakowania: T3 
Rozmiar: 4 x 3,8 x 3,5 cm • Pow. nadruku: 2,5 x 1,5 cm 

Cena PLN 2,27 

Art: 8976 Podstawka pod telefon komorkowy ze sciereczk^ "Barra1 

Praktyczne akcesoria na biurko! Dzipki tej podstawce 
Twdj telefon zawsze bpdzie pod rekq. W komplecie 
oferujemy sciereczkp z mikrofibry, dzipki ktdrej 
pozbpdziesz sip irytujpcych odciskdw na wyswietlaczu 
telefonu. Logotyp naniesiemy metodg tamodruku na 
bialej powierzchni. Pakowana pojedynczo w woreczek 
foliowy. Grupa nadruku: 13. 
Rozmiar: 6 x 9,4 x 0,9 cm • Pow. nadruku: 3 x 2 cm 

Cena PLN 2,97 
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Art: 8957 Podstawka pod telefon komorkowy "Barnsley" 
Przydatny i nowoczesny! Ten aluminiowy dyskretny 
stojak pasuje do kazdego modelu telefonu. Pokryty 
czarnym lakierem idealnie podkresli logo klienta 
wykonane metodggraweru laserowego. Pakowany 
pojedynczo w kartonik. Grupa nadruku: L3. 
Rozmiar: 3,5 x 5,1 x2,9 cm • Pow. nadruku: 2,5 x 1 cm 

Cena PLN 2,73 
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nte (lar o Art: 3455 Pokrowiec na kart^ do smartfona z podstawk^ "Mc 
2 w 1. B^dz trendy ztym malym silikonowym 
pokrowcem (1 mm). W bardzo latwy sposob za pomoc^ 
folii samoprzylepnej przykleisz go ztylu swojego 
telefonu. Pokrowiec ten umozliwia przechowywanie kart 
kredytowych czy tez wizytowekz tylu telefonu. Posiada 
tez opcjg mini stojaczka dzi^ki ktoremu mozna stabilnie 
postawic telefon na plaskiej powierzchni. Twoje logo 
mozemy nadrukowac po prawej lub lewej stronie 
podstawki. Pojedynczo pakowane w woreczekfoliowy. 
Grupa nadruku:T4+V. 
Rozmiar: 9,4 x 5,7 x 0,6 cm • Pow. nadruku: 5 x 1 cm 

Cena PLN 4,61 

Art: 2864 Pokrowiec na kart^ do smartfona 
Maly silikonowy pokrowiec (1mm) z foli^ samoprzylepn^. 
W latwy sposob mozna go przymocowac do tylnej 
cz^sci smartfona dzi^ki czemu zyskujemy miejsce na 
kartg kredytowq, wizytowkg itp. Pojedynczo pakowane w 
woreczekfoliowy. Grupa znakowania: L2,T4. 
Rozmiar: 5,6 x 0,3 x 8,5 cm ■ Pow. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 2,73 
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Art: 3277 Podktadka antyposlizgowa "Santana" 
Idealny produkt do kazdego samochodu. 
Wszystko pozostaje na swoim miejscu dzipki tej 
antyposlizgowej macie. Klejgca powierzchnia i 
elastycznosc powoduje, ze pasuje do kazdej 
powierzchni, utrzymujgc na miejscu telefon, nawigacjg 
itd. Aby jg wyczyscic wystarczy przemyc wodg. 
Mozliwosc oznakowania kolorowg naklejkg lub 
tampodrukiem (1 kolor). Grupa nadruku: ET/R. 
Rozmiar: 14,7x9x0,3 cm • Pow. nadruku: 4x 1,8 cm 

Cena PEN 9,30 
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Art: 2799 Etui na telefon komorkowy "Glasgow" 
Stylowe! Praktyczne etui na telefon komorkowy 
wykonanezdzianiny. Dzi^ki elastycznemu materialowi, 
skarpetka jest odpowiednia dla prawie wszystkich 
telefonow komorkowych. Dzieki dol^czonej smyczy 
telefon komorkowy mozna zawiesic na szyi. Moze ona 
bye latwo usuni^ta i mocuje si^ za pomoc^ metalowego 
haka zatrzaskowego. Nadruk mozemy wykonac przy 
uzyciu grawera laserowego na pokrytej gum^ 
powierzehni. Grupa znakowania :L3 
Rozmiar: 11,8 x 6 x 1 cm ■ Row. nadruku: 2,5 x 0,9 cm 

Cena PLN 5,70 
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Art: 8620 Uchwyt na telefon "Lodsch" 
Ten zabawny elastyczny manekin przytrzymuje telefon 
komorkowy nawet podczas ladowania. Ze wzgl^du na 
elastyczne metalowe paski pod gumow^ powierzehni^ 
moze bye dostosowany do kazdego telefonu 
komorkowego i moze latwo bye zawieszony. Twoj 
logotyp mozemy umiescic przy pomocy graweru 
laserowego na brzuchu manekina. Pakowany 
pojedynczo w torebk^ foliowq. Grupa znakowania : L2, 
T4 
Rozmiar: 15 x 0,5 x 20,3 cm • Pow. nadruku: 3 x 1,5 cm 

Cena PLN 13,05 
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Art: 8863 tadowarka samochodowa na USB do telefonu "Norwich" 
Praktyczny gadzet dla kazdego kierowcy. Mozesz w latwy 
sposob naladowac telefon dzi^ki tej ladowarce 
samochodowej na USB. Pojedynczo pakowane w 
woreczek foliowy. Grupa znakowania: T4. 
Rozmiar: 5,5 x 0 2,4 cm • Row. nadruku: 2 x 1 cm 

Cena PLN 4,61 
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Art: 3327 tadowarka samochodowa z wejsciami usb "Wallington" 
Mily duet w podrozy! Z tq praktycznq ladowarkq do 
gniazda zapalniczki w samochodzie,Twoi klienci b^dq 
przygotowani na wszystko. Ma wtyczk^ Am per i 2,1 
Amper.Tak wi^cTwoi klienci b^dq mogli ladowac 
smartfona lub tablet.Twoj logotyp umiescimy na 
kraw^dzi za pomocq tampodruku. Pakowane 
pojedynczo w poli-torb^.Grupa znakowania : T2 
Rozmiar: 6 x 0 3,1 cm • Row. nadruku: 1,5 x 0,8 cm 

Cena PLN 10,86 
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Art: 8628 Stuchawki "Warwick" 
Muzyka w drodze! Z tymi sluchawkami Wasi klienci 
mog^ cieszyc si^ ulubion^ muzyk^ wsz^dzie. Mi^kkie 
silikonowe sluchawki zapewniajq komfort noszenia. Ze 
wzgl^du na 3,5 mm wtyczk^ sq dostosowane do 
wszystkich obecnie produkowanych urzqdzen. 
Sluchawki mog^ bye przechowywane bezpiecznie w 
podr^cznym plastikowym pudelku. Nadruk mozemy 
wykonac posrodku plastikowej pokrywy. Pakowane 
pojedynczo w torebk^ foliowq. Grupa nadruku: T1 
Rozmiar: 6,5 x 6 x 1,7 cm ■ Row. nadruku: 3 x 2,5 cm 

Cena PLN 6,17 
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Art: 2836 Ostona na telefon komorkowy "Preston" 
Dzi^ki tej praktycznej plastikowej oslonie telefon b^dzie 
chroniony, a jednoczescie moze bye uzywany. Przez 
specjalne zamkni^cie pokrywy moze bye wodoszczelna. 
Wystarczyzamkn^c dwa zamki i zgiqc krawgdzie. Telefon 
jest chroniony przed wod^ i piaskiem. Nadruk mozemy 
umiescic na czarnej krewgdzi pokrywy. Pakowane 
pojedynczo w torebk^foliowq. Grupa znakowania : T4 
Rozmiar: 22 x 11 (7 x 0,5 cm ■ Pow. nadruku: 5 x 2 cm 

Cena PLN 5,47 
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Art: 2835 Etui na tablet" Malta" 
Dzi^ki tej praktycznej plastikowej oslonie tablety Twoich 
klientow bpdq chronione i rbwnoczesnie uzywane. 
Poprzez specjalne zamknipcia pokrywy moze bye 
wodoszczelna. Wystarczy zamknpc dwa zamki, zycy 
krawpdzie. W ten sposdb tablet jest chroniony przed 
wodp i piaskiem. Nadruk mozemy umiescic na czarnej 
krewpdzi pokrywy. Pakowane pojedynczo wtorebkp 
foliowp. Grupa znakowania : T4 
Rozmiar: 34,6 x 23,1 x 0,5 cm • Pow. nadruku: 6 x 2 cm 

Cena PLN 7,73 
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Art: 3513 Power Bank "Miami Beach" 
Koniec z problemem rozladowanej baterii telefonu! 
Power Bank - przenosny akumulatorek o pojemnosci 
2200 mAh doladuje telefon komdrkowy, aparat 
forograficzny, tablet czy Mp3. Naladowac go mozna 
podlgczajgc do komputera poprzez kabel USB. Twoje 
logo mozemy wygrawerowac na 1 ze stron. Pakowane w 
pojedynczy kartonik. Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 9,5 x 2,4x2,2 cm • Pow. nadruku: 5 x 1,5 cm 
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Cena PLN 30,87 
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Art: 3028 Power Bank "Malibu" 
Koniec z problemem rozladowanej baterii telefonu! 
Power Bank - przenosny akumulatorek o pojemnosci 
2200 mAh doladuje telefon komdrkowy, aparat 
forograficzny, tablet czy Mp3, naladowac go mozna 
podlqczajqc co komputera. Nadruk umieszczany na 
jednej ze snianek. pakowany w pojedynczy kartonik. 
Grupa nadruku: T3 
Rozmiar: 9 x 2,4 x 2,4 cm ■ Pow. nadruku: 5 x 1,2 cm 

Cena PLN 29,48 
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Art: 3029 Metalowy power bank "Port Hope" 
Koniec z problemem rozladowanej baterii telefonu! 
Power Bank - przenosny akumulatorek o pojemnosci 
2200 mAh doladuje telefon komorkowy, aparat 
forograficzny, tablet czy Mp3. Naladowac go mozna 
podl^czajqc do komputera poprzez kabel USB. Twoje 
logo mozemy wygrawerowac na 1 ze stron. Pakowane w 
pojedynczy kartonik. Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 9,5 x 2,2 x 2,1 cm • Pow. nadruku: 5 x 1,2 cm 

Cena PLN 34,73 
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Art: 3514 Power bank "Kingsville" 
Koniec z problemem rozladowanej baterii telefonu! 
Power Bank - przenosny akumulatorek o pojemnosci 
4500 mAh doladuje telefon komorkowy, aparat 
forograficzny, tablet czy Mp3. Naladowac go mozna 
podlgczajgc do komputera poprzez kabel USB. Twoje 
logo mozemy wygrawerowac na 1 ze stron. Pakowane w 
pojedynczy kartonik. Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 12 x 6,7 x 1 cm • Pow. nadruku: 5 x 5 cm 

Cena PLN 85,85 



Art: 1820 Mysz komputerowa "Springfield" 
Mysz, ktora sprawia, ze praca przy komputerze staje sip 
przyjemnoscip! Mysz ma gumowe wykohczenia, aby 
lepiej sip trzymala w rpce, oraz kabel dlogosci 0,75m. 
Pakowana pojedynczo w czarny kartonik. Grupa nadruku: 
14. 
Rozmiar: 14,8 x 4,4 x 2,5 cm • Pow. nadruku: 1 x 1 cm 

Cena PLN 27,26 

Art: 9039 Podktadka pod mysz "Maranello" 
Podkladka pod myszz systemem zwijajgcym, 
wyposazona w 4 porty USB 2.0. Doskonale bpdzie sip 
prezentowac na biurku i sprawdzi sip w kazdej podrdzy. 
Grupa znakowania: 13 
Rozmiar: 17,2 x 6 x 4,1 cm • Pow. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 15,55 

P 

Art: 8771 Koncentrator USB "Rotterdam" 
Koncentrator USB 2,0 z 3 wejsciami. Pakowany w 
pudelko. Grupa znakowania: 13 
Rozmiar: 23,4 x 2 x 1,5 cm • Pow. nadruku: 5 x 1,3 cm 

Cena PLN 17,11 
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Art: 2141 ZestawUSB "Massachusetts" 
Idealny zestaw do kazdego laptopa. Kazdy, kto cz^sto 
uzywa programow Word i Excel doceni przenosn^ 
klawiatur^ numeryczn^. W zestawie znajduje si^ rowniez 
mysz optyczna z kablem 0,75 m, kabel modemowy RMS 
oraz 4-portowy rozgal^znik USB 1.1. Polecamy umiescic 
Pahstwa logotyp w kolorze srebrnym na nylonowym 
etui. Zestaw za pa kowanyw pojedynczy kartonik. Grupa 
nadruku:TT2. 
Rozmiar: 14,5 x 16,5 x 5 cm • Pow. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 83,28 
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Art: 1800 Zestaw USB "Silicon Valley" 
Idealny w podrozy! Naszzestaw USB zawiera: mysz, dwa 
kable USB i ladowarkp stonecznqz roznymi koricowkami 
dla telefonu komorkowego, aparatu cyfrowego i 
odtwarzaczy PDA, MRS i MP4. Calosc zapakowana jest w 
srebrne nylonowe etui. Twoje logo umiescimy na 
opakowaniu. Pakowany pojedynczo w srebrne pudelko. 
Grupa nadruku: SI. 
Rozmiar:22 x 16 x4,2 cm • Pow. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 119,29 
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Art: 8394 Stojak na dtugopisy "Blankenburg" 
Przyda si^i na kazdym biurku. Ten stojak ma miejsce nie 
tylko na dlugopisy, ale takze na wizytowki i spinacze. 
Twoje logo nadrukujemy na pudelku. Pakowany 
pojedynczo w torebk^ foliowq. Grupa nadruku: T3 
Rozmiar: 4,6 x4,6 x4,6 cm • Row. nadruku: 3,5 x 3 cm 

Cena PLN 2,58 

Art: 2407 Plastikowy klip do notatek "Cube" 
Prosty i praktyczny! Plastikowy klip do notatek pomoze 
0 utrzymac porzqdek na Twoim biurku. Wszystko b^dzie 
na swoim miejscu; wizytowki, fotografie i notatki. Twoje 
logo umiescimy bezposrednio na jednej ze scian 
szescianu. Pakowany pojedynczo w woreczekfoliowy. 
Grupa nadruku: T2. 
Rozmiar: 10,5 x 2,5 x 2,5 cm • Row. nadruku: 2 x 2 cm 

Cena PLN 2,34 
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Art: 2006 Plastikowy noz do listow "Sacramento" 
Absolutnie praktyczny! Ten por^czny otwieracz do listow 
z ostrym ostrzem jest tak doskonale skonstruowany, ze 
znacznie ulatwi Ci otwieranie kopert. ^rodkowa cz^sc 
nadaje si^ idealnie do umieszczenia wielobarwnego 
logo. Grupa nadruku:T2. 
Rozmiar: 7,5 x 5 x 0,4 cm ■ Pow. nadruku: 5 x 1,2 cm 

Cena PLN 1,33 
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Art: 3315 Wielofunkcyjna linijka "Bolzano" 
Wielofunkcyjny i mily dodatek do biurka! Oprdcz linijki z 
podzialkq i posiada on takze lupp z 2,5-krotnym 
powipkszeniem, a takze mini-notes skladajpcy sip z 
siedemiu kolorowych samoprzylepnych plikdw 
karteczek, 25 arkuszy kazdy. Twojp reklamp umiescimyza 
pomocptampodruku posrodku przezroczystej pokrywy. 
Pakowane pojedynczo w poli-torbp. Grupa nadruku : 13 
Rozmiar: 13,2 x 5,6 x 1 cm ■ Pow. nadruku: 5 x 3,5 cm 

Cena PLN 4,61 

Lena PLN 4,61 
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Art: 1929 Plastikowy kalendarz wieczny "Fehmarn" 
Superplaski i bardzo trwaly. Dzipki temu kalendarzowi 
Twdj klient na pewno bpdzie o Tobie pamiptal. Czarnq 
ramkp mozesz przesuwac na kolejne tygodnie. Ten 
kalendarz jest tak plaski, ze bpdzie idealny do wyslania 
Twoim klientom pocztg. Twoje logo umiescimy na 
powierzchni pod cyferblatem. Pakowane pojedynczo w 
torebkg foliowg. Grupa nadruku T3. 
Rozmiar: 14 x 12,2 x 0,2 cm • Pow. nadruku: 5 x 1 cm 

Cena PLN 4,53 
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Art: 1956Tablica magnetyczna "Elmshorn" 
Juz nigdy nic nie umknie Twojej uwadze! W tablicg 
wbudowany jest zegar, kalendarz i magnetyczna 
powierzchnia do pisania, do ktorej mozesz przyczepic 6 
czarnych magnesikow i 2 dlugopisy (czarny i czerwony). 
Na tablicy znajdzieszrowniez kalendarz tygodniowy i 
tablicg korkowgzO czarnymi pinezkami. Pakowane 
pojedynczo w kartonik. Twoje logo umiescimy w 
prawym dolnym rogu. Grupa nadruku ST 
Rozmiar: 59,7 x40 x 1,5 cm • Pow. nadruku: 6 x 1,5 cm 

Cena PLN 78,04 
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Art: 2503 Ramka na zdj^cia/zegar biurkowy "Phoenix" 
2 w 1! Wysokiej jakosci lakierowana plastikowa ramka na 
zdjecia (10cm x 15cm) i wyswietlacz pokazujqcy czas, 
buclzikzfunkcjq drzemki (clzwoni co 5 min.), clatp, clzieh 
tygoclnia i temperaturp. Do procluktu clolgczona jest 
jedna bateria. Sugerujemy, by Twoje logo w wybranym 
przez Ciebie kolorze umiescic pod wyswietlaczem. 
Grupa nadruku:T4,SI. 
Rozmiar: 19 x 18,5 x 1,6 cm • Row. nadruku: 10 x 2,5 cm 

Cena PLN 28,05 
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Art: 2728 Wielofunkcyjny zegarek na biurko "Addison" 
Ten wielofunkcyjny zegarek biurkowy poza informacjami 
takimi jak: godzina czy data, oferuje rowniez budzik z 
funkcj^ drzemki oraz stojak na dlugopis. Nadruk moze 
bye umieszczony na ramce. Bateria wzestawie. 
Pakowany pojedynczo w pudelko. Grupa nadruku T4. 
Rozmiar: 9,4 x 9,4 x 2,5 cm • Row. nadruku: 6 x 0,5 cm 

Cena PLN 13,20 
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Art: 1030 Akrylowy stojak biurkowy "Madrid" 
Ten akrylowy stojak biurkowy charakteryzuje przejrzysty i 
prosty wzor. Wszystko jest w zasi^gu r^ki: data, dzieii 
tygodnia, temperatura w stopniach (C/F). Dodatkowo 
stojak posiada funkcj^ budzika (9 roznych melodii), 
funkeje przypominania oraz timer. Kazdy stojak 
pakowany jest pojedynczo w kartonik. Ddqczona 
bateria. Polecamy umieszczenieTwojego logo, w 
wybranym przez Ciebie kolorze, pod wielofunkcyjnym 
wyswietlaczem. Grupa nadruku: T4. 
Rozmiar: 12 x 10,5 x 5 cm ■ Row. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 19,07 
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Art: 3046 Kalkulator naukowy "New Haven" 
Wielofunkcyjny kalkulator. Dzi^ki niemu Two! klienci 

przygotowani na rozne sytuacje. Zawiera ponad 56 
roznych funkcji matematycznych. Kazda z nich jest 
dokladnie wytlumaczona w instrukcji. Pojedynczo 
pakowane w pudelko. Grupa nadruku: T4, DC1. 
Rozmiar: 7,4 x 12,2 x 1,3 cm ■ Row. nadruku: 4 x 3 cm 

■7 

Cena PLN 12,03 
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Art: 8564 Kalkulator "Bergen", 
Duzy, podwojnie zasilany kalkulator zostal wyposazony 
we wszystkie niezb^dne funkcje. Ruchomy panel 
pozwala na optymalne ustawienie 12-cyfrowego 
wyswietlacza. Nadruk reklamowy umieszczamy 
dokladnie pod wyswietlaczem. Kalkulator posiada 
wygodne, ergonomiczne klawisze. Pakowany w 
pojedynczy kartonik. Grupa nadruku: T4. 
Rozmiar: 15,5 x 17 x 2 cm ■ Pow. nadruku: 5 x 1,5 cm 

Cena PLN 36,64 

Art: 0242 Kalkulator "Enschede", 
Mozna pisac jak na komputerze PC Ten wspanialy 
kalkulator zasilany bateriq i energiq sloneczn^ z 
klawiaturq jak w komputerze PC, robi wrazenie nie tylko 
swojq latw^ obslug^, ale i pi^knym designem. Czarny 
kalkulator ze srebrnymi kraw^dziami to klejnot na 
kazdym biurku. Twoje logo umiescimy pod 
wyswietlaczem. Grupa nadruku:T4. 
Rozmiar: 16 x 9,5 x 1 cm ■ Pow. nadruku: 4 x 1,5 cm 

Cena PLN 21,80 

Art: 2112 Plastikowa linijka z kalkulatorem "Iceland" 
Podwojnie zasilana (bateria standardowa oraz 
sloneczna) linijka zintegrowana z kalkulatorem. 
Polecamy nadruk na powierzchni przy klawiszach 
kalkulatora. Dlugosc linijki 20 cm / 8 cali. Pakowana w 
pojedynczy kartonik. Grupa nadruku: T4. 
Rozmiar: 21 x 5,5 x 1,1 cm • Pow. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 11,33 
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Art: 3047 Kalkulator "Dorchester" 
Ten kalkulator ozywi dzieh w biurze kazdemu klientowi 
Dost^pny w 2 wersjach kolorystycznych: niebieskiej i 
czerwonej.Twoje logo nadrukujemy nad 
wyswietlaczem. Kalkulator zawiera bateri^. Pakowane 
pojedynczo w kartonik. Grupa nadruku:T4. 
Rozmiar: 10,1 x 13,8 x 2,7 cm • Row. nadruku: 4 x 1 cm 

Cena PLN 17,: 
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Art: 3048 Kalkulator XXL "Nola" 
Duzy plastikowy kalkulator. Dzi^ki takiej wielkosci cyferki 
$4 bardzo wyrazne. Jest tez sporo miejsca na logo. Twoje 
logo mozemy naniesc nad wyswietlaczem. Kalkulator 
zawiera 1 bateri^ AA. Pojedynczo pakowane w pudelko. 
Grupa nadruku: T4. 
Rozmiar: 21,5 x 15,8 x 5,3 cm • Row. nadruku: 5 x 1,2 cm 

Cena PLN 27,26 
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Art: 2771 Zegar na biurko "Hallein" 
Ten elegancki zegarek z funkcjq budzika jest doskonalym 
sposobem na to, aby Twoi klienci stale o Tobie pami^tali. 
Pi^kna srebrna podstawa to idealne miejsce na Twoje 
logo. Zegar nie zawiera baterii AA. Mozna zamowic jq 
osobno. Pakowany pojedynczo w pudelko. Grupa 
nadruku: SI. 
Rozmiar: 8,9 x 10,9 x 4 cm • Pow. nadruku: 5 x 2 cm 

CenaPLN 10,08 

Art: 1019 Zegarek - ludzik "Santa Cruz" 
Pelna elastycznosc! Nareszcie ludzik skr^ca si^ tak, jak 
tego chceszlTen mini zegarek - ludzik zfunkcjqalarmu i 
memo klipem przyciqgnie uwag^i, stojqc na twoim 
biurku. Funkcje zegarka: czas, alarm, data oraz sekundnik. 
Dolqczona bateria. Pakowany w pojedynczy kartonik. 
Polecamy nadruk metod^ tampodruku. Grupa nadruku: 
T4 + A 
Rozmiar: 7 x 10 x 4 cm ■ Pow. nadruku: 2 x 1 cm 

CenaPLN 12,89 

Art: 1230 Zegar podrozny "Prague" 
Idealny w podrozy! Z tym praktycznym, skladanym 
zegarkiem juz nigdy nie zaspisz! Wykonany jestz 
matowego plastiku. Skladana oslonka ochronna sluzy 
zarazem jako podporka. Szybko i z latwosciq ustawisz 
alarm na dowolnq godzin^. Ze srednic^zaledwie 7,8 cm 
z pewnosciq przyda Ci si^ w podrozy. Twoje logo 
wykonamy na oslonce, w kolorze srebrnym.Produkt nie 
zawiera baterii. Pakowany w pojedynczy kartonik. Grupa 
nadruku: T3-I-V. 
Rozmiar: o 7,8 cm • Pow. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 9,77 
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Art: 2772 Zegar na biurko "Bischofshofen" 
Szykowny zegar w stylu retro, posiadajqcy funkcj^ 
budzika, oczaruje Twoich klientow. Na ramie pod tarczq 
jest bardzo duzo miejsca na Twoj logotyp. Zegar nie 
zawiera baterii AA. Mozna zamowic jq osobno. 
Pakowany pojedynczo w pudelko. Grupa nadruku: SI. 
Rozmiar: 12,4 x 12,6 x4 cm ■ Pow. nadruku: 5 x 1,5 cm 

Cena PLN 15,55 

% 

Art: 1507 Metalowy zegar podrozny "Lausanne" 
Ladny i jednoczesnie bardzo praktyczny zegar. Solidnie 
wykonany i bardzo wygodny w podrozy.Produkt posiada 
jedn^ bateri^. Pakowany w pojedynczy kartonik. Grawer 
laserowy wykonamy na srebrnej, blyszczqcej 
powierzchni wieczka. Grupa nadruku: LB. 
Rozmiar: 6,5 x 6,3 x 2,3 cm ■ Pow. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 25,70 

Art: 3542 Zegarek na biurko z wyswietlaczem LCD "Memphis" 
Praktyczny plastikowy zegarek na biurko zfunkcjq 
alarmu. Wyposazony w: cyfrowy zegar (system 12 
godzinny), alarm, data, termometr (C/F) oraz przycisk na 
gorze, dzi^ki ktoremu mozna wlqczyc wyswietlacz oraz 
alarm. Twoje logo mozemy umiescicz prawej lub lewej 
strony przycisku. Zegarek wymaga 3 baterii AAA, nie sq 
one ddqczone. Pojedynczo pakowane w pudelko. 
Grupa nadruku:T4. 
Rozmiar: 13,6 x 7,6 x 4,5 cm • Pow. nadruku: 2,5 x 2 cm 
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Cena PLN 60,39 
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Art: 2894Zegarekz ekranem dotykowym "Nizza" 
Nowoczesny silikonowy zegarek z ekranem dotykowym. 
Dotykajqc centralnej cz^sci zegarka mozesz aktywowac 
ekran. Aby oszcz^dzic czas dzialania baterii, ekran 
wylqczy si^ po paru sekundach. Zawiera baterie. 
Pojedynczo pakowany w woreczek foliowy. Grapa 
nadruku: L2 
Rozmiar: 25,5 x 4 x 0,7 cm • Row. nadruku: 2,5 x 0,6 cm 

CenaPLN 19,93 
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Art: 1996 Zegar bez ramy "Bel Air" 
Wreszcie zegar z tarczq, ktor^ mozna zadrukowac w 
calosci! Najpierw na tarcz^ mozna naniesc logo, a potem 
zalozyc wskazowki zegara. Uwaga - wskazowki i tarcza 
pakowane sq osobno. Wskazowki nie zamontowane. 
Produkt na 1 bateri^ AA (bateria nie jest zalqczona' 
Pakowane pojedynczo w pudelko. Grupa nadruku: ET 
Rozmiar: 22,9 x 22,9 x 1,6 cm • Row. nadruku: 22,2 x 22 cm 

Cena PEN 19,85 

B 

B 

Art: 3499 Zegar scienny "Venice" 
Okrqgly zegar scienny ztarczq, ktorq mozna zadrukowac 
w calosci. Najpierw na tarcz^ zegarowq trzeba naniesc 
logo, a nast^pnie zalozyc wskazowki zegara. Wazne: 
wskazowki oraz tarcza sq pakowane osobno, wskazowki 
sqdo montazu wlasnego. Zegar wymaga 1 baterii AA, 
nie jest ona dolqczona. Pojedynczo pakowane w 
pudelko. Grupa nadruku: ET. 
Rozmiar: o 25 cm • Row. nadruku: o 25 cm 

Cena PEN 23,36 
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Art: 2720 Zegar scienny "Tripoli" 
Maly, ale niezawodnylTwoj klientz przyjemnoscia 
zamowi ten zegar scienny wykonany z aluminium. Zegar 
posiada stylowy wyglqd dzi^ki Isniqcym srebrnym 
cyfrom oraz biatej tarczy. Grawer moze bye umieszczony 
matowej aluminiowej ramce. Opcjonalnie baterie AA. 
Pakowany pojedynczo w pudelko. Grupa nadruku L3. 
Rozmiar: 0 15 x 4 cm • Row. nadruku: 3 x 0,5 cm 

Cena PLN 15,55 
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Art: 2773 Zegar 2-w-1 "Eisenstadt" 
W tym klasycznie wygl^daj^cym zegarze projektanci 
zaproponowali niezwykle rozwi^zanie: zegar nascienny i 
zegar na biurko w jednym! Na obudowie pod tarczq jest 
bardzo duzo miejsca na Twoj logotyp. Zegar nie zawiera 
baterii AA. Mozna zamowic osobno. Pakowany 
pojedynczo w pudelko. Grupa nadruku: 51. 
Rozmiar: 15 x 19,5 x 4,3 cm ■ Row. nadruku: 9 x 5 cm 

Cena PLN 14,76 

Art: 2706 Zegar scienny "Pineville" 
Zegar scienny, ktory Ci^ wypromuje! batwy nadruk na 
tarczy zegara, dzi^ki mozliwosci jej szybkiego wyj^cia. 
Nadruk moze bye umieszczony na tarczy tuz pod cyfrq 
12. Opcjonalnie baterie AA. Pakowany pojedynczo w 
pudelko. Grupa nadruku 51. 
Rozmiar: 0 22,7x4,1 cm • Row. nadruku: 5 x2,5 cm 

Cena PLN 24,14 



Art: 1213 Plastikowy zegar scienny "Den Haag" 
Elegancki zegar scienny, ktory fascynuje swojq dyskretn^ 
bial^ tarczq i matowo-srebrn^ obudow^. Poza czasem, 
wyswietla rowniez wilgotnosc powietrza i temperature. 
Ozdobi kazdq sciane! Produkt bez baterii (1 bateria AA). 
Zegar jest zapakowany w pojedynczy kartonik. Grupa 
nadruku: 51. 
Rozmiar: 27,5 x 32 x 2,5 cm ■ Pow. nadruku: 7,5 x 6 cm 

Cena PLN 32,73 
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A Art: 3043 Zegar scienny -naklejka "Lucca" 
Twoj klient moze stworzyc swoj wlasny zegar scienny. 
Cyfry i mechanizm mozna latwo przykleic do tarczy. 
Pojedynczo zapakowany w blister. Nie zawiera baterii AA. 
Grupa nadruku: ET 
Rozmiar: 31,8x23,3 x 3,9 cm - Pow. nadruku: 19x9,5 cm 

Cena PLN 30,23 
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Art: 3278 Zegar swiateczny "Porto Calvo" 
Kwadratowy, plastikowy zegar scienny o ciekawym 
designie. Na takim produkcie zawsze dobrze widac logo! 
Mozliwosc znakowania sitodrukiem na szybce zegara. 
Pakowane pojedynczo w pudelko. Wymaga baterii AA 
(nie zawiera). Grupa znakowania: SI 
Rozmiar: 28 x 28 x 4 cm • Pow. nadruku: 8 x 4 cm 

Cena PLN 30,23 
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Art: 1997 Metalowy zegar "Babylon" 
Wyszukany model zegara o powlekanym czarn^ farb^ 
cyferblacie i srebrnych cyfrach. Produkt na 1 bateri^ AA 
(nie jest zalqczona). Pakowany pojedynczo w pudelko. 
Proponujemy wygrawerowanie Twojego logo na 
cyferblacie. Grupa nadruku: L3 
Rozmiar: 0 29,8 x 2,4 cm ■ Pow. nadruku: 5 x 2 cm 

Cena PLN 36,40 
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Art: 3064 Plastikowy zegar scienny "Bagio" 
Zegar scienny w sportowym wydaniu. Masz ograniczony 
budzet(a pragnieszeleganckiegozegaru sciennego? Nie 
mogles trafic lepiejITen wykonany z plastiku zegar 
posiada rowniez termometr i hygrometr. Nadruk moze 
bye umieszczony na ramce pod cyferk^ 6. Opcjonalnie 
baterie AA. Pakowany pojedynczo w pudelko. Grupa 
nadruku 51. 
Rozmiar: 0 30 x 4 cm • Pow. nadruku: 6 x 2,5 cm 

Cena PLN 31,17 
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Art: 1212 Plastikowy zegar scienny "Amsterdam" 
Ten elegancki zegar scienny fascynuje swojg czarng 
tarczg i matowo-srebrng obudowg. Poza czasem, 
wyswietla rowniez wilgotnosc powietrza i temperaturg. 
Ozdobi kazdg sciang. Produkt bez baterii (1 bateria AA). 
Zegar jest pakowany w pojedynczy kartonik. Grupa 
nadruku: SI. 
Rozmiar: 27,5 x 32 x 2,5 cm • Pow. nadruku: 7,5 x 6 cm 

Cena PLN 35,86 
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Art: 3387 Szpatutka drewniana "Padua" 
Twoi klienci stan^ si^ prawdziwymi 
szefami kuchni z praktyczn^ lopatk^ wykonan^ z 

drzewa bukowego.Twoj logotyp mozemy 
wygrawerowac na uchwycie. Uwaga: ze wzgl^du na 
naturalny material, z ktorego sq wykonane lopatki, ich 
kolor moze si^ nieco roznic. Grupa nadruku: L2 
Rozmiar: 30 x 4,5 x 0,5 cm • Row. nadruku: 5 x 1 cm 

Cena PLN 3,05 

Art: 2780 Bambusowa lyzka i widelec do salatek "Capua" 
Dla zdrowego stylu zycia - bambusowa lyzka i widelec 
do salatek. Twoje logo naniesiemy metodq graweru 
laserowego na rqczce. Komplet pakowany w torebk^i 
foliowq. Grupa nadruku: L3. 
Rozmiar: 30,3 x 6 x 2,1 cm • Pow. nadruku: 5 x 1,5 cm 

Cena PLN 6,95 
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Art: 2781 Bambusowa miska do salatek "Forio" 
Bambusowa miska, w ktorej kazda salatka b^dzie si^ 
prezentowac wyjqtkowo smakowicielTwoi klienci nie 
zapomn^ o Tobie dzi^ki logotypowi, ktory 
wygrawerujemy na misce. Pakowana pojedynczo w 
kartonik. Grupa nadruku: L3. 
Rozmiar: 24,2 x 24,3 x 8 cm ■ Pow. nadruku: 8 x 4 cm 

Cena PLN 42,18 

921 home 



Art: 3389 Drewniana deska "Bologna" 
Wysokiej jakosci drewniana deska. 
Mozna jej uzyc jako deski do krojenia warzyw, tablicy czy 
tez jako podkladki. Uwaga: ze wzgl^du na naturalny 
material, z ktorego sq wykonane deski, ich kolor moze 
nieco si^ roznic. Pojedynczo pakowane w woreczek 
foliowy. Grupa nadruku: L3. 
Rozmiar: 23 x 15 x 1,7 cm • Row. nadruku: 6 x 3 cm 

CenaPLN 15,55 

■I 

Art: 3390 Drewniana deska "Valencia" 
Wysokiej jakosci drewniana deska do krojenia. 
Uwaga: ze wzglgdu na naturalny material, z ktorego s^ 
wykonane deski, ich kolor moze sig nieco roznic. 
Pojedynczo pakowane w woreczek foliowy. Grupa 
nadruku: L3. 
Rozmiar: 35,3 x 15,5 x 1,9 cm • Pow. nadruku: 6 x 3 cm 

CenaPLN 18,20 
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Art: 3388 Wooden board with knife "Lizzano" 
W desce umieszczony zostal za pomoc^ magnesow 
uniwersalny noz, 
na ostrzu ktorego rowniez mozemy wygrawerowac 
Twoje logo. Uwaga: ze wzglgdu na naturalny material, z 
ktorego sq wykonane deski, ich kolor moze sig nieco 
roznic. Pojedynczo pakowane w woreczek foliowy. 
Grupa nadruku: L3. 
Rozmiar: 30,5 x 23 x 1,9 cm ■ Pow. nadruku: 6 x 3 cm 

Cena PLN 36,40 
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Art: 3318 Pudetko na herbat^ "Damaskus" 
Twoja herbata w torebkach b^dzie starannie 
przechowywana i zabezpieczona przed wilgoci^ i 
swiatlem, w tym ladnym pudelku na herbat^ 
wykonanym z bambusa. Radoscz picie herbaty 
gwarantowana. Skrzynka ma miejsce dla 10 torebek w 
kazdym ztrzech przedzialow. Twoj^ reklam^i umiescimy 
na srodku pokrywyza pomocq graweru laserowego. 
Prosze zauwazyc, ze jest to naturalny material, a tym 
samym grawer moze podlegac pewnym modyfikacjom. 
Pojedynczo pakowane w pudelka.Grupa znakowania : L2 
Rozmiar: 21 x 6,5 x 8,5 cm • Pow. nadruku: 6 x 4 cm 

Cena PLN 26,48 

Art: 3283 Deska do krojenia serow "Pescia" 
Deska do krojenia serow wraz z zestawem akcesoriow 
(noz, widelec i noz kelnerski). Wykonana z drzewa 
kauczukowego. Pakowana w woreczekfoliowy. Logo 
naniesiemy metod^ graweru C02. Grupa znakowania: 
L3. 
Rozmiar: o 19 x 3,2 cm ■ Pow. nadruku: 8 x 3 cm 

Cena PLN 54,61 
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Art: 2782 Bambusowy mtynekdo pieprzu "Alba" 
Koniec z mdlymi potrawami! Nasz bambusowy mlynek 
posiada wysokiej jakosci mechanizm miel^cy, ktory 
zapewni dlugotrwale uzytkowanie.Twoje logo 
wygrawerujemy na mlynku. Pakowany pojedynczo w 
kartonik. Grupa nadruku: LB. 
Rozmiar: 12,3 x 0 4,9 cm ■ Row. nadruku: 1,5 x 1,2 cm 

Cena PLN 28,59 

Art: 7633 Deska do krojenia "Mantova" 
Na pewno przyda si^Twojemu klientowi, a przyokazji 
przypomni mu o Tobie nawet podczas gotowania. W 
desce umieszczony zostal za pomocq magnesow 
uniwersalny noz, na ostrzu ktorego wygrawerujemy 
Twoje logo. Grupa nadruku: L3. 
Rozmiar: 33 x 30 x 2 cm • Pow. nadruku:4 x 2 cm 

Cena PLN 84,76 
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Art: 3391 Deska do krojenia z nozem "Greendale" 
Twoi klienci si^ mogli cieszyc si^ ztej deski 
(wykonana z PP) przezdlugi czas. Dzi^ki odpowiedniej 
strukturze deski zminimalizowane zostalo ryzyko 
przesuwania si^ deski po powierzchni. Noz wykonany 
jest ze stali nierdzewnej. Deska zapakowana jest w foli^ 
termokurczliwq. Grupa nadruku: L3,T4+V, 51+V. 
Rozmiar: 29,7 x 19,7 x 0,2 cm • Pow. nadruku: 4 x 2 cm 

CenaPLN 12,42 

Art: 8791 Deska do krojenia "Everett" 
Szklana deska do krojenia- wyjqtkowo higieniczna. 
Pakowana w kolorowe pudelko. Grupa znakowania: L3 
Rozmiar: 29,6 x 19,8 x 0,4 cm ■ Pow. nadruku: 6 x 4 cm 

Cena PEN 12,42 
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Art: 1888 Wielofunkcyjny noz "Lanuvio" 
Jeden noz do wszystkiego! Ten uniwersalny noz idealnie 
nadaje sip do kazdego rodzaju produktdw spozywczych. 
Ma bardzo ostre ostrze i wygodny uchwyt. Twoje logo 
umiescimy na ostrzu metodg graweru laserowego. 
Grupa nadruku: T4, L3. 
Rozmiar: 26,5 x 4,5 x 1,5 cm ■ Pow. nadruku: 4 x 1,5 cm 

Cena PEN 17,11 
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Art: 1409 Zestaw do spaghetti ze stali nierdzewnej "Capri" 
Makaron! Makaron! Zapros swoich przyjaciol na 
wyjqtkowy wieczor makaronowy. Ten wykonany ze stali 
nierdzewnej zestaw zawiera: widelec do spaghetti, tark^ 
do sera, szczypce i tyzk^i do sosu. Twoje logo 
wygrawerujemy lub umiescimy na etykiecie i calosc 
zapakujemy w pudelko o transparentnym wieczku. 
Grupa nadruku: L3. 
Rozmiar: 23,5 x 30,5 x 5 cm ■ Row. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 54,61 

Art: 3065 Noz i widelec "Passau" 
Ostre jak brzytwa! Ten wysokiej jakosci zestaw 
gwarantuje bardzo dobr^ przyczepnoscz widelcem i 
perfekcyjne circle. Czarne drewniane pudelko spelnia 
rowniez rol^ etui. Twoje logo 
nadrukujemy/wygrawerujemy na pokrywie pudelka. 
Grupa nadruku L3/S1. 
Rozmiar: 34,9 x 9,5 x 4,5 cm • Pow. nadruku: 5 x4 cm 

Cena PLN 91,09 

ft 

Art: 4157 Widelecz termometrem do mi^sa "Pisa" 
Przy pomocy tego widelca - termometru do migsa 
przyrzgdzisz najlepszg pieczeh mocno lub srednio 
wysmazong. Widelec pokazuje temperaturp pieczonego 
mipsa na wyswietlaczu LCD. Do urzgdzenia dolgczone sg 
dwie baterie AAA. Twoje logo umiescimy metodg 
nadruku na srebrnej powierzchni rpkojesci. Kazdy 
widelec do mipsa pakowany jest w pudelko. Grupa 
nadruku: T4, L3. 
Rozmiar: 3,3 x 2,6 x 33,5 cm • Pow. nadruku: 2 x 1,3 cm 

Cena PLN 38,98 
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Art: 8630 Fartuch non-woven "Ravenna" 
Czerp przyjemnosc z gotowania! Spraw by bylo 
przyjemnosci^ ztym fartuchem (80 g/nn2) i zaoszcz^dz 
pieniqdze w tym samym czasie. B^dziesz zawsze modna 
w tym fartuchu, bez wzgl^du na to, czy w kuchni, czy 
podczas grilla. Twoj logotyp mozemy umiescic na klatce 
piersiowej. Grupa nadruku : TT2 
Rozmiar: 60 x 118 cm ■ Row. nadruku: 10 x 8 cm 

Cena PLN 4,22 

Art: 3355 Zestaw kuchenny "Rimini" 
Wspaniala pomoc kuchenna! Zestawzawiera wszystko 
co niezb^dne jest w kuchni. Plastikowa podstawka 
zawiera obieraczk^, nozyczki 2 w 1, noz do obierania i 
noz do warzyw. Wszystko wykonane ze stali nierdzewnej 
z kolorowymi rqczkami. Nadruk wykonamy na stojaku. 
Pakowany pojedynczo w kartonik. Grupa nadruku:T3 
Rozmiar: 7,5 x 7,5 x 21,5 cm ■ Row. nadruku: 4 x 4 cm 

Cena PLN 44,22 
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Art: 3077 Zestaw kuchenny "Baker" 
Idealny zestaw do kuchni. Fartuch, r^kawica oraz 
zaroodporna szmatka zapewni^ niezast^pion^ pomoc w 
kuchni Twojego klienta. Nadruk moze bye umieszczony 
na srodku fartucha. Pakowane jako zestaw w foliow^ 
torb^. Grupa nadruku: H/TT2. 
Rozmiar: 17,5 x 28 x 3,5 cm ■ Row. nadruku: 20 x 10 cm 

Cena PLN 25,78 
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Art: 3026 Nozyczki do szczypiorku "Bilbao" 
Idealne ci^cie! 
Za pomoc^ tych nozyczekz plastikow^ rqczkq i ostrzami 
ze stali nierdzewnej pokroisz szczypiorek 5 razy szybciej. 
Dzi^ki odpowiedniemu etui zminimalizujeszryzyko 
skaleczeh. Nadruk wykonamy na opakowaniu. Pakowany 
pojedynczo w kartonik. Grupa nadruku: T3. 
Rozmiar: 22,2 x 7,8 x 2,6 cm ■ Row. nadruku: 5 x 1 cm 

Cena PLN 15,55 

Art: 3058Trzepaczka dojajek "Milano" 
Jedna do wszystkich! Uniwersalna trzepaczka silikonowa, 
moze bye uzywana takze do teflonowych patelni i 
roznego typu grankow nie zostawiaj^c zadrapah. Grawer 
wykonamy na rqczqce ze stali nierdzewnej. Pakowana 
pojedynczo w woreczek nylonowy. Grupa nadruku: L2 
Rozmiar: 25 x 0 5,1 cm ■ Pow. nadruku: 5 x 1 cm 

Cena PLN 6,95 
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Art: 2891 Zestaw do pieczenia "Faro" 
Zestaw do pieczenia "Faro" -to nowy pomocnik w Twojej 
kuchni! Zestaw sklada sip z lopatki do ciasta i ppdzla, 
wykonanyz silikonu oraz stabilnych uchwytdw. Nadruk 
umiescimu na uchwytach lopatki lub ppdzla. 
Alternatywnie mozemy nakleic drukowanp etykietp na 
opakowaniu. Pakowane pojedynczo w pudelko. Grupa 
nadruku: 13 
Rozmiar: 29 x 13,1 x 2,1 cm ■ Pow. nadruku: 4 x 1 cm 

Cena PLN 13,20 



Art: 2721 tyzka do lodow "San Rafael" 
Dla fanow lodow! Zaserwuj swoim klientom idealn^ 
porcj^ lodow, dzi^ki tej unikalnej lyzce do lodow. 
Nadruk moze bye umieszczony na rqczce. Pakowana w 
pojedynczq torebk^ foliowq. Grupa nadruku T4. 
Rozmiar: 17,7 x 3,5 x 4,4 cm ■ Row. nadruku: 5 x 1,2 cm 

Cena PLN 4,61 
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Art: 8776 Zestaw do lodow "Giaveno" 
Kolorowyzestaw do lodow idealnie pasuje do art. 2721. 
Pakowany w przezroczyste pudelko. Grupa znakowania: 
ET 
Rozmiar: 0 12,5 x 12 cm • Pow. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 17,89 

Art: 2880 Kubek na jogurt "Modena" 
Plastikowy kubek na jogurt (poj. 330 ml) ze specjaln^ 
pokrywk^ w postaci pojemniczka (poj. 110 ml) na 
dodatek w postaci owocow czy ulubionych ziaren, 
plaktow, itp. Pojedynczo pakowane w kartonik. Grupa 
znakowania: ET. 
Rozmiar: 14,5 x 0 9 cm ■ Pow. nadruku: 5 x 2 cm 

Cena PLN 12,42 
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Art: 3031 Koto do pizzy z otwieraczem "Napoli" 
Pizza i piwolTo idealniezestawienie.Twoi klienci mog^ 
odmierzyc porcj^ pizzy, a ponadto otworzyc butelki 
piwa. Nadruk umiescimy na srodku kola do pizzy. 
Pakowane pojedynczo w torebk^ foliowq. Grupa 
nadruku: 
Rozmiar: 12,8 x 8,2 x 2,5 cm • Row. nadruku: 5 x 2 cm 

Cena PLN 6,48 

Art: 3322 Noz do jablka "Apple Valley" 
Zdrowe przekqski! Jak kazdy wie:jedno jablko dziennie, 
trzyma lekarza z dala! To moze byczagwarantowane 
dzi^ki temu nozowi do jablka. Naloz, docisnij i ciesz si^ 
zdrow^ przek^sk^. Twoj logotyp mozemy umiescic na 
krawgdzi. Pakowane pojedynczo w torebk^ foliow^. 
Grupa nadruku :T3+V 
Rozmiar: 13 x 14,7 x 1,9 cm ■ Pow. nadruku: 3,5 x 1 cm 

Cena PLN 6,02 

Art: 8618 Kubek na salatk^ "Erba" 
Salatka w drodze! Ciesz si^ salatk^ w drodze z tym 
kubkiem ztworzywa sztucznego (PP) (ok. 800ml 
pojemnosci). Dzi^ki zintegrowanemu kubkowi do sosu 
salatkowego (ok. 70 ml) w pokrywie mozna swiezo 
przygotowac salatk^ i mozna delektowac si^ ni^ wsz^cie 
za pomoc^ wkomponowanego wideleca z tworzywa 
sztucznego.Twojq reklamg mozemy umiescic na srodku 
kubka. Pakowany pojedynczo w torebkgfoliowq. Grupa 
nadruku :T4 
Rozmiar: 20 x 0 11,5 cm ■ Pow. nadruku: 3 x 1,2 cm 

Cena PLN 8,59 
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Art: 3555 Solniczka i pieprzniczka 2wl "Rome" 
Pojemnik 2w1 na sol i pieprz. Wykonany ze stall 
nierdzewnej oraz plastiku z 2 ceramicznymi 
mechanizmami do mielenia. Twoje logo mozemy 
naniesc na srodku metalowej cz^sci pojemnika. 
Pojedynczo pakowane w pudelko. Grupa nadruku: L3. 
Rozmiar: 22 x 0 5,2 cm • Row. nadruku: 0 3 cm 

Cena PLN 46,79 
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Art: 1304 Mtynek do soli i pieprzu ze stali nierdzewnej. "Cattolica" 
Nadaj smak swoim potrawom! Mozesz go beztrudu 
uzywac jedn^ r^k^ (naciskajqc przycisk). Ten 
nowoczesny, wykonany ze stali nierdzewnej mlynek 
naprawd^i wniesie radosc do Twojego zycia i urzeknie 
Ci^ swoj^ prostot^. Twoje logo umiescimy na produkcie 
w postaci graweru laserowego. Produkt pakowany jest w 
pudelko. Grupa nadruku: L3. 
Rozmiar: 15,5 x 0 2,7 cm ■ Pow. nadruku: 1,5 x 3 cm 

Cena PLN 17,11 
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Art: 8982 Plastikowy pojemnik ze sztuccami "Matino" 
Bardzo praktyczny pojemnik (1600ml) ze 
zintegrowanymi z pokrywkq sztuccami. Idealny na piknik. 
Nadaje si^ do mikrofalowki, zmywarki i 
zamrazarki.Logotyp naniesiemy na pokrywce. Pakowany 
pojedynczo w woreczekfoliowy. Grupa nadruku: SI. 
Rozmiar: 22,8 x 15,8 x 6,2 cm ■ Pow. nadruku: 6 x2 cm 

Cena PLN 9,84 

1021 home 



Art: 3520 Tarka do parmezanu "Malcesine" 
Najlepszy parmezan to ten swiezo starty. Tarka nadaje si^ 
do kazdego twardego sera. Dzi^ki zintegrowanemu 
plastikowemu pojemnikowi nawet wi^ksze ilosci sera to 
nie problem. Dzi^ki pokrywce ser pozostaje dluzej 
swiezy. Twoje logo nadrukujemy na srodku pokrywki. 
Pojedynczo pakowane w pudelko. Grupa nadruku:T4. 
Rozmiar: 15,5 x 9 x 8 cm ■ Row. nadruku: 6 x 3 cm 

Cena PLN 11,95 

Art: 3569 Silikonowa forma do jajek sadzonych "Pompei" 
Zabawny gadzet kuchenny. Dzi^ki tym formom 
silikonowym mozna wyczarowac ciekawe ksztalty 
zarowno jajek sadzonych jak i np. nalesnikow. Formy 
mozna myc w zmywarce. Twoje logo w postaci etykiety 
mozemy umiescic na pudelku. Pojedynczo pakowane w 
pudelko. Grupa nadruku: ET (Ml). 
Rozmiar: 11 x 15 x 6,5 cm ■ Pow. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 15,55 
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Art: 0372 Czekoladowa fontanna "Como" 
Nasza czekoladowa fontanna jest idealnym upominkiem 
dla kazdego wielbiciela slodyczy! Fontanna jest latwa w 
uzyciu - wystarczy j^ podgrzac i napelnic czekolad^z 
odrobin^oleju (220-240\/). Logo umieszczamy na 
etykietach dolqczanych do opakowania . Grupa nadruku: 
ET. 
Rozmiar: 23 x 0 15,5 cm • Row. nadruku: 4 x 2 cm 

CenaPLN 139,83 

rj ■ 

Art: 5088 Zestaw do czekoladowego fondue "Riva del Garda" 
Idealny na kolacj^ przy swiecach! Z tym porcelanowym 
zestawem do fondue Twoj deser stanie si^ 
czekoladowym wydarzeniem. Zestaw przeznaczony jest 
dla 2 osob i dodatkowo zawiera podgrzewacz. Twoje 
logo mozna umiescic bezposrednio na fondue. Grupa 
nadruku C2. 
Rozmiar: 0 11 x 13,3 cm • Row. nadruku: 5 x 2 cm 

Cena PLN 36,64 
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Art: 4037 Luksusowy zestaw do wina "San Gimignano 
Delektuj si^ winem podczas przyjemnej gry w szachy. 
Zestaw ten zawiera wszystko co potrzebujesz; noz 
kelnerski (z korkociqgiem, otwieraczem do butelek oraz 
malym ostrzem), okapnik, zatyczkg do butelek oraz 
termometr, a wszystko to w zdobionym drewnianym 
pudelku, ktore jednoczesnie zawiera figury szachowe. 
Zamknigta pokrywa pudelka sluzy jako szachownica. 
Twoje logo umiescimy z przodu drewnianego pudelka 
najlepiej w kolorze srebrnym. Kazdy zestaw pakowany 
jest w pudelko Grupa nadruku: SI, L3. 
Rozmiar: 17 x 14,7x4,5 cm • Row. nadruku: 5 x 1 cm 

Cena PLN 44,11 
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Art: 4196 Luksusowy zestaw do wina "Montepulciano" 
Dla kazdego, kto lubi wypic lampk^ wina. Luksusowy 
zestaw do wina w ozdobnym, drewnianym pudelku 
zawiera nastgpujqce metalowe akcesoria: noz kelnerski (z 
korkociqgiem, otwieraczem do butelek, i malym 
ostrzem), okapnik, zatyczkg do butelek oraz plastikowy 
termometr. Twoje logo umiescimy na pokrywie z prawej 
strony na dole, najlepiej w srebrnym kolorze. Kazdy 
zestaw do wina pakowany jest w pudelko. Grupa 
nadruku: SI, L3. 
Rozmiar: 14,5 x 17,5 x 5 cm • Row. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 39,84 

Art: 4007 Skrzynka na wino "Jesolo" 
Wino to zawsze dobry prezent - ale butelka wina to nie 
wszystko. Wloz swojq butelkg do tej skrzynki, ktora 
posiada wszystkie akcesoria przydatne do tego trunku. 
Twoje logo umiescimy na pokrywie, najlepiej w zlotym 
kolorze. Wten sposob Twoj klient otrzyma prezent 
reklamowy, ktory zawsze bgdzie mu oTobie 
przypominal. Kazda skrzynka pakowana jest w pudelko. 
Grupa nadruku: SI, L3. 
Rozmiar: 36,2 x 11,4 x 11,1 cm • Row. nadruku: 6 x 4 cm 

Cena PLN 59,99 
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Art: 4009 Metalowy noz kelnerski "Montalcino" 
Wielofunkcyjny! Ten metalowy noz kelnerski posiada 
wszystko, co powinien posiadac: noz do usuwania folii, 
korkociqg oraz dzwigni^, ktore ulatwiajq otwieranie 
butelek. Dzwignia wyposazona jest w otwieracz do 
butelek. Twoje logo umiescimy metodq graweru 
laserowego. Pakowane w kartonik. Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 11 x 2 x 1 cm • Row. nadruku: 4 x 0,5 cm 

Cena PLN 5,86 

Art: 1965 Noz kelnerski "Trappes" 
Stylowy noz kelnerski pomoze Ci otworzyc kazd^ 
butelk^! batwy w uzyciu. Twoje logo umiescimy metod^ 
graweru laserowego. Pakowany pojedynczo w srebrny 
kartonik (grupa nadruku:L2) 
Rozmiar: 12,7 x 2,6 x 1,2 cm ■ Pow. nadruku: 4 x 0,7 cm 
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Art: 3030 Zestaw do wina "Rioja" 
Idealnyzestawdla milosnikow wina. Zawiera noz 
kelnerski z nozykiem do folii oraz 2 stopniowy otwieracz, 
okapnik i zatyczk^ do butelki. Pojedynczo pakowany w 
kartonik. Grupa nadruku: L2 
Rozmiar: 15 x 10,5 x 5 cm • Pow. nadruku: 3,5 x 0,7 cm 

Cena PLN 28,59 
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Art: 3071 Korkociqg "Caraz" 
Praktyczny pomocnik w niezwyklej formie. W tej malej, 
plastikowej butelce wina znajdziesz jedyny w swoim 
rodzaju korkociqg. By otworzyc butelk^ wina, wystarczy 
przekr^cic uchwyt zgodnie z ruchem wskazowek zegara 
do momentu zablokowania, a nastepnie w przeciwnym 
kierunku, by wyjqc korek. Nadruk moze bye umieszczony 
na odwrocie etykiety. Pakowany pojedynczo w pudelko. 
Grupa nadruku ET. 
Rozmiar: 7,3 x4,1 x4,l cm • Pow. nadruku: 5 x 1,5 cm 

Cena PLN 11,95 r4fflviOW 
mvn 

V- 

a Mon 

hi 

H 

ijj 

u 

b: b 

B 

Art: 1945 Zestaw do wina w ksztalcie butelki "Bergerac" 
Niepowtarzalny i ekstrawagancki! Opakowanietego 
zestawu ma ksztait butelki wykonczonej gum^, dzi^ki 
czemu latwiej go utrzymac w r^ce. Zestaw zawiera: noz 
kelnerski, okapnik i dozownik do wina. Butelka jest 
szczelnie zamkni^ta dzi^ki magnesom umieszczonym 
wewn^trz. Proponujemy grawer laserowy. Grupa 
nadruku: L3. 
Rozmiar: 6 x 23,5 cm • Pow. nadruku: 1 x 5 cm 

Cena PLN 35,08 

Art: 1947 Zestaw do wina "Arras" 
Ten zestaw w drewnianym pudelku b§dzie znakomitym 
prezentem dla Twojego klienta. W jego sklad wchodz^: 
noz kelnerski, okapnik, zatyczka do butelki i termometr. 
Proponujemy umieszczenie logo metod^ grawerowania 
na wieczku. Pakowane pojedynczo w pudelko. Grupa 
nadruku: L3,51. 
Rozmiar: 22,8 x 12,8 x 4,6 cm • Pow. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 67,65 
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Art: 4021 3-cz^sciowy, metalowy zestaw do drinkow "Messina" 
Wstrzqsni^ty, niemieszany! Z tym chromowanym 
zestawem do drinkow b^dziesz czui si^ jak prawdziwy 
barman. Zestawzawiera shaker, kieliszekdo 
odmierzania i cedzakzdwoma podporkami. Cedzak 
dostosowuje si^ rozmiarem do szklanki dzi^ki spirali, co 
powoduje, ze podczas nalewania do szklanki nie dostajq 
si^ zbyt duze kawalki owocow i lodu. Odporna na rdz^ 
stal powoduje, ze cedzak jest bardzo trwaly. Twoje logo 
umiescimy na produkcie w postaci graweru laserowego. 
Kazdy zestaw pakowany jest w ozdobne pudelko. Grupa 
nadruku: L3. 
Rozmiar: 27,8 x 19,3 x 9,8 cm ■ Row. nadruku: 3 x 2 cm 

Cena PLN 61,71 
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Art: 3045 Dozownik do napojow "Miami" 
Szklany dozownik do napojow (pojemnosc 8 I.) 
przydatny na kazdej imprezie, posiada zbiornik na owoce 
oraz lod, dzi^ki temu mozna przygotowac napoj 
dowolnej wielkosci. Nadruk w formie etykietki 
umieszczony na produkcie. Pakowany pojedynczo w 
kartonik. Grupa nadruku: ET. 
Rozmiar: o 20 x 33,5 cm • Pow. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 145,77 
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Art: 1828 2-cz^sciowa chromowana misa "Lancaster" 
Jaki przepych! Podaruj swojemu klientowi t^ luksusowq 
chromowan^ mis^ ceramiczn^. Dwucz^sciowa misa 
pakowana jest w srebrne ozdobne pudelko. Grupa 
nadruku: ET. 
Rozmiar: 25 x 14 x 4,8 cm ■ Row. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 20,78 

Art: 1826 Chromowana misa "Laguna Beach" 
Cala blyszczylTa ceramiczna chromowana misa sprawi 
Twojemu klientowi ogromn^ radosc. Dzi^ki czterem 
nozkom jest ona bardzo stabilna. Pakowana pojedynczo 
w kartonik. Grupa nadruku: ET. 
Rozmiar: 36,6 x 10 x 5,5 cm ■ Row. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 31,17 

Art: 1830 3-cz^sciowa chromowana kwadratowa misa "Parma" 
W dobrym stylu! Nasza chromowana misa ztrzema 
komorami b^dzie ozdobq kazdego stolu. Pakowana 
pojedynczo w srebrne ozdobne pudelko. Grupa 
nadruku: ET. 
Rozmiar: 39 x 18 x 4 cm • Row. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 46,79 
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Art: 2790 Kubekztyzeczlq "Loveland" 
Kubek w uroczy wzorek o pojemnosci 250ml 
udowodniTwojemu klientowi, ze o niego dbasz! Nadruk 
naniesiemy metodq kalkomanii. Pakowany pojedynczo 
w kartonik. Grupa nadruku: C1. 
Rozmiar: 10 x 0 8,2 cm • Row. nadruku: 2 x 1,5 cm 

CenaPLN 10,86 
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Art: 2758 Kubek ztyzeczk^ "Risley" 
Kazdy lyk kawy lub herbaty ztego kubka o pojemnosci 
250ml, przypomni oTobieTwojemu klientowi! Nadruk 
naniesiemy metod^ kalkomanii. Zapytaj o mozliwosc 
zadruku „na okr^glo". Pakowany pojedynczo w kartonik. 
Grupa nadruku: C1. 
Rozmiar: 10,3 x 0 8,3 cm ■ Pow. nadruku: 3 x 3 cm 

CenaPLN 12,42 
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Art: 5095 Zestaw do kawy "Palermo" 
Ci^gle poszukujesz czyjuz si^ relaksujesz? Jest to kubek 
(250 ml) o ciekawym ksztalcie z dol^czonq lyzeczkq, ktora 
doskonale pasuje do uchwytu.byzeczka wspolgra 
kolorystycznie z wewn^trzn^ strong kubka . Twoje logo 
umiescimy bezposrednio na kubku metod^ kalkomanii. 
Grupa nadruku: C1. 
Rozmiar: 0 8,5 x 12,5 cm ■ Pow. nadruku: 3 x 3 cm 

Cena PLN 9,92 
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Art: 1749 Kubek ceramiczny "Bellevue" 
Dla osob kreatywnych! Teraz mozesz sam stworzyc taki 
zestaw kolorystyczny, jaki najbardziej 0 si^ podoba - do 
naszego bialego kubka ceramicznego dopasuj kolorowq 
tyzeczk^ (art. 1759) i gotowe! Mozesztez stworzyc 
zestaw w klasycznej bieli. Pakowany pojedynczo w 
kartonik. Nadruk naniesiemy na kubku metodq 
kalkomanii. Grupa nadruku C1. 
Rozmiar: o 8,4 x 10,3 cm • Row. nadruku: 3,5 x 2 cm 

Cena PLN 6,95 
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Cena PLN 2,27 

Art: 1759 tyzeczka ceramiczna "Livingston" 
Jaki jest Twoj kolorfirmowy? W naszej palecie kolorow 
na pewno znajdziesz ten Twoj! byzeczka pakowana jest 
pojedynczo w tekturk^. Nadruk naniesiemy na uchwycie 
lyzeczki. Grupa nadruku: C1. 
Rozmiar: 12,4 x 3,1 x 1,2 cm ■ Pow. nadruku: 4 x 0,4 cm 
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Art: 2789 Kubek ceramiczny "La Mata" 
Kawa na wynos! Dzi^ki naszemu kubkowi ceramicznemu 
o pojemnosci 200ml mozna cieszyc si^ swoim 
ulubionym napojem zawsze i wsz^dzie. Silikonowa 
opaska chroni r^ce przed poparzeniem. Nadruk 
naniesiemy metod^ kalkomanii. Zapytaj o mozliwosc 
zadruku „na okr^glo". Pakowany pojedynczo w kartonik. 
Grupa nadruku: C1. 
Rozmiar: 12 x o 8,6 cm ■ Pow. nadruku: 3 x 1,5 cm 

Cena PLN 24,14 
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Art: 7888 Kubekceramiczny "Monza" 
Kubek ceramiczny o klasycznym ksztalcie, pojemnosc 
300ml. Grupa znakowania: C1 
Rozmiar: 0 8,2 x 9,8 cm • Row. nadruku: 4 x 3 cm 

Cena PLN 4,87 
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Art: 8704 Kubek ceramiczny "Martinez" 
Wysokiej jakosci ceramiczny kubek o pojemnosci 300ml. 
Dost^pny w wielu atrakcyjnych kolorach. Jako przedmiot 
codziennego uzytku stanowi doskonaly nosnik Panstwa 
reklamy, ktor^ umiescimy na zewn^trznej sciance kubka. 
Grupa nadruku: C1. 
Rozmiar: 9,2 x 0 8,7 cm • Row. nadruku: 4 x 4 cm 

Cena PLN 10,86 
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Art: 8705 Kubek ceramiczny "Lockport" 
Kubek ceramiczny o pojemnosci 300ml., wyroznia si^ 
kolorowym wn^trzem, co nadaje mu oryginalny 
charakter. Panstwa logo umiescimy na zewn^trznej 
sciance kubka. Produkt dost^pny w4 wariantach 
kolorystycznych. Grupa nadruku: C1. 
Rozmiar: 9 x 0 8,4 cm ■ Row. nadruku: 4x 4 cm 

Cena PLN 10,08 
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The Towerbuilder 

Art: 7981 Kubek do kawy "Genova 
Ten szklany kubek do kawy (300ml) ozdobi kazde biurko. 
Uniwersalny bialy kolor matowego szkla przyciqga wzrok. 
Kubek mozna bezpiecznie myc wzmywarce. Grupa 
nadruku:T4. 
Rozmiar: 9,7 x 0 8 cm ■ Row. nadruku: 10 x 6 cm 

Cena PLN 4,61 

Art: 2015 Kubek do kawy "Genova 
Ten szklany kubek do kawy (300ml) ozdobi kazde biurko. 
Modne kolory o matowej fakturze czyni^ z niego obiekt, 
ktory przyciqga wzrok. Kubek mozna bezpiecznie myc w 
zmywarce. Dost^pny w 3 kolorach. Grupa nadruku:T4 
Rozmiar: 9,7 x 0 8 cm • Row. nadruku: 10 x 6 cm 

Cena PLN 10,86 
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Art: 0270 Kubek z kred^ " Triest" 
Wiadomosc na kubku! B^dz kreatywny i sam wymysl 
napis na swoim kubku (300ml). Dzi^ki temu zestawowi 
mozesz kazdemu zostawic wiadomosc. Logotyp mozna 
umiescic na naklejce umieszczonej na pudelku. Grupa 
nadruku: ET. 
Rozmiar: 0 8,2 x 9,5 cm ■ Row. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 10,86 
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Art: 3281 Kubek "Vieste" 
Ten kubek o pojemnosci 300 ml jest idealnym miejscem 
na Twoj logotyp. 
Rekomendowane mycie r^czne. Mozliwosc znakowania 
naokr^glo. Grupa nadruku: C1 
Rozmiar: 11,5 x 8 x 9,7 cm • Row. nadruku: 19 x 8 cm 

Cena PLN 11,64 

ft 

Art: 3439 Kubek ceramiczny pod sublimacj? "Montevideo1 

Ten ciekawy kolorowy kubek ceramiczny (poj. 300 m 
stanowi idealnq powierzchnip pod nadruk sublimacyjny. 
Zalecamy mycie rpczne. Grupa nadruku: SU. 
Rozmiar: 0 8 x9,7 cm • Row. nadruku: 18,5 x 8 cm 

Cena PLN 16,33 
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Art: 3437 Kubek pod sublimacj^ "Versailles" 
Absolutny hit! Ten ceramiczny kubek (poj. 300 m 
posiada idealn^ powierzchni^ pod k^tem 
nadrukowywania zdj^c. Ponadto kolorowe wn^trze czyni 
go wyjqtkowo ladnym. Dzi^ki metodzie sublimacji 
nadrukowanie zdj^cia jest mozliwe nawet przy slabej 
jakosci pliku. Zalecane jest wylqcznie mycie r^czne. 
Mozliwosc nadruku kubka naokr^glo (wazne: przestrzeh 
nadruku ograniczona jest okolo 5 mm od dolnej i gornej 
krawgdzi kubka oraz 1 cm od ucha). Grupa nadruku: SU. 
Rozmiar: 0 8 x 9,9 cm ■ Row. nadruku: 19 x 8 cm 

CenaPLN 10,08 

fUr WTASTTC 

EfeaBPr 

r* 
i 

\ 'iH i, 

J 

Art: 3438 Magiczny kubek zmieniajqcy kolor pod sublimacji "Sirmione" 
Magiczny kubek. Zrob wrazenie na Klientach dziiki temu 
unikalnemu kubkowi (300 ml). W momencie wlania do 
niego cieplej wody - na jego powierchni pojawia sii 
nadruk. Kubek nadaje sii idealnie pod sublimacji 
(drukujemy naokr^gto). Wazne: zalecamy mycie riczne, 
przestrzeh nadruku ograniczona jest okoto 5 mm od 
dolnej i gornej krawidzi kubka oraz 1 cm od ucha. Grupa 
nadruku: SU. 
Rozmiar: 0 8 x 9,8 cm • Row. nadruku: 19 x 8 cm 
Cena PLN 18,20 
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Art: 1885 Zestaw do Iqpieli "Quebec" 
Male spa, ktore pomozeTwojemu klientowi odpoczqc. W 
drewnianym wiaderku znajdziesz pumeks, g^bk^, 
szczoteczk^ do czyszczenia paznokci i Og^bk^ roslinn^. 
Wszystko zapakowane jest szczelnie w foli^. Logo 
proponujemy umiescic na etykiecie i dolqczyc do 
opakowania. Grupa znakowania ET 
Rozmiar: 0 10,8 x 8,2 cm ■ Row. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 13,98 

Art: 2704 Zestaw do k^pieli "Fresh Orange" 
^wieze odpr^zenie! Pobudz zmysly Swojego klienta 
wspanialym zestawem do pielggnacji, ktory zawiera: zel 
pod prysznic (150ml), emulsj^ do ciala (150ml), peeling 
(140ml), g^bkg do k^pieli oraz roller do masazu. Zestaw 
zapakowany jest w przezroczyste opakowanie. Nadruk 
moze bye umieszczony na etykiecie opakowania. Grupa 
nadruku ET. 
Rozmiar: 0 12,9 x 17,1 cm • Pow. nadruku: 4 x 1,8 cm 

Cena PLN 38,98 
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Art: 7691 Zestaw do relaksu "Eldorado" 
Drewniany 3 cz^sciowy zestaw do relaksu. Calosc 
umieszczona w drewnianej skrzyneczce. Grupa 
zankowania: ET 
Rozmiar: 42,6 x 18 x 4,8 cm ■ Row. nadruku: 4 x 1,8 cm 

Cena PEN 31,17 
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Art: 2795 Bambusowy zestaw do k^pieli "Damara" 
Stworzone przez nature - specjalnie dla Twojego klienta. 
W bambusowym pudelku znajdujq si^ kosmetyki o 
zapachu bambusa i zielonej herbaty: balsam do ciala 
(75ml), peeling do ciala (75ml) i sol do k^pieli (1 OOg). 
Twoje logo moze zostac wydrukowane i naklejone na 
opakowaniu. Grupa nadruku ET. 
Rozmiar: 25,2 x 10,5 x 3,2 cm ■ Row. nadruku: 4 x 2 cm 

kosmetyki testowane dermatologicznie 
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Art: 3279 Zestaw do kqpieli "Salvador" 
Zainspiruj swojego klienta tym interesujqcym zestawem 
kqpielowym zawierajqcym peeling do ciala (50g), 
balsam (50g) i tubk^ kremu do rqk (100 ml). Wszystko 
zapakowane w ladne pudelko ze wst^zeczk^. Mozliwosc 
oznakowania kolorow^ naklejk^. Grupa nadruku ET 
Rozmiar: 15 x 17,3 x 5 cm ■ Row. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PEN 18,20 
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Art: 2991 Zestaw do kqpieli "Perth" 
Zrelaksuj si^ w kqpieli. Ten zestaw w ksztalcie wanienki 
wypelniony kosmetykami obwi^zany ladnq wst^zeczk^ 
zawiera: zel pod prysznic (60 ml), kul^i do kqpieli w 
ksztalcie sniezynki (50 g) oraz g^bk^. Zapach: morozone 
slodkie jagody. Nadruk wformie etykietki umieszczony 
na folii. Grupa nadruku: ET 
Rozmiar: 13,5 x 19 x 6 cm ■ Row. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PEN 20,78 
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v.y Art: 1620 Zestaw do kqpieli "Avion" 

Czysta przyjemnosc! Twoi klienci poczujq si^ 
rozpieszczeni, kiedy podarujesz im ten zestaw do k^pieli, 
na ktory skladaj^ si^:zel pod prysznic, pianka do k^pieli, 
masuj^ce mydelko, sol do k^pieli i tabletka do kqpieli. 
Wszystko to zapakowane jest w ozdobn^ wann^ z 
plastiku i pachnie owocami lesnymi.Twoje logo mozna 
umiescic na naklejce na przezroczystej folii, ktor^ 
owini^ty jest zestaw. Grupa nadruku: ET 
Rozmiar: 25,5 x 20,5 x 12,5 cm ■ Pow. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PEN 60,39 
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Art: 8330 Klapek do piel^gnacji stop "Harlow" 
Ten oryginalny klapek wyposazony jest w masujqce i 
czyszczqce szczotki oraz pumeks. Male przyssawki na 
spodzie buta zapewniajq bezpieczenstwo podczas 
uzytkowania. Grupa nadruku: ET (Nl). 
Rozmiar: 28,3 x 13,7 x 11 cm ■ Row. nadruku: 4 x 1,8 cm 

Cena PEN 23,36 
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Art: 8655 Zestaw do pedicure "Lieto" 
Metalowy brelok - i mnostwo miejsca na Twoje logo, 
ktore naniesiemy metod^ graweru laserowego. 
Pakowany pojedynczo w kartonik. Grupa nadruku: ET(N1) 
Rozmiar: 17,3 x 6,3 x 4,8 cm ■ Row. nadruku: 6 x 3 cm 

Cena PLN 7,03 

Art: 2788 Zestaw do manicure "Salina" 
Zestaw, ktory jest tak maly, ze mozna go zabrac ze sob^ 
w podroz, a jednoczesnie zawiera wszystkie akcesoria 
niezb^dne do wykonania manicure: nozyczki, pgsetg, 
pilnik, obcinacz i czyscik do paznokci. Calosc 
zapakowana jest w przezroczyste etui, na ktorym mozna 
naniesc naklejkg zTwoim logotypem. Grupa nadruku ET. 
Rozmiar: 11 x 6,4 x 1,4 cm • Pow. nadruku: 4 x 3 cm 

Cena PLN 5,39 
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Art: 4003 Zestaw do manicure "Port of Spain" 
Gustowny zestaw do manicure ze stali nierdzewnej. 
Nozyczki, cqzki, pilnik i narz^dzie do czyszczenia 
paznokci umieszczone zostaly w eleganckim, 
aluminiowym etui, ktore doskonale sig nadaje do 
grawerowania laserowego. Pakowany w kartonik. (grupa 
nadruku: L3) 
Rozmiar: 11,5 x 4,3 x 3,3 cm • Pow. nadruku: 2,5 x 2 cm 

Cena PLN 9,30 
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Art: 2793 Zestaw do manicure "Avola" 
Uzyteczny i przykuwajqcy uwag^ zestaw do manicure 
skladajqcy si^ z nozyczek, pilnika, obcinacza do paznokci 
i p^sety. Calosci dopelnia etui z PU (poliuretanu), na 
ktorym nadrukujemyTwoj logotyp (w 1 kolorze). 
Pakowany pojedynczo w woreczek. Grupa nadruku: SI. 
Rozmiar: 10,8 x 6,8 x 2,3 cm • Row. nadruku: 5 x 3 cm 

CenaPLN 12,73 

08 

Art: 8237 Zestaw do manicure "Kuala Lumpur" 
Imponujqce! Olsnij klientowtym eleganckim zestawem 
do manicure z PU. Posiada wszystko, czego potrzebujesz: 
nozyczki do paznokci, pgsetg, cgzki do paznokci, czyscik 
do paznokci, przyrzgd do usuwania skdrek i pilnik do 
paznokci. Wszystko wykonane ze stali nierdzewnej. Na 
gdrze umiescimy Twdj logotyp. Uwaga: ze wzglgdu na 
material, tylko 1 kolor nadruku jest mozliwy. Pakowane 
pojedynczo w torebkg foliowg. Grupa nadruku : T4 
Rozmiar: 12,5 x 7,7 x 2 cm • Pow. nadruku: 3,5 x 2 cm 

Art: 1895 Zestaw do manicure "Ferentino" 
Niezwykly prezent - etui z imitacji skdry krokodyla jest 
klasycznie eleganckie. Zawiera najbardziej niezbgdne 
przybory: obcinaczkg do paznokci, male lusterko, pgsetg 
i lopatkg do usuwania skdrek. Pakowane pojedynczo w 
kartonik (grupa nadruku: L3) 
Rozmiar: 9,4 x 5,5 x 1,8 cm • Pow. nadruku: 2 x 0,9 cm 

CenaPLN 19,45 

CenaPLN 31,17 



Art: 3336 R^cznik "Swansea" 
Nie tylko dla urokow k^pieli. Ten ladny i mily r^cznik 
wykonany w 100% z bawelny jest idealnym towarzyszem 
na kazdq okolicznosc Niezaleznie od tego, czy jestes w 
domu, na basenie lub w saunie^awsze b^dziesz 
wyglqdac dobrze z tym eleganckim r^cznikem (150 x 80 
cm). Twoj logotyp umiescimy na r^czniku. Pakowane 
pojedynczo w torebk^ foliowq. Pranie do 40 TGrupa 
nadruku: HF 
Rozmiar: 150 x 75 cm ■ Pow. nadruku: 10 x 10 cm 

Cena PLN 53,90 

■7 

Art: 8238 Szlafrok "Parksville" 
Kazdy b^dzie chcial owinqc si§ tym delikatnym 
szlafrokiem. Jest on wykonany z mi^kkiego polaru. Twoj 
logotyp mozemy umiescic na piersi. Pakowane 
pojedynczo w torebkg foliowg. Grupa znakowania : H 
Rozmiar: 47 x 35 x 10 cm • Pow. nadruku: 10 x 10 cm 

Cena PLN 78,04 
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Art: 3432 Wieszak na przyssawk^ "Linz" 
Ten maly wieszak w ksztalcie ludzika sprawi,zeTwoi 
klienci si^ usmiechn^. Dzi^ki przyssawce w latwy sposob 
mozna go przyczepicdo plaskich powierzchni. Posiada 2 
wieszaczki co daje wi^cej miejsca na rgczniki, sciereczki 
kuchenne itp. Twoje logo mozemy nadrukowac na 
brzuszku ludzika. Pojedynczo pakowane w woreczek 
foliowy. Grupa nadruku: T4. 
Rozmiar: 8,5 x 7,1 x 2,8 cm • Pow. nadruku: 1 x 1,5 cm 

Cena PLN 3,59 
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Art: 3433 Haczyk na drzwi "Vienna" 
Usmiechnij si^lSpraw by Twoi klienci sig usmiechngli 
dzigki temu wesolemu wieszakowi. Mozna go latwo 
przyczepic do drzwi i powiesic rgcznik, fartuch, 
sciereczkg itp. Twoje logo mozemy nadrukowac na 
brzuszku ludzika. Pojedynczo pakowane w woreczek 
foliowy. Grupa nadruku: T4. 
Rozmiar: 19,6 x 10,8 x 4,9 cm • Pow. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 6,02 
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Art: 3117 Chtodz^ca maska na oczy "Valenton" 
Relaksujqcy prezent idealny dla zm^czonych oczu. 
Wystarczy schlodzic w lodowce przez co najmniej 
dwie godziny, a potem cieszyc si^ jej kojqcym 
dzialaniem. Twoje logo moze zostac wydrukowane i 
naklejone na opakowaniu. Grupa nadruku ET. 
Rozmiar: 18 x 9,3 x 1,8 cm • Row. nadruku: 4 x 1,8 cm 

Cena PEN 6,72 

Art: 7711 Masazer "Lagos" 
Podaruj swoim klientom ten relaksujqcy masazer, ktory 
delikatnie wibrujqc- pomaga rozluznic napi^te mi^snie 
plecow.Trzy baterie AAA nie sq zalqczone. Pakowany 
pojedynczo w pudelko. Twoje logo najlepiej b^dzie 
wyglqdac w kolorze srebrnym. Grupa nadruku: T4 
Rozmiar: 10 x 10,5 x 11 cm ■ Pow. nadruku: 3,5 x 1 cm 

Cena PLN 26,01 
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Cena PLN 45,86 
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Art: 3554 Lusterko kieszonkowe 2wl "Marseille" 
Stylowe kieszonkowe lusterko wykonane ze skory 
ekologicznej (PL)) z magnetycznym zamkni^ciem. Moze 
bye tez uzyte jako elegancki stojak na telefon 
komorkowy.Twoje logo nadrukujemy na srodku na 
metalowym emblemacie. Pojedynczo pakowane w 
woreczekfoliowy. Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 11,5 x 6,2 x 0,6 cm ■ Pow. nadruku: 3,5 x 1 cm 

Cena PLN 19,45 

Art: 3314 Kieszonkowe lusterko "Alexandria" 
Lustereczko powiedz przecie, kto jest najpi^kniejszy na 
swiecie? batwo odpowiedziec na to pytanie z tym 
lusterkiem nowoczesnego projektu. Posiada 
standardowe lustro i lustro powi^kszajqee i jest idealnym 
towarzyszem ze wzgl^du na rozmiar. Twoj logotyp 
umiescimy na srodku pokrywy za pomoc^ tampodruku. 
Pakowane pojedynczo w torebk^ foliowq. Grupa 
nadruku:T3 
Rozmiar: 0 6,8 x 1,3 cm • Pow. nadruku: 0 3,5 cm 

Cena PLN 2,97 

Art: 5010 Podwojne lusterko "Victoria" 
Eleganckie podwojne lusterko. W gustownym, 
matowym opakowaniu znajdziesz dwa lusterka - 
standardowe i powi^kszajqee. Pakowane w aksamitne 
etui. Logotyp umieszczamy na wieczku lusterka w 
postaci graweru laserowego. Pakowane w pojedynczy 
kartonik. (grupa nadruku: L2) 
Rozmiar: 0 6,2 x 0,7 cm • Pow. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 7,73 
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Art: 8338 Przyrz^d do cwiczeri "Hoffenheim" 
Przyrzqd do treningu gdrnej czgsci ciala. Pomaga 
wzmocnic migsnie rgk, ramion i klatki piersiowej. 
Piankowa powloka na uchwyciezapewnia komfort 
cwiczeh. Grupa nadruku: ET (N1). 
Rozmiar: 15,1 x 15 x 9,7 cm • Pow. nadruku: 4 x 1,8 cm 

CenaPLN 19,45 
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Art: 8339 Przyrz^d do cwiczeri "Bari" 
Przyrzgd do treningu. Pomaga wzmocnic migsnie nog 
oraz ramion. Piankowa powloka na uchwycie zapewnia 
komfort cwiczeri. Grupa nadruku: ET (Ml). 
Rozmiar: 15 x 15 x 9,5 cm • Pow. nadruku: 4 x 1,8 cm 

CenaPLN 19,45 

Art: 8337 Przyrz^d do cwiczeri "Shelby" 
Przyrzgd do trenowania migsni gdrnej czgsci ciala, 
szczegdlnie plecdw, ramion i klatki piersiowej. Piankowa 
powloka na uchwycie zapewnia komfort cwiczeri. Grupa 
nadruku: ET (Nl). 
Rozmiar: 23,5 x 17 x 7,5 cm • Pow. nadruku: 4 x 1,8 cm 

Cena PEN 19,45 
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Art: 3067 Termofor w pluszowym opakowaniu "Vancouver1 

Ogrzej Swoje serce! Ten termofor (750ml) w przytulnej, 
pluszowej powloczce przypominajqcej misia sprawl Ci 
mnostwo radosci. Nadruk moze bye umieszczony 
bezposrednio na produkcie. Pakowany pojedynczo w 
torebk^ foliowq. Grupa nadruku TT2. 
Rozmiar: 38 x 26 x 11 cm ■ Row. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 35,39 
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Art: 3381 Ogrzewacz do rqk "Padova" 
Okrqgly ogrzewacz do rgk. Przez przelamanie metalowej 
plytki wewnqtrz ogrzewacza, ciecz sig skrystalizuje i tym 
samym nagrzeje. Aby go uzyc ponownie wystarczy 
umiescic we wrzqcej wodzie (uwaga: nie nadaje sig do 
kuchenki mikrofalowej). Pakowane pojedynczo w 
torebkg foliowq. Nadruk umiescimy na etykiecie i 
przykleimyjq do jednostkowego opakowania. Grupa 
nadruku: ET 
Rozmiar: 0 4,5 x 1,5 cm • Pow. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 3,83 
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Art: 3385 Ogrzewacz do rqk "Firenze" 
Ogrzewacz do r^k. Przez przelamanie metalowej plytki 
wewnqtrz ogrzewacza, ciecz sig skrystalizuje i tym 
samym nagrzeje. Aby go uzyc ponownie wystarczy 
umiescic we wrzqcej wodzie (uwaga: nie nadaje sig do 
kuchenki mikrofalowej). Pakowane pojedynczo w 
torebkg foliowq. Nadruk umiescimy na etykiecie i 
przykleimyjq do jednostkowego opakowania. Grupa 
nadruku: ET 
Rozmiar: 10,7 x 8,7 x 1 cm ■ Pow. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 3,83 
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Art: 3068Termofor "Charlston" 
Koniec zimnych dloni! W czasie mroznej zimy, ogrzej 
dlonie Swojego klienta termoforem w milej w dotyku 
welnianej powloczce. Nadruk moze bye umieszczony na 
etykiecie opakowania. Mozliwosc nadruku bezposrednio 
na termoforze. Pakowany pojedynczo w pudelko. Grupa 
nadruku ET/TT2. 
Rozmiar: 7,7 x 11,5 x 1 cm • Pow. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 10,86 
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Art: 3265 Swieczka LED Stafford 
^wieczka LED, ktora dozludzenia przypomina tradycyjn^ 
swieczk^. Dzi^ki niej umiliszsobie wieczor. Pakowana w 
pojedyncze pudelko. Grupa znakowania ET (Ml) 
Rozmiar: 6,4 x 0 5 cm ■ Row. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 9,14 
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Art: 3266 Zestaw swieczek LED Dudley 
Zestaw swieczek LED, ktore wyglqdajq jaktradycyjne 
swieczki. Dzi^ki nim rozswietlisz swoj wieczor. Zestaw 
sklada si^ z 3 swieczek. Pakowane w pojedyncze 
pudelko. Grupa znakowania ET (Ml) 
Rozmiar: 15,7 x 11,4 x 5,5 cm • Row. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 26,01 

Art: 2871 Podstawka pod swieczk^ "Verona" 
Przytulnie! Spraw przyjemnosc swojemu klientowi t^ 
mil^ podstawk^ na tea light. Piaskowane szklo 
wprowadza mil^ atmosfer^, a metalowe elementy s^ 
idealn^ powierzchni^ pod grawer. Pakowana 
pojedynczo w kartonik. Nie zawiera swieczki. Grupa 
nadruku: L2 
Rozmiar: 0 5 x 15,7 cm ■ Row. nadruku: 2 x 2 cm 

Cena PLN 14,84 
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Art: 4606 Swieczki przeciw komarom "Citrus park" 
Zestaw dwoch swieczek przeciw komarom, o zapachu 
cytryny i pomarahczy, umieszczonych w metalowych 
wiaderkach. Calosc zapakowana w foli^. Grupa 
zankowania: ET 
Rozmiar: 25 x 13 x 11 cm • Row. nadruku: 4 x 1,8 cm 

Cena PLN 15,55 

Art: 2791 Zestaw swieczek "La Nucia" 
Swieczki w ksztalcie serca, ktore zachwyc^ kazdego, kto 
zostanie nimi obdarowany! Zapakowane w ozdobne 
pudelko, a calosc przewiqzana jest wstqzk^. Twoje logo 
moze zostac wydrukowane i naklejone na opakowaniu. 
Grupa nadruku ET. 
Rozmiar: 13,2 x 9,6 x 3 cm ■ Row. nadruku: 4 x 1,8 cm 

N V- 
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Cena PLN 6,95 
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Art: 0104 Zestaw zapachowy "Adelaide" 
Zrelaksuj ,iv Zestaw trzech swieczekzapachowych, 
szklany swiecznik oraz kadzidelka z ceramicznq 
podstawkq w ksztalcie liscia. Logotyp umieszczamy na 
etykietkach dolgczanych do przezroczystego 
opakowania. (grupa nadruku: ET) 
Rozmiar: 20,7 x 7,3 x 3 cm • Row. nadruku: 4 x 1,8 cm 

Cena PLN 6,56 
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Art: 2786 Zestawzapachowy "La Madeleine" 
Kuszqce zapachy w praktycznym zestawie, na ktory 
skladajq si^ trzy swieczki i odswiezacz powietrza z 
drewnianymi patyczkami. Masz wybor pomi^dzy 
zapachem Mountain Lake (swiezy z nutq ziol) lub Vivid 
Violet (lagodny i odswiezajqcy). Twoje logo moze zostac 
wydrukowane i naklejone na opakowaniu. Grupa 
nadruku: ET 
Rozmiar: 11,4 x 16,1 x2,7 cm • Row. nadruku: 4 x 1,8 cm 

CenaPLN 12,42 
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Art: 1861 Zestaw zapachowy "Le Port" 
Zadbaj o przyjemne zapachy w otoczeniu! Odswiezajqca 
won olejku bgdzie unosic si^ w powietrzu szybciej 
dzigki drewnianym patyczkom. Zapachy do wyboru: 
waniliowy i brzoskwiniowy. Pakowany pojedynczo w 
kartonik (grupa nadruku: ET) 
Rozmiar: 6,9 x 18 x 4,4 cm • Row. nadruku: 4 x 1,8 cm 

Cena PLN 8,52 

B 
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Art: 6016 Zapalarka "Brisbane" 
Nigdy wigcej nie poparzysz palcow! Nasza zapalarka 
idealnie nadaje sip do bezpiecznego zapalania swiec, 
grilla, czy lamp olejowych. Doskonale sip prezentuje, a jej 
ponowne napelnienie nie stanowi problemu. Pakowana 
w pojedynczy kartonik. Logotyp umieszczamy na 
zapalarce w postaci graweru laserowego. (grupa 
nadruku: L2) 
Rozmiar: 17,6 x 1,5 x 1,1 cm • Row. nadruku: 4,5 x 1 cm 

Cena PLN 11,64 
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Art: 8248 Polarowy kocz r^kawami "Akita" 
Nigdy wi^cej zimnych 
ramionlTwoim klientom spodoba si^ten funkcjonalny, 
migkki koc z rgkawami. Pakowane pojedynczo w torebk^ 
follow^. Logotyp mozemy wyhaftowac albo nadrukowac 
wdowolnym miejscu. Grupa nadruku: HF(TC(TT1 
Rozmiar: 130x 150 cm ■ Pow. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 38,98 

' / 

Art: 1867 Koc z polaru "Oregon" 
Twoj klient nie bgdzie chcial si^ rozstacz tym mi^ciutkim 
kocem. Pakowany pojedynczo w torebk^. Grupa 
nadruku: H. 
Rozmiar: 180 x 120 cm ■ Pow. nadruku: 10 x 10 cm 

Cena PLN 62,42 
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Art: 6902 Koc z polaru (,Nashville" 
Duzy, puszysty koc wykonany z mi^kkiego polaru, 
niezqstapiony zarowno w domu, jak i w samochodzie, na 
pikniku i kempingu. Do koca dol^czono specjalny pasek 
z uchwytami do noszenia. Logotyp umieszczamy na 
pasku. Grupa nadruku: TT1, H. 
Rozmiar: 180 x 120 cm • Row. nadruku: 10 x 3,5 cm 

Cena PLN 26,48 
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Art: 2775 2-w-l kocz polaru/poduszka "Radcliff" 
Przytulny kocz polaru, ktory po zlozeniu staje si^ 
poduszkq. Szeroka gama kolorow sprawl, ze na pewno 
znajdziesz wsrod nich ten, ktory najbardziej pasuje do 
logo Twojej firmy. Pakowany pojedynczo w torebk^ 
foliowq. Grupa nadruku: H. 
Rozmiar: 31 x 30 x 7,5 cm ■ Row. nadruku: 6 x 1,8 cm 

Cena PLN 27,90 

travel 1133 



720 x 
150 cm 

Art: 3319 Koc uniwersalny "Arnheim" 
Idealny koc! Ten kocz polaru (120 x 150 cm), wykonany z 
poliestrowej wlokna (150 gsm) jest closkonalym kocem 
piknikowym - ze wzglpclu na folig pod spodem chroni 
przed wilgocig i brudem. Moze bye latwo przenoszony 
dzigki okrgznemu rzepowi. Logotyp umiescimy na 
wierzehu. Pakowany pojedynczo w torebkg loliowa 
Grupa znakowania : TT2 
Rozmiar: 30,5 x 21 x 10,5 cm • Pow. nadruku: 15 x 8 cm 

CenaPLN 31,17 
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Art: 8908 Pluszowa matpka "Barry" 
Nie tylko dzieci zadowolone. ^liczna mala malpka 
zrobiona z milego pluszu z kocem o wymiarach 100 x 75 
cm sprawi, ze zrobi ci si^ cieplej na sercu. Pakowana 
pojedynczo w foliowy woreczek. Grupa znakowania ET, 
H 
Rozmiar: 18 x 24 x 17 cm ■ Pow. nadruku: 4 x 2 cm 

CenaPLN 31,17 

Art: 3478 Zestaw "Liverpool" polarowy koc 2wl i termos 
Idealny duet na chlodne wieczory, sprawdzi si^ swietnie 
w kazdej podrozy. Zawiera polarowy koc 2 wl, ktory 
moze sluzyc rowniez jako poduszka oraz termos o 
pojemnosci 500 ml. Twoje logo mozemy wygrawerowac 
na termosie lub naszyc na kocu. Pojedynczo pakowane 
w pudelko. Grupa nadruku: L3, HF,TC 
Rozmiar: Pow. nadruku: 3 x 3 cm 

Cena PLN 78,04 
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Art: 1933 Zestaw z polaru „Bedford" 
Ten cieply zestaw pomozeTwoim klientom 
przygotowac si^ do zimy! Sklada si^ z szalika, czapki, pary 
r^kawiczek i woreczka. Gramatura materialu: 270g/m2. 
Logo wyhaftujemy na torebce. Grupa nadruku: H. 
Rozmiar: 33,5 x 26,5 x 9 cm • Row. nadruku: 0 9 cm 

Cena PLN31,17 
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Art: 3125 Poduszka podrozna "Orleans" 
Oprzyj sip swobodnie! Welurowa poduszka o 
ergonomicznym ksztalcie w porpcznej sakiewce. Idealna 
w samochodzie i samolocie, pozwoli Ci cieszyc sip 
podrdzg bez zbpdnego obcigzania krpgoslupa. Po prostu 
dotrzyj do celu zrelaksowany! Logotyp umieszczamy na 
opakowaniu poduszki. Grupa nadruku: TT2. 
Roznniar:40 x 30 x 12 cm • Pow. nadruku: 6 x 3 cm 

Cena PLN 6,50 

ft 
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Art: 1610 Poduszka podrozna 2-w-l "Berkley" 
Dwa w jednym! Ten gadzet dla ludzi lubi^cych 
podrozowac moze bye zarowno zwykt^ poduszk^, jak i 
poduszk^ podrozn^zakladan^ wokol szyi - wystarczy 
przesypac wypelnienie poduszki w drugq jej czgsc i 
zapiqc na zamek blyskawiczny. Wykonana z 
przyjemnego w dotyku pluszu. Pakowana pojedynczo w 
woreczek foliowy. Grupa druku: TT2 
Rozmiar: 21,5 x 14x cm • Pow. nadruku: 15 x 6 cm 

Cena PLN 46,79 
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Art: 8914 Podrozna poduszka "La Roda" 
Nie tylko na podroz! Pokaz klientowi swoje wielkie serce. 
Poduszka jest zrobiona z milego pluszu, ktory moze bye 
latwo zdjgty do prania dzigki wszytemu ekspresowi. 
Pakowana pojedynczo w woreczek foliowy. Grupa 
nadruku ITS 
Rozmiar: 28 x 22 x 10 cm ■ Pow. nadruku: 6 x 5 cm 

Cena PLN 20,78 
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Art: 8658 Wieszak na torebk? "Loves Park" 
Kazdej kobiecie przyda sip taki wieszak, ktdry pozwoli 
miec torebkp zawsze pod reka Nietylko pozwala miecjp 
caly czas na oku, ale takze jest eleganckp ozdobg 
kazdego stolu. Twoje logo naniesiemy metodg graweru 
laserowego. Pakowany pojedynczo w kartonik. Grupa 
nadruku: L2,DO 
Rozmiar: 8,6 x4,6 x 0,8 cm • Pow. nadruku: 2,5 x 1,2 cm 

Cena PLN 10,86 
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Art: 3231 Zestaw do piel^gnacji obuwia "Grenoble" 
Zestaw do piel^gnacji obuwia zamkni^ty w stylowym, 
brqzowym etui ze skorki ekologicznej. Bezbarwna pasta, 
mala g^bka do czyszczenia, szczotka do obuwia, szmatka 
do polerowania i aplikacji pasty orazlyzka do butow - 
wszystko, czego potrzebujesz, by w kazdej chwili 
odswiezyc swoje obuwie. Logotyp, najlepiej w kolorze 
zlota, umieszczamy na etui. Grupa nadruku: SI, L3. 
Rozmiar: 0 7,2 x 16,7 cm ■ Row. nadruku: 5 x 2 cm 

Cena PLN 27,26 

Art: 3212 Zestaw do piel^gnacji obuwia "Cannes" 
Ten kompletny zestaw do piel^gnacji obuwia b^dzie 
swietnym prezentem dla kazdego, kto dba o elegancki 
wyglqd. W sklad zestawu wchodz^ dwie szczotki, 
metalowa lyzka polqczona ze szczotkq do ubran, dwie 
pasty (czarna i bezbarwna) orazgqbka do aplikacji pasty. 
Logotyp umieszczamy w postaci graweru laserowego na 
metalowej plytce. Grupa nadruku: L3. 
Rozmiar: 15 x 15 x 4,7 cm • Row. nadruku: 4 x 1 cm 

Cena PLN 31,95 

Art: 1986 Kosmetyczka "Elwood" 
Ta nylonowa kosmetyczka (nylon T190) jest idealnym 
towarzyszem podrozy. Bardzo duza komora glowna 
zawiera mnostwo miejsca na kosmetyki, przydatna na 
pewno bgdzietez mniejsza kieszonka z boku zapinana 
na zamek blyskawiczny i dodatkowa kieszonka wewnqtrz 
komory glownej. Rqczka i kolorowe przeszycia nadajg 
kosmetyczce ciekawego charakteru. Twoje logo 
wydrukujemy z boku kosmetyczki. Grupa nadruku: TT2 
Rozmiar: 26,8 x 14,5 x 11,5 cm • Row. nadruku: 10 x 4 cm 

Cena PLN 18,20 
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Art: 3003 Kosmetyczka z lusterkiem "Calais" 
Nylonowa kosmetyczka zamykana na zamek pomiesci 
wszystkie Twoje kosmetyki. Wewnqtrz kosmetyczki 
znajduje sip duze lusterko. Polecamy nadruk na 
kosmetyczce w kolorze srebrnym. Grupa nadruku: 52 
Rozmiar: 16,3 x 10 x4 cm • Row. nadruku: 5 x 2,5 cm 

Cena PLN 7,27 

Art: 2011 Kosmetyczka "La Rochelle" 
Tp gustownp kosmetyczkp polecamy wszystkim, ktdrzy 
cenip sobie wygodp. Kosmetyczka wykonana z mocnego 
nylonu, posiada wiele przegrddek, w ktdrych z latwoscip 
pomiescisz wszystkie niezbpdne podczas podrdzy 
kosmetyki. Dodatkowo wyposazona jest w metalowy 
haczyk do zawieszenia np. pod prysznicem. Terazzawsze 
bpdziesz miec latwy dostpp do szamponu czy zelu pod 
prysznic. Logotyp umieszczamy z przodu kosmetyczki. 
Grupa nadruku: 51 
Rozmiar: 22 x 19,5 x 8 cm • Row. nadruku: 10 x 5 cm 

Cena PLN 32,73 
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Art: 1865 Skarpety podrozne "Dakar" 
Koniec ze spuchni^tymi nogami! Wielu z nas wie, jaki to 
klopot w podrozy poci^giem, samolotem czy 
samochodem. Te skarpety (rozmiar M) pomog^ 
rozwiqzacTwoim klientom ten problem. Specjalny scieg 
poprawia krqzenie i sprawia,ze nogi nie puchn^, dzigki 
czemu Two! klienci nie bgd^ sig mgczyc w podrozy. 
Pakowane pojedynczo w torebk^. Grupa nadruku: ET. 
Rozmiar: M ■ Row. nadruku: 4 x 1,8 cm 

Cena PEN 17,11 
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Art: 8944 Opaska na torb^ z identyfikatorem bagazu"Costa Rica" 
Pas wykonany z poliestru 300x6000, moze bye z 
tatwosci^ przymocowany do torby. Pakowany 
pojedynczo w woreczek foliowy. Grupa nadruku: TT1. 
Rozmiar: 15 x 11,7 x 0,2 cm • Row. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PEN 2,27 

ft 
■7 

vtoni 

.V 

Cena PEN 12,89 

1 

1401 travel 



TAiOAt 
WOM 
.\OO^tSS- V "7" " 'r\ .± Z 

B B 

vpXS-  ———' " 
+ 44 ^ -A^S ^ pHOHE- 

PHOME". 

Art: 7918 Identyfikator bagazu "Kemer" 
Kolorowy i modny gadzet, ktory sprawi, ze Twoj klient 
b^dzie o Tobie pami^tac nawet w czasie podrozy. Na 
papierowej wkladce mozna zapisac imi^, nazwisko, adres 
i kraj podrozujqcego, a na samej zawieszce pozostaje 
miejsce na Twoje logo. Pakowany pojedynczo w follow^ 
torebk^. Grupa nadruku:T2. 
Rozmiar: 5,5 x 9,5 x 0,4 cm • Row. nadruku: 4 x 3 cm 

Cena PLN 1,56 
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Art: 1769 Wieszak na torebk? do walizki "Armant" 
Upominek dla ludzi, dla ktdrych wazna jest swoboda w 
podrozy. Wieszak jest bardzo latwy w uzyciu: wystarczy 
zawiesic go na rgczce od walizki i powiesic na nim torbp. 
Twoje logo naniesiemy na haczyku. Pakowany 
pojedynczo w torebkp foliowg. Grupa nadruku: T4. 
Rozmiar: 7,8 x 3,6 x 4,5 cm • Row. nadruku: 2,5 x 3 cm 

Cena PLN 1,48 
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Art: 3316 Rolka do ubrari "Essex" 
Nie daj szansy brudowi! Elegancki wyglgd jest bardzo 
wazne w swiecie biznesu. Wlosy, czy okruchy na ubraniu 
nie sg dobrg wizytdwkg. Ale to nie bgdzie stanowic 
problemu z tym malym walkiem do ubran. Za pomocg 
samoprzylepnychtasm samoprzylepnych (25 sztuk) 
usuwa wszystkie ucigzliwosci i miesci sip w kieszeni. 
Twojg reklamp mozemy umiescic na etykiecie i przykleic 
do rolki. Grupa znakowania : ET 
Rozmiar: 15,5 x 0 2,9 cm • Row. nadruku: 3 x 1 cm 

Art: 3334 Zestaw pierwszej pomocy "Canterbury" 
Jedyny w swoim rodzaju! Ten zestaw pierwszej pomocy 
bpdzie prawdziwym pomocnikiem. Zawiera wszystkie 
potrzebne w naglych przypadkach artykuly: dwa 
bandaze (5 cm x4,5 cm), male nozyczki, jeden trdjkgt 
bandaz (96 x 96 x 136 cm), dwie spinki do mocowania, 
tasma klejgca, pipe plastrdw, opatrunki, dwie 
antyseptyczne chusteczki dezynfekujgce, cztery mniejsze 
i dwia jalowe opatrunki. Wszystko bezpiecznie 
przechowywane w nylonowej torbie(420D). Twdj 
logotyp mozemy umiescic na zewngtrz torby. Pakowane 
pojedynczo w torebkp foliowg. Grupa znakowania : TT2 
Rozmiar: 15,5 x 12 x 2,9 cm • Row. nadruku: 8 x 5 cm 
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Lena PLN 15,55 
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Art: 8003 Podrozny zestaw krawiecki "Le Havre" 
Podrozny zestaw do szycia. Nozyczki, igly, nici, agrafki, 
nawlekarka do nici i zapasowe guziki - wszystko czego 
potrzebujesz, aby uniknqc konfekcyjnych 
„niespodzianek". Zestaw w praktycznym pudelku w 
ksztalcie karty kredytowej. Logotyp umieszczamy na 
wieczku pudelka. Grupa nadruku:T2. 
Rozmiar: 9 x 5,5 x 0,5 cm • Pow. nadruku: 6 x 4 cm 

Cena PLN 2,66 
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Art: 1868 Etui na lekarstwa 
Niewazne, czy w domu, czy w podrozy, nasze etui 
zabezpieczy lekarstwa Twojego klienta. Wewngtrz 
pudelka znajdujg sip dwa male pudelka (czerwone i 
niebieskie) oraz nozyk do przecinania tabletek. 
Pakowane pojedynczo wtorebkp. Grupa nadruku: T2. 
Rozmiar: 9,5 x 4,8 x 1,2 cm • Pow. nadruku: 4 x 2,5 cm 

Cena PLN 3,36 

Art: 3038 Podrozny zestaw "Colgate" 
Lsnigce i zdrowe zpby w kazdej podrozy! Skladana 
szczoteczka do zpbdw i mini pasta Colgate w 
transparentnym pudelku pomogg Ci zadbac o zdrowie 
zpbdw w kazdej sytuacji. Logotyp umieszczamy na 
pudelku. Zestaw pakowany w torebkp foliowg. Grupa 
nadruku: T2+V. 
Rozmiar: 9 x 3 x 1,5 cm • Pow. nadruku: 6 x 1,8 cm 

Cena PLN 4,95 
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Art: 9218 Peleryna przeciwdeszczowa "Tours" 
Szybka ochrona przed deszczem! Praktyczna, 
transparentna peleryna przeciwdeszczowa w jednym 
rozmiarze. Bez problem u zmiesci si^ w kazdej torebce. 
Logotyp umieszczamy na etykiecie dol^czanej do 
opakowania peleryny. Grupa nadruku: ET. 
Rozmiar: XL ■ Pow. nadruku: 4 x 1,8 cm 

Cena PLN 2,58 

Art: 8647 Poncho przeciwdeszczowe "Lynnfield" 
Nasze poncho przeciwdeszczowe sprawi, ze juz nigdy 
wipcej nie zmokniesz! Doskonale w podrdzy - 
plastikowe etui w ksztalcie kulki nie tylko ulatwia 
zabieranie poncho ze sobg, ale takze stanowi swietne 
miejsce do nadrukowania Twojego logotypu. Pakowane 
pojedynczo w torebkg foliowg. Grupa nadruku: T4. 
Rozmiar: 12,6 x 0 6,4 cm • Pow. nadruku: 0 3 cm 

Cena PLN 4,69 
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Art: 8234 Non-woven siedzenie-poduszka "Manchester" 
Wygodne! To siedzisko wykonane z materialu non- 
woven (75 gsm) jest idealnym towarzyszem. Moze bye 
stosowany na stadionie, pikniku, itp. Dzi^ki tej poduszce 
zawsze mozna usi^sc wygodnie i zabezpieczyc si^ przed 
zimnem.Skladana konstrukeja i gumki ulatwiajq 
transport. Logotyp umiescimy na jednej z czesci 
poduszki. Grupa znakowania :TT2 
Rozmiar: 33,5 x 8 x 5 cm ■ Row. nadruku: 20 x 5 cm 

Cena PLN 9,84 
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Art: 9205 Dwustronny ptaszcz przeciwdeszczowy "Nanterre" 
Dwustronny plaszcz przeciwdeszczowy z kapturem i 
kieszeniami, zapinany na zatrzaski. Dost^pny w trzech 
zestawieniach kolorystycznych: srebrno-czarny, zielono- 
niebieski, zolto-niebieski. Logotyp umieszczamy z jednej 
strony na wysokosci klatki piersiowej. Pakowany w torb^i 
foliowq. Grupa nadruku: TT3. 
Rozmiar: XL ■ Pow. nadruku: 10 x 6 cm 

Cena PLN 38,98 

ft 

Art: 9101 Ptaszcz przeciwdeszczowy "Clermont-Ferrand" 
Plaszcz przeciwdeszczowy zapinany na zatrzaski z 
tworzywa PVC, z kapturem i kieszeniami. Dost^pny w 
rozmiarze XL, przezroczysty lub w niebieskim kolorze. 
Logotyp umieszczamy na wysokosci klatki piersiowej. 
Pakowany wtorb^foliowq. Grupa nadruku:TT3. 
Rozmiar: XL ■ Pow. nadruku: 10 x 6 cm cm 

Cena PLN 20,23 
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Art: 3472 Parasol "Paris" 
Czarny parasol o wyjqtkowym designie. Rqczka oraz 
kraw^dzie parasola s^ w tym samym, ale innym niz 
calosc kolorze. Parasol posiada materialowy pokrowiec. 
Pojedynczo pakowane w woreczekfoliowy. Grupa 
nadruku: S2,TC 
Rozmiar: ■ Pow. nadruku: 20 x 15 cm 

Cena PLN 38,98 

Art: 1869 Parasolka "Lexington" 
W dobrym stylu pomimo deszczu! Parasolka 
automatyczna wykonana jest z materialu 190-T pongee, 
ma dwukolorow^ metalow^ rqczk^ pokrytq gumowym 
materialem. Pakowana pojedynczo w torebk^. Grupa 
nadruku: S2,TT3. 
Rozmiar: 0 105 x 87 cm • Pow. nadruku: 20 x 15 cm 

Cena PLN 31,17 

1461 travel 



Art: 5131 Drewniany parasol automatyczny "Nancy" 
Ten prosty, stylowy parasol b^dzie doskonalym 
uzupetnieniem Twojego eleganckiego stroju. Drewniany 
trzon i wysokiej jakosci metalowy stelaz wyrozniajqten 
parasol na tie innych. Oferujemy szerok^ gam^i kolorow. 
Logotyp umieszczamy na brycie parasola. Pakowany w 
follow^ torb^i. Grupa nadruku: S2,TT3. 
Rozmiar: 0 105 cm ■ Row. nadruku: 20 x 15 cm 

Cena PLN 17,45 
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Art: 7449 Parasolka "Bali" 
Kiedy za oknem deszcz, zabierz swoich klientow na Bali! 
Wewn^trztej pomyslowej parasolki nadrukowanejest 
zdj^cie karaibskiej plazy, co wprawi Twojego klienta w 
dobry nastroj nawet przy niepogodzie. Pakowane 
pojedynczo w torebk^. Grupa nadruku: 52,113. 
Rozmiar: 0 105 x 88 cm ■ Pow. nadruku: 20 x 15 cm 

Cena PLN 24,22 
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Art: 5190 Duzy parasol "Montpellier" 
Nieprawdopodobnie duzy parasol skutecznie ochroni 
przed deszczem dwie osoby. Wysokiej jakosci nylon, 
solidny metalowy trzon i stabilne pr^ty czyniq parasol 
naprawd^i wytrzymalym. Logotyp umieszczamy na 
brycie parasola. Pakowany w follow^ torbg. Grupa 
nadruku: S2,TT3. 
Rozmiar: 0 133 cm • Row. nadruku: 25 x 20 cm 

Cena PLN 26,48 
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Art: 5187 Parasol XL "Hurrican" 
Niezwykle wytrzymaly parasol. Trzon i pr^ty 
wyprodukowano specjalnq technikq, zapobiegajqcq 
lamaniu sig parasola. Terazzaden deszcz nie zepsuje Ci 
humoru, poniewazztym parasolem mozesz zawsze czuc 
si^ bezpiecznie, nawet w najwi^kszq ulew^. Logotyp 
umieszczamy na brycie w wybranym przez Panstwa 
kolorze. Pakowany w foliowq torbg. Grupa nadruku: 52, 
TT3. 
Rozmiar: 0 133 cm • Row. nadruku: 25 x20 cm 

Cena PLN 28,83 



Art: 5085 Parasol automatyczny "Aix-en-Provence" 
Parasol z prostq, drewnian^ rqczkq. Kolorowe segmenty 
parasola Iqczone sq na przemian z kolorem bialym, dzi^ki 
temu parasol przyci^ga wzrok i stanowi najtahsze, 
skuteczne medium reklamowe. Pakowany wfoliowq 
torb^. Logotyp umieszczamy na bialym brycie, najlepiej 
w kolorze sqsiadujqcych brytow. Grupa nadruku: 52,113. 
Rozmiar: 0 100 cm • Pow. nadruku: 20 x 15 cm 

Cena PLN 17,67 
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Art: 5086 Parasol automatyczny "Le Mans" 
Automatyczny parasol z prost^, drewnian^ rqczk^. 
Parasol przyciqga wzrok i stanowi najtahszq, skutecznq 
reklam^i. Pakowany w follow^ torb^i. Logotyp 
umieszczamy na brycie parasola. Grupa nadruku: S2,TT3. 
Rozmiar: 0 100 cm • Pow. nadruku: 20 x 15 cm 

1501 travel 
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Art: 5200 Parasol automatyczny "Limoges" 
Automatyczny parasol z wygi^tq, plastikowq rqczkq. Z 
tym parasolem Twoja reklama b^dzie widoczna zdaleka! 
Pakowany w foliowq torb^i. Logotyp umieszczamy na 
brycie parasola. Grupa nadruku: S2,TT3. 
Rozmiar: 0 100 cm ■ Row. nadruku: 20 x 15 cm 

Cena PLN 17,89 
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Art: 3464 Torba bawetniana "Antibes" 
Klasyczna torba bawelniana w naturalnym kolorzez2 
krotkimi uchwytami. Wykonana z grubego, 
wytrzymalego materialu, nadajqcego sig do prania. 
Twoje logo mozemy nadrukowac z dowolnej strony 
torby. Grupa nadruku: S1,TC(TT3. 
Rozmiar: 32 x 28,5 x 0,2 cm • Row. nadruku: 15 x 20 cm 

Cena PLN 2,58 
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Art: 3466 Torba bawetniana "Suva" 
Torba bawelniana nie tylko na zakupy. Idealnie nadaje sig 
rowniezjako worek na buty, ubrania, itp. Wykonana z 
mocnego, grubego materialu, ktory nadaje sig do prania. 
Posiada duzq powierzchni^ pod nadruk. Grupa 
znakowania: 51, TC, TT3. 
Rozmiar: 52,5x41,5x0,2 cm • Pow. nadruku: 28 x 28 cm 

Cena PLN 5,39 
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Art: 3465 Torba bawetniana "Loja" 
Torba bawelniana z 1 dlugim uchwytem, wykonana z 
grubego, wytrzymalego materialu.Twoje logo mozemy 
nadrukowaczdowolnej strony torby. Grupa nadrukuiSI, 
TC,TT3. 
Rozmiar: 42 x 38,5 x 0,2 cm • Pow. nadruku: 28 x 28 cm 

Cena PLN 3,83 

Art: 2164 Torba bawelniana "Manacor" 
Naturalnej barwy bawelniana torba zdlugimi uchytami. 
Torby bawelniane dobrej jakosci i dzi^ki temu mozna 
je uzywac przezdlugi czas. Mozna je bezpiecznie prac. 
Przodjest idealnym miejscem na umieszczenieTwojego 
logo. Dlugosc ucha: 75cm. Grupa nadruku: 51 /TT3. 
Rozmiar: 42 x 38 x 0,2 cm • Pow. nadruku: 28 x 28 cm 

Cena PLN 3,83 
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Art: 2547 Torba bawelniana "Arrecife" 
Klasyczne zakupy! Naturalnej barwy bawelniana torba z 
krotkimi uchwytami. Torby bawelniane sq dobrej jakosci i 
dzi^ki temu mozna je uzywac przez dlugi czas. Mozna je 
bezpiecznie prac. Przodjest idealnym miejscem na 
umieszczenieTwojego logo. Dlugosc ucha: 35cm. Grupa 
nadruku: 51/TT3. 
Rozmiar: 42 x 38 x 0,2 cm ■ Pow. nadruku: 28 x 28 cm 

Cena PLN 3,36 
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Art: 1714Torba nazakupy "Arezzo" 
Przestronna poliestrowa torba na zakupyz 
dekoracyjnymi szwami^dwoma komorami i dlugimi 
uchwytami do przenoszenia. Grupa nadruku: SI. 
Rozmiar: 41,0 x 42,0 x 0,2 cm • Row. nadruku: 15 x 15 cm 

Cena PLN 6,17 
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Art: 7029 Nylonowa torba na zakupy "Albacete" 
ZawszezTobq! Dzi^ki praktycznej, niewielkiej formie 
zawsze mozesz miec t^ nylonowq torbg pod rgkq. Torba 
zamykana jest na zatrzask oraz posiada plastikowy 
karabinczyk, ktory mozesz przyczepic do kluczy. W razie 
potrzeby maly gadzet zmienia si^ odpowiednich 
rozmiarowtorbg. Nadruk umiescimy na produkcie. 
Grupa nadruku: S1/TT2. 
Rozmiar: 54 x 45 x 2 cm • Pow. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 6,17 

Art: 1874 Sktadana torba na zakupy "Marchtrenk" 
Idz ze swoim klientem na zakupy! Na tej torbie na zakupy 
Twoje logo na pewno nie pozostanie niezauwazone. 
Kiedy torba jest zlozona, z latwosci^ mozesz jq schowac 
do specjalnego etui. Grupa nadruku: S1/TT2. 
Rozmiar: 60 x 45,5 x 5,5 cm ■ Pow. nadruku: 8 x 3 cm 

Cena PLN 5,16 
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Art: 8392 Torba non woven "Nivala" 
Po co przeplacac? Ta torba non woven to jakosc za 
przyst^pn^ cen^. Idealna na zakupy, ma duzo miejsca na 
Twoj logotyp. Grupa nadruku:TT2. 
Rozmiar: 38 x 42 cm • Row. nadruku: 25 x 25 cm 

Cena PLN 1,98 

Art: 2734 Torba na zakupy "Dillingen" 
Wygodna torba, z ktor^ mozna wybrac si^ na kazde 
zakupy. Wykonana jest z poliestru 210D i wyposazona w 
wygodne i praktyczne zapi^cie. Twoje logo 
nadrukujemy posrodku torby. Grupa nadruku: 51/TT2. 
Rozmiar: 33 x 41,5 x 0,3 cm ■ Pow. nadruku: 15 x 20 cm 

Cena PLN 4,90 

Art: 7528 Duza torba z juty "Hannover" 
Zadbaj o srodowisko i podaruj swojemu klientowi torbg 
na zakupy wielokrotnego uzytku. Torba wykonana jest z 
biodegradowalnej juty - materialu znanego z 
wytrzymalosci. Grupa nadruku:TT3. 
Rozmiar: 44 x 37 x 19 cm ■ Pow. nadruku: 20 x 10 cm 

Cena PLN 19,22 
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ft Art: 7546 Torba na rami^ "Brystol" 
Zlota reklama! Wyroznij swojq reklam^ za pomocq tej 
torby z materialu non-woven (80 gsm), ktory jest rowniez 
rafinowan^ zlotq foli^. Nadruk zrobimy za pomocq 
sitodruku. Nalezy pami^taQzetylko 1-kolorowy nadruk 
jest to mozliwy. Grupa znakowania : 52 
Rozmiar: 36 x 30 x 10 cm ■ Row. nadruku: 22 x 15 cm 

Cena PLN 5,16 
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Art: 7548 Torba na zakupy "Marino" 
Niesamowity wygl^d! Wyroznij swojq reklamg za 
pomoc^ tej torby, ktora bgdzie znana na calym swiecie! 
Ta torba wykonana z materialu non-woven (80 gsm) ma 
ciekawy wygl^d dzi^ki laminowanej folii. Nadruk 
umiescimy na torbie za pomoc^ sitodruku. Nalezy 
pami^tac,ze mozliwyjesttylko 1-kolorowy nadruk. 
Grupa znakowania: 52 
Rozmiar: 34 x 35 x 8 cm ■ Row. nadruku: 25 x 20 cm 

Cena PLN 5,16 
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Art: 2754 Torba na rami^ "Calera" 
Praktyczna, a jednoczesnie szykowna! Wykonana z 
poliestru 1680D torba oprocz glownej komory ma tez 
miejsce na dlugopisy, dodatkowq kieszeh w klapie i 
regulowany pasek. Pakowana pojedynczo w torebk^ 
foliowq. Grupa nadruku: S1/rT2. 
Rozmiar: 37 x 30 x 12,5 cm ■ Row. nadruku: 12 x 5 cm 

Cena PLN 23,36 M 
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Art: 8974 Torba na zakupy "Capivari" 
Twoi klienci bgdq zachwyceni tq pojemnq torb^ na 
zakupy. W srodku znajdujq si^ dwie obszerne przegrody, 
zamykana na zamek blyskawiczny. Torbg mozna w latwy 
sposob zlozyc. UmiescimyTwojq reklamg za pomocq 
sitodruku umieszczonego na przedniej stronie. 
Pakowana pojedynczo w woreczek foliowy. Grupa 
nadruku: 51 
Rozmiar: 36,2 x 46 x 2,5 cm • Row. nadruku: 15 x 10 cm 

Cena PLN 35,08 
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Art: 2756 Torba sportowa "Clifton" 
Torba sportowa tez moze bye elegancka! Ta torba, 
wykonana z poliestru 1680D, jest idealna na 
weekendowe wypady. Z przodu ma mal^ kieszeh na 
drobiazgi, ktore powinny byczawsze pod r^k^. 
Pakowana pojedynczo w torebk^ foliowq. Grupa 
nadruku:TT3. 
Rozmiar: 49 x 27 x 21 cm • Row. nadruku: 15 x 10 cm 

Cena PLN 31,17 
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Art: 2735 Torba na rami^ "Bonneville" 
Solidna torba na rami^ wykonana z poliestru 300D ma 
sportowy wygl^d. Wewnqtrz wyscielana jest materialem 
PVC Wygod^ noszenia zapewnia regulowany pasek. 
Pakowana pojedynczo w torebkg foliowq. Grupa 
nadruku:TT2. 
Rozmiar: 37 x 30 x 12,5 cm • Pow. nadruku: 9 x 5 cm 

Cena PLN 28,90 

Art: 2751 Plecak "Carvin" 
Kazdy, kto zwraca uwagg na wytrzymalosc, doceni ten 
plecak wykonany z pokrytego PVC poliestru 300D. Plecak 
o nowoczesnym wygl^dzie posiada nie tylko 
regulowane szelki, ale takze kieszeh z przodu. Pakowany 
pojedynczo w torebkg foliowq. Grupa nadruku:TT2. 
Rozmiar: 31,5 x 41 x 9,5 cm ■ Pow. nadruku: 9 x 5 cm 

Cena PLN 28,90 
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Art: 2752 Torba sportowa "Andover" 
Wytrzymala torba sportowa, wykonana z poliestru 300D, 
nadaje sip swietnie zarowno na wypad weekendowy, jak 
i do silowni. Posiada regulowany pasek i kieszeh z 
przodu. Pakowana pojedynczo wtorebkpfoliowg. Grupa 
nadruku: TT3. 
Rozmiar: 49 x 27 x 27,5 cm • Pow. nadruku: 9 x 5 cm 

Cena PLN 46,79 
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Art: 2061 Sportowa torba podrozna "Raima" 
Ekstrawagancka i modna! Ta torba sportowa ujmuje 
swoim ksztaltem, harmonijne linie migdzy czarnym i 
pozostalymi kolorami zwroc^ uwagg kazdego. Duza 
kieszeh glowna i przednia, regulowany pasekz migkk^ 
poduszkq oraz wygodna rqczka czyni^ torbg wyjqtkowo 
funkcjonaln^. Dzi^ki wytrzymalemu materialowi jest ona 
niezwykle trwala. Grupa nadruku:TT3. 
Rozmiar: 68 x 20 x 31 cm ■ Row. nadruku: 15 x 10 cm 

Cena PLN 40,00 
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Art: 2078 Sportowa torba podrozna "Salamanca" 
Ta torba jest idealna dla ludzi aktywnie uprawiajqcych 
sport, 
bgdqcych w podrozy czy tez wybierajqcych sig na 
wypoczynek. Glowna kieszeh jest bardzo pojemna, 
plynnie regulowany pasek na rami^ posiada dodatkowo 
migkk^ poduszk^, a rqczki sq bardzo wygodne. Boczne 
kieszenie torby mog^ bye wykorzystane na drobiazgi. 
Wyjqtkowo odporny material, z ktorego wykonana jest 
torba, czyni jq trwal^ i sprawia przyjemnosc podczas 
noszenia. Grupa nadruku: TT3. 
Rozmiar: 58 x 35 x 33 cm ■ Pow. nadruku: 15 x 8 cm 

Cena PLN 46,79 

B B 

B Art: 7026 Torba sportowa "Oviedo" 
Po prostu szykownie!! Przestronna poliestrowa torba 
sportowa o ciekawym wyglqdzie zewngtrznym posiada 
jedn^ duzq i wiele malych dodatkowych przegrodek, a 
takze regulowany i odpinany pas na ramig.Twoje logo 
zostanie umieszczone ponizej szerokich 
pomarahczowych paskow. Grupa nadruku: S2/1T3. 
Rozmiar: 52 x 24,5 x 29 cm ■ Pow. nadruku: 20 x 8 cm 

Cena PLN 39,83 
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Art: 4191 Torba na miasto "Cordoba" 
Te naramienne torby na miasto wykonane sq z 
wytrzymalego poliestru. S4 bardzo modne i dlatego 
kazdy chce je miec. Oprocz glownej kieszeni posiada tez 
przegrodkg na Twoj telefon komorkowy i dwie kieszonki 
zzamkiem.Twoje logo umiescimy pod drug^ kieszonk^ 
zzamkiem. Grupa nadruku:TT2. 
Rozmiar: 47 x 33 x 17 cm ■ Row. nadruku: 10 x 10 cm 

Cena PLN 20,78 

Art: 4170 Modny plecak "Cadiz" 
Plecak spelniajqcy wszystkie wymagania. Odpowiedni 
dla ludzi mlodych i starszych, wykonanyjestz 
wytrzymalego poliestru, posiada duz^ glown^ 
przegrodg, a takze wystarczajqco duzq przedniq kieszeh. 
Paski przy plecaku na ramiona 54 bardzo wygodne w 
uzytkowaniu.Twoje logo umiescimy na przedniej 
kieszeni. Grupa nadruku:TT2. 
Rozmiar: 45 x 31 x 18 cm ■ Pow. nadruku: 15 x 8 cm 

Cena PLN 20,78 
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Art: 7028 Plecak "Burgos" 
Stylowy plecak sportowy! Ten plecak sportowy 
wykonany z poliestru posiada jedn^ glownq oraz dwie 
przednie przegrodki, np. na butelki z napojami. Waznym 
elementem 54 usztywnione g4bk4 szelki na ramiona. 
Twoje logo umiescimy na jasnej kieszeni z przodu 
plecaka. Grupa nadruku: S1/TT2. 
Rozmiar: 35 x 20 x 45 cm • Pow. nadruku: 10 x 2 cm 

Cena PLN 35,94 
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Art: 1717 Torba miejska "Sofia" 
Torba na czasie! Wykonana jestz poliestru 300 D. 
Wygodnie sig nosi dzigki regulowanemu paskowi z 
ochraniaczem. Twoje logo naniesiemy z lewej strony 
paskow. Pakowana pojedynczo w torebkg foliowq. Grupa 
nadruku: TT2. 
Rozmiar: 33 x 46,5 x 12,3 cm ■ Row. nadruku: 12 x 10 cm 

Cena PLN 15,55 
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Art: 8943 Torba ze stretchu "Delgado" 
Na pierwszy rzut oka niewielka torba po rozciqgnipciu 
nabierze wipkszych rozmiarbw i pomiesci wiele 
niezbpdnych rzeczy. Posiada regulowany pas. Pakowana 
pojedynczo w torebkg foliowg. Grupa nadruku: III. 
Rozmiar: adjustable • Pow. nadruku: 8 x 3 cm 

Cena PLN 11,64 



Art: 1716 Plecak'Trier" 
Mlodziezowy plecak wykonany jest z poliestru 300 D, ma 
wyscielane mi^kkie plecy i szelki. Przednia kieszeii 
zamykana jest na zamek blyskawiczny.Twoje logo 
naniesiemy z lewej strony paskow. Pakowana 
pojedynczo w torebk^ foliowq. Grupa nadruku: TT2. 
Rozmiar: 31 x43 x 14 cm • Pow. nadruku: 10 x 20 cm 

Cena PLN 20,23 
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Art: 1718Torba na rami? "Monza" 
Duza torba na rarniv w mlodziezowym stylu wykonana 
jest z poliestru 300 D. Wyposazona w przeclniq kieszeh 
na zamek blyskawiczny i regulowany pasek. Twoje logo 
naniesiemy z lewej strony paskow. Pakowana 
pojedynczo wtorebkgfoliowg. Grupa nadruku: TT2. 
Rozmiar: 37 x 26 x 10 cm • Pow. nadruku: 15 x 10 cm 

Cena PLN 15,55 
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Art: 3801 Torba na garnitur "Santander" 
Idealna w kazdej podrozy! Dzi^ki tej praktycznej torbie 
na garnitur wykonanej z wysokiej jakosci poliestru z 
wieloma przegrodkami nazamek orazodpinanym 
paskiem na rami^, Twoj garnitur pozostanie gladki 
podczas podrozy. W gornej cz^sci znajduje si^ wieszak, 
wi^c mozesz w kazdej chwili powiesic torb^i w 
wygodnym miejscu. Wszystkie rzeczy, ktorych 
potrzebujesz w podrozy zmieszczq si^ bez problemu. 
Idealnym miejscem na umieszczenieTwojego logo jest 
metalowa blaszka. Grupa nadruku:TT3/L3. 
Rozmiar: 110 x 60 x 8 cm ■ Row. nadruku: 4,5 x 0,8 cm 

CenaPLN 106,59 

i 

Art: 3962 Pokrowiec na ubranie "Gijon" 
Idealny w kazdej podrozy! Dzi^ki temu praktycznemu 
pokrowcowi na ubranie wykonanemuz 
nieprzemakalnego materialu PEVAzzamkiem 
blyskawicznym oraz okienkiem, Twoj garnitur pozostanie 
gladki w czasie podrozy. Twoje logo zostanie 
umieszczone na dobrze widocznej powierzchni. Grupa 
nadruku: ET. 
Rozmiar: 100 x 60 cm • Pow. nadruku: 6 x 3 cm 

Cena PLN 5,93 



Art: 2149Turystyczna i sportowa torba "Las Palmas" 
Idealna w podrozy! Ta ekstrawagancka i przestrzenna 
torba podrozna z plecakiem posiadajqca regulowany 
pasek na ramig ujmuje swoim ksztaltem. Liczne 
przegrodki w tej torbie pomieszczq duze i male rzeczy. 
Specjalnym dodatkiem jest odpinany plecak z jednej ze 
stron torby. Grupa nadruku: S2/TT3. 
Rozmiar: 72 x 34 x 34 cm • Row. nadruku: 15 x 8 cm 

Cena PLN 98,59 
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Art: 1712 Torba na kotkach "Foley" 
Z icrb.-j nawet najci^zszy bagaz staje sig lekki! Torba 
wykonana jest z poliestru 600 D - jesli stanie sig zbyt 
cigzka do noszenia, mozna uzyc kblek i ciggngc jg za 
sobg. Wyposazona jest w dwie dodatkowe przegrody z 
przodu.Twoje logo naniesiemy na przodzie torby. Grupa 
nadruku: TT3. 
Rozmiar: 60 x 32 x 34 cm • Row. nadruku: 20 x 10 cm 

Cena PLN 124,21 
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Art: 3335 Teczka na dokumenty non-woven "Oldham" 
Dobra transakcja za male pieniqdze! Torba wykonana z 
materialu non-woven (80 gsm) oferuje wiele mozliwosci 
zastosowania. Ma takze duzq powierzchni^ reklamowq. 
Wyposazona w duzq komor^ glownq z zamkiem 
blyskawicznym i przedniq kieszehjest doskonalym 
gadzetem za niewielkie pieniqdze! Logotyp umiescimy 
pod zamkiem. Grupa znakowania :TT2 
Rozmiar: 38 x 28 x 6 cm • Row. nadruku: 25 x 15 cm 

Cena PLN 7,73 

Art: 7009 Szkolna torba "San Sebastian" 
Ta elegancka poliestrowa torba posiada przystosowany 
do regulacji pasek na rami^ i praktyczny zamek-zatrzaskz 
przodu. Nie tylko swietnie wyglqda, ale rowniez ma 
miejsce na wszystko, czego potrzebujesz w szkole. Twoje 
logo umiescimy na klapie, nad zatrzaskiem. Grupa 
nadruku: TT2. 
Rozmiar: 37x31 x 13 cm ■ Row. nadruku: 20 x 10 cm 

Cena PLN 15,55 
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Art: 7007 Szkolna torba "Malaga" 
Ta gustowna poliestrowa torba z regulowanym paskiem 
na rami^ i rqczkq nalezy do produktow nowej generacji. 
Praktyczny suwak z przodu torby sprawi, ze kazdy zwroci 
na ni^ uwag^. Twoje logo umiescimy z przodu obok 
suwaka. Grupa nadruku: TT2. 
Rozmiar: 38 x 8,5 x 29 cm • Row. nadruku: 15 x 8 cm 

Cena PLN 27,26 
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Art: 8111 Torba na rami^ "Fort Myers" 
Funkcjonalna torba, ktora tak niewiele kosztuje! Duze 
rozmiary, solidny material, pasek na rami^ i ogromny 
wybor kolorow sprawiajq, ze nasza torba bgdzie milym 
upominkiem. Pakowana pojedynczo w torebk^. Grupa 
nadruku:TT2. 
Rozmiar: 39,6 x 31 x 2,7 cm ■ Row. nadruku: 20 x 10 cm 

Cena PLN 6,17 
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Art: 4898 Uniwersalna torba szkolna "Ibiza" 
Idealny towarzysz! To gustowna i wytrzymala szkolna 
torba wykonana z wysokiej jakosci nylonu. Posiada 
przystosowany do regulacji pasek na rami^ i oprocz 
glownej kieszeni ma liczne dodatkowe przegrodki 
przydatne w szkole, na targach lub konferencjach. 
Praktyczny zamek blyskawiczny zapewni Ci szybki 
dostgp doTwoich rzeczy.Twoje logo umiescimy z 
przodu torby. Grupa nadruku: S1/TT3. 
Rozmiar: 39 x 29 x 7,5 cm ■ Pow. nadruku: 20 x 10 cm 

Cena PLN 25,70 
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Art: 1917 Torba na rami^ "Cuxhaven" 
Na luzie! Nasza torba jest wymarzona do szkdy i pracy. 
Glowna przegroda torby ma miejsce na 3 dlugopisy i 
przegrodk^ na telefon komorkowy. Zapi^cie na rzep 
sprawia, ze szybko mozna jq zamknqc, a dzi^ki poduszce 
na rami^ torba jest wyjqtkowo wygodna. Pakowana 
pojedynczo w torebk^. Grupa nadruku: TT2. 
Rozmiar: 40,2 x 30 x 9,5 cm • Row. nadruku: 20 x 10 cm 

CenaPLN 15,55 
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Art: 5080 Torba na laptop "Menorca" 
Praca w podrozy! Ta torba na laptopa z regulowanym 
paskiem na rami^ i rqczkq wykonan^ z mocnego 
poliestrowego materialu wyposazona jest w praktyczny 
zatrzask i liczne przegrodki. Torba doskonale nadaje si^ 
do pracy i do szkoly. Wlasnie dlatego bardzo jq 
polecamy! Twoje logo umiescimy z przodu torby pod 
suwakiem. Grupa nadruku: TT3. 
Rozmiar: 45 x 30 x 15,5 cm • Row. nadruku: 15 x 10 cm 

Cena PLN 36,64 



Art: 1615Torba na netbooka "Dixon" 
Wreszcie torba idealnie pasujqca rozmiarem do 
netbookow, ktore staly si^ ostatnio tak popularne! Torba 
zapewnia doskonale zabezpieczenie dla Twojego 
sprz^tu dzi^ki temu, ze zostala wykonana z poliestru 600 
D, ma dodatkowe zabezpieczenia po bokach i specjalny 
uchwyt na netbooka. Torba wyposazona jest rowniez w 
dodatkowq zamykanq przegrod^i w srodku i jedn^ na 
zewnqtrz. Wygod^ uzywania zapewniajq rqczki i pasek o 
regulowanej dlugosci. Pakowana pojedynczo w torebk^ 
foliowq.Twoje logo nadrukujemy na przedniej 
kieszonce. Grupa nadruku: TT2. 
Rozmiar: 35 x 24,5 x4 cm ■ Row. nadruku: 15 x 8 cm 

Lena PLN 31,17 

Art: 6991 Uniwersalna torba "Barcelona" 
Ta ekstrawagancka torba wykonana zczarnej mikrofibry 
posiada aluminiowq rqczk^ i regulowany pasek. Nie tylko 
swietnie wyglqda, ale takze posiada przestrzeh na 
wszystkie Twoje dokumenty i laptop. Twoje logo 
umiescimy z przodu torby. Grupa nadruku: TT2. 
Rozmiar: 38 x 27 x 5,5 cm ■ Pow. nadruku: 6 x 3 cm 

Lena PLN 62,42 
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Art: 1844Torba plazowa "Honolulu" 
Nie tylko na plaz^! Z tq torb^ w modne paski, wykonan^ 
z mikrofibry, b^dziesz swietnie przygotowany na podboj 
plazy. Nadruk umiescimy na torbie. Pakowana 
pojedynczo w torbe foliowq. Grupa nadruku: TT2. 
Rozmiar: 36 x 18,5 x 38,5 cm • Row. nadruku: 15 x 10 cm 

Cena PLN 41,56 

NOVA® 

HEAK* 

E^E 

E 

Art: 3509 Saszetka na pas "Vigo" 
Bardzo praktyczna saszetka, ktorq kazdy moze miec. 
Nylonowa saszetka posiada przegrodk^zzamkiem, na 
ktorej jest miejsce na Twoje logo. Grupa nadruku: SI/TTI. 
Rozmiar: 21 x 9 x 7 cm ■ Row. nadruku: 8 x 5 cm 

Cena PLN 8,52 

Art: 1846 Torba plazowa "Newport" 
Przyciqgnij uwagg kazdego plazowicza stylowq torb^ w 
paski wykonanq z mikrofibry. Idealnie nadaje si^ na 
plazg, basen b^dz SPA. Nadruk wykonamy na torbie. 
Pakowana pojedynczo w torbg foliowq. Grupa nadruku: 
TT2. 
Rozmiar: 40 x 11 x 30 cm ■ Row. nadruku: 20 x 15 cm 

Cena PLN 23,36 
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Art: 2733 Torba na plaz^ "Sunbury" 
Wykonana z poliestru 420D torba przykuje uwag^ 
wszystkich plazowiczow! Twoje logo nadrukujemy 
posrodku torby. Grupa nadruku: S1/TT3. 
Rozmiar: 50 x 39 x 7 cm • Row. nadruku: 20 x 12 cm 
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Cena PLN 18,20 
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Art: 8940Torba na rami^ "Gibraltar" 
Torba na rami^z regulowanym paskiem, wykonana z 
poliestru 420D. Wewnqtrz znajduje si^ duza przegroda i 
wzmocniony spod. Pakowany w torebk^ foliowq. Grupa 
nadruku: TT1. 
Rozmiar: 43,5 x 28 x 20 cm ■ Row. nadruku: 12 x 10 cm 

Cena PLN 28,12 
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Art: 8602Torba sportowa "Monte Plata" 
Torba na topie - wykonana z poliestru 21OD moze 
sluzyc zarowno jako worek na buty, jak i na brudnq 
bielizn^. Uwag^i zwraca duza powierzchnia dla logotypu. 
Grupa nadruku:TT2. 
Rozmiar: 27 x 36,5 x 0,03 cm • Row. nadruku: 12 x 15 cm 

Cena PLN 3,59 

Art: 8600Torba sportowa "San Miguel" 
Superlekka torba z poliestru 21 OD jest idealna na wizyty 
w silowni. Dodatkowo wzmocniona metalowymi 
kolkami, ma tez regulowany pasek. Pakowana 
pojedynczo w torebk^i foliowq. Grupa nadruku:TT2. 
Rozmiar: 43 x o 24,5 cm • Pow. nadruku: 15 x 10 cm 

Cena PLN 12,97 
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Art: 8515 Sportowa torba "Leopoldsburg" 
Idealna torba nie tylko na fitness. Wykonana z poliestru 
180T-190T. Moze bye uzywana jako plecak lub torba na 
rami^. Zapinana za pomoc^ sznurka. Grupa nadruku:TTl. 
Rozmiar: 34 x 42 ■ Row. nadruku: 19 x 19 cm 

Cena PLN 3,67 m i 
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Art: 2889 Zawieszka odblaskowa "Oakley" 
Twoi mail kliencie doskonale widoczni i bezpieczni 
ztq odblaskowq (PVC) zawieszkq, ktorq mogq przywiesic 
do plecaka, roweru itp. Pojedynczo pakowane w 
woreczek. Grupa nadruku:T2 
Rozmiar: 9x05- Pow. nadruku: 3 x 2 cm 

Cena PLN 1,87 

■7 

Art: 2890 Naklejki bezpieczehstwa "Stanley" 
Usmiech dla wi^kszego bezpieczehstwa! Twoi klienci 
bgdq doskonale widoczni i bezpieczni z tq odbijajqcq 
naklejkq PVC, ktorq mogq dolqczyc do torby, kurtki, 
roweru, itp. Ze wzglgdu na te smieszne buzki 
prawdopodobnie bgdq uzywane przez wszystkich, 
rowniez dzieci. Pakowane pojedynczo w torebk^ foliowq. 
Metoda znakowania: ET (CMYK). 
Rozmiar: 0 7 ■ Pow. nadruku: 1,5 x 1,5 cm 

Cena PLN 0,94 
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Art: 3027 Metalowy dzwonek do roweru "Leeds" 
Dzwonek mozna z latwosci^ zamontowac na ramie 
roweru dzi^ki specjalnemu plastikowemu uchwytowi. 
Twoje logo mozemy wygrawerowac na gornej cz^sci 
dzwonka. Pojedynczo pakowane w pudelko. Grupa 
nadruku: L2. 
Rozmiar: 0 5,4 x 5,5 cm • Pow. nadruku: 0 3,5 cm 

Cena PLN 4,61 
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Art: 8001 Zestaw narz^dzi do naprawy usterek rowerowych. 
Ztym 17-cz^sciowym zestawem mozesz spokojnie 
wybrac si^i na kazdq rowerowq wycieczk^.Teraz 
wszystkie niezb^dne narz^dzia do naprawy b^dziesz 
mial pod r^kq! Zestaw zapakowany w por^czne etui z 
poliestru, na ktorym umieszczamy nadruk reklamowy. 
Grupa nadruku:TT2. 
Rozmiar: 11 x 8,5 x 4,5 cm ■ Row. nadruku: 5,5 x 3,5 cm 

Cena PLN 29,43 

r- 

Art: 6093 Swiatetko odblaskowe "Cincinnati" 
B^dz widoczny na drodze! Odblaskowe swiatelko w 
ksztalcie serca z dolqczon^ bateri^. Ideal nie nadaje si^ 
dla rowerzystow. Logotyp umieszczamy bezposrednio 
na swiatelku. Grupa nadruku: T3. 
Rozmiar: 4 x 3,2 x 1,4 cm ■ Row. nadruku: 2 x 1 cm 

Cena PLN 2,89 

Art: 6094 Swiatetko odblaskowe "Anaheim" 
Okrqgte swiatetko odblaskowe, idealne dla rowerzystow, 
uprawiajqcych jogging oraz pieszych. Dotqczona bateria. 
Logotyp umieszczamy bezposrednio na swiatetku. Grupa 
nadruku: T3. 
Rozmiar: 0 4,8 x 1,2 cm • Row. nadruku: 2 x 1 cm 

Cena PLN 3,28 
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Art: 8157 Pasek odblaskowy "Teneriffa" 
Zwroc na siebie uwag§! Elastyczny, odblaskowy pasek na 
rpkp. Bpdziesz lepiej widoczny na drodze. Logotyp 
umieszczamy bezposrednio na pasku. Grupa nadruku: 
13. 
Rozmiar: 32 x 3,2 cm • Pow. nadruku: 4,5 x 1,5 cm 

CenaPLN 2,19 

^ ' 

if, Art: 3398 Dzieci^ca czapka odblaskowa z daszkiem "Seattle" 
Idealny produktdla wszystkich dzieci pod kqtem ich 
bezpieczehstwa zarowno w drodze do szkoly, na zaj^cia 
sportowe czy do przedszkola. Zawsze b^dq widoczne 
dzi^ki neonowemu kolorowi czapki (material: polyester). 
Twoje logo mozemy wyhaftowac na srodku przedniego 
panela. Grupa nadruku: HF. 
Rozmiar: adjustable - Pow. nadruku: 9 x 5 cm 

Cena PLN 11,64 

Art: 3397 Odblaskowa czapka z daszkiem "Chicago" 
Twoi klienci bgd^ widoczni i bezpieczni dzi^ki tej 
neonowej czapce (polyester) zodblaskowym paskiem na 
daszku. Twoje logo mozemy wyhaftowac z przodu 
czapki. Grupa nadruku: HF. 
Rozmiar: adjustable ■ Pow. nadruku: 9 x 5 cm 

Cena PLN 11,64 
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Art: 2858 Kamizelka odblaskowa " Venlo" 
Kamizelka odblaskowa, idealna dla kierowcow, 
robotnikow drogowych i budowlanych, spelniajqca 
wszystkie standardy europejskie.Grupa znakowania: TT2. 
Rozmiar: XXL • Row. nadruku: 10 x 8 cm 

CenaPLN 12,42 
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Art: 2888 Kamizelka odblaskowa dzieci^ca "llo" 
Nawet najmniesi b^d^zauwazeni wtej kamizelce. 
^wietny kompan w drodze do szkoly. Odpowiada 
wszystkim standardom UE. Pakowana pojedynczo w 
woreczek. Grupa nadruku: 52 
Rozmiar: S ■ Pow. nadruku: 10 x 6 cm 

Cena PLN 11,64 

Art: 3412 Ledowa opaska na r^k^ "Pittsburgh" 
Gadzet nie tylko dla biegaczy. Dzi^ki tej ledowej opasce 
na r^k^ b^dziesz widoczny na drodze. Po nacisni^ciu 
czarnego guzika zapalq si^ 2 czerwone lampki ledowe. 
Dost^pne sq 2 wersje: stale lub migaj^ce swiatelko. 
Twoje logo mozemy naniesc na srodku przezroczystego 
paska. Opaska zawiera 2 okrqgle baterie. Pakowane 
pojedynczo w woreczekfoliowy. Grupa nadruku: T4, ET. 
Rozmiar: 43,2 x 3,7 x 1,3 cm • Pow. nadruku: 5 x 1,2 cm 

CenaPLN 18,67 
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Art: 8044 Odblaskowa czapka "Dallas" 
Ta 5-panelowa czapka nie tylko wyglqda modnie, ale 
rowniez sprawl, ze bgdziesz widoczny w nocy. 
Wykonana z wysokiej jakosci bawelny. Logotyp 
umieszczamy zprzodu czapki. Grupa nadruku:TT1, H. 
Rozmiar: adjustable ■ Row. nadruku: 9 x 5 cm 

Cena PLN 9,69 

a 
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Art: 0464 Czapka zdaszkiem "San Diego" 6-panelowa 
Sportowa, gustowna czapka z daszkiem wykonana z 
wysokiej jakosci bawelny. Rozmiar mozna latwo 
regulowac za pomocq rzepu. Logotyp wyszyjemy z 
przodu czapki. Grupa nadruku: TT1, H. 
Rozmiar: adjustable • Row. nadruku: 9 x 5 cm 

Cena PLN 6,17 

Art: 0437 Czapka z daszkiem "Texas" 5-panelowa 
Ta modna, bawelniana czapka z daszkiem jest idealnym 
medium reklamowym! Pol^czenie bialego z innymi 
kolorami dodaje czapce swiezosci i uroku. Logotyp 
umieszczamy z przodu czapki. Grupa nadruku: TT1, H. 
Rozmiar: adjustable • Row. nadruku: 9 x 5 cm 

Cena PLN 5,96 
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Art: 0466 Czapka z daszkiem "San Francisco" 6-panelowa 
Sportowa i modna czapka z daszkiem, regulowana za 
pomoc^ metalowego zapi^cia. Wykonana z wysokiej 
jakosci bawetny. Logotyp wyszyjemy z przodu czapki. 
Grupa nadruku:TT1, H. 
Rozmiar: adjustable • Row. nadruku: 9 x 5 cm 

Cena PLN 9,81 
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Art: 0447 Czapka z daszkiem "New York" 5-panelowa 
Modna, sportowa czapka z daszkiem, na ktorej Twoja 
reklama zawsze b^dzie widoczna! Dost^pna w roznych 
kolorach, zapinana na plastikowyzatrzask. Nadruk 
umieszczamyz przodu czapki. Grupa nadruku: TT1, H. 
Rozmiar: adjustable • Row. nadruku: 9 x 5 cm 

Cena PLN 5,59 

ft 
•? 

leisure 1179 -jOr 



Art: 8758 Okulary przeciwstoneczne "Atlanta" 
Stylowe i modne okulary plastikowezfiltrem UV400 
(posiadaj^ certyfikat). Wybierz kolor ideal ny dla Twojej 
firmy sposrod duzej palety barw. Twoje logo mozemy 
nadrukowac z prawej lub lewej strony na uchu. 
Pojedynczo pakowane w woreczek foliowy. Grupa 
nadruku:T4. 
Rozmiar: 14,15 x 14,5 x 5 cm ■ Row. nadruku: 3,5 x 1 cm 

Cena PLN 5,78 
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Art: 8165 Okulary przeciwstoneczne "Daytona Beach" 
Okulary przeciwsloneczne o modnym, sportowym 
ksztalcie! Wykonane ze srebrnego plastiku oprawki z 
gumowanymi zausznikami, zapobiegajgcymi zsuwaniu 
sip okularbworaz wysoki filtr UV400 zapewniajg nietylko 
modny wyglgd, ale rdwniez bezpieczenstwo dla Twoich 
oczu. Logotyp umieszczamy na zauszniku. Pakowane w 
foliowg torebkp. Grupa nadruku: T3. 
Rozmiar: 16 x 14 x 3,5 cm • Row. nadruku: 2 x 0,3 cm 

Cena PLN 3,52 
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Art: 3297 Lornetka "Constance" 
Patrz takdaleko jakto mozliwe. B^dziesz mial duzo 
zabawyztq pokrytq gumq lornetkg (10 x25) Jorba z 
nylonu moze bye latwo przymocowana do paska i 
zawiera material ochraniajgcy soczewki. Nadruk 
naniesiemy na pasek najlepiej w kolorze srebrnym. 
Lornetka jest pojedynczo pakowana w pudelko. Grupa 
znakowania : L3 
Rozmiar: 12,5 x8 x4,4cm • Row. nadruku: 5 x 1,5 cm 

Cena PLN 58,51 

I 
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Art: 8158 Lornetka "Reno" 
Metalowa lornetka (8x21) w gumowanej obudowie. 
Ddqczony pokrowiec z mozliwosciq zawieszenia na 
pasku oraz migkka szmatka do czyszczenia obiektywu. 
Logotyp umieszczamy na pokrowcu. Grupa nadruku: 
TTI. 
Rozmiar: 9 x 6 x 3 cm • Row. nadruku: 2 x 1 cm 

Cena PLN 46,79 
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Art: 8276Torba-lod6wka "Arvika" 
Torba wykonana z materialu non woven zamykana jest 
na zamek blyskawiczny. Ma pasek do noszenia i 
dodatkow^ kieszeh na przodzie. Miesci 6 puszek (330ml 
kazda). Pakowana pojedynczo w torebk^ follow^. Grupa 
nadruku: 51,112. 
Rozmiar: 20 x 14,5 x 15,5 cm • Row. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 7,73 

Art: 7004 Torba - lodowka na 6 puszek 0,33 I "Aspen" 
Torba-lodowka na 6 puszek 0,33 I. Wykonana z nylonu, z 
praktycznym uchwytem, zamykana na zamek. Nadruk 
wykonujemy z przodu torby. Grupa nadruku: 51, TT2. 
Rozmiar: 20 x 13 x 12,5 cm • Row. nadruku: 10 x 5 cm 

Cena PLN 9,30 
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Art: 7104 Torba - lodowka na 6 puszek 0,5 TMesa" 
Nylonowa torba-lodowka z praktycznym uchwytem, 
zapinana na zamek. Miesci 6 duzych puszek lub butelek 
o pojemnosci 0,5 I. Logotyp umieszczamy z przodu 
torby. Grupa nadruku: 51,TT2. 
Rozmiar: 20,5 x 17 x 14,5 cm • Row. nadruku: 10 x 5 cm 

Cena PLN 10,39 
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Art: 8107 Torba wykonana ze srebrnej folii "Trelleborg 
Praktyczna torba wykonana ze srebrnej folii termicznej i 
pokryta trans pa rentnym PVC. Grupa nadruku: SI. 
Rozmiar: 29 x 16 x 14 cm • Row. nadruku: 6 x4 cm 

CenaPLN 10,86 

Art: 8108 Torba wykonana ze srebrnej folii "Boston" 
Duza torba wykonana ze srebrnej folii termicznej i 
pokryta transparentnym PVC. Torba posiada 2 
zewn^trzne przegrodki i dlugie kolorowe uchwyty. 
Grupa nadruku:SI. 
Rozmiar: 43 x 31 x 16 cm • Row. nadruku: 9 x 9 cm 

Art: 8721 Wktad do torby-lodowki "Arktis" 
Zeby bylo naprawd^i zimno! Plastikowy wklad do torby- 
lodowki sprawi, ze napoje i jedzenie w niej 
przechowywane b^dq swieze jeszcze dluzej. Wystarczy 
wlozyc wklad na kilka godzin do lodowki. Pakowany 
pojedynczo w torebk^ foliow^. 
Rozmiar: 10,5 x 6,5 x 3 cm ■ Row. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 3,83 
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Art: 7103 Torba - lodowka "Alaska" 
Dwupoziomowa torba-lodowka. Dolna komora posiada 
wystarczajqco duzo miejsca, aby pomiescic 6 puszek 0,33 
I, w gornej mozna np. przechowac slodycze. Torba 
wyposazona w dwa uchwyty i regulowany pasek do 
przewieszenia przez rami^. Logotyp umieszczamy na 
torbie. Grupa nadruku:TT2. 
Rozmiar: 25 x 22 x 17 cm ■ Row. nadruku: 10 x 5 cm 

Cena PLN 41,64 
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Art: 8718 Torebka z izolacj^ "Granada" 
Nowoczesna torebka ze specjalnym izolacyjnym 
wkladem oraz dwiema zewngtrznymi kieszeniami na 
zamek blyskawiczny. Glowna komora doskonale nadaje 
si^ do przechowywania napojow oraz zywnosci. 
Zapewnia swiezosc oraz odpowiedniq temperature 
przez dlugie godziny. Grupa nadruku: SI. 
Rozmiar: 30,5 x 28 x 15 cm • Row. nadruku: 8 x 5 cm 

Cena PLN 27,26 

Art: 8103 Torba termiczna "Sandviken" 
Torba termiczna na mal^ butelke, wykonana z nylonu, z 
systemem roll-up. Torba jest zapinana na rzep i zatrzask. 
Grupa nadruku: TT1. 
Rozmiar: 30x17x1 cm ■ Row. nadruku: 10 x 5 cm 

Cena PLN 6,95 
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Art: 2757 Sktadana torba-lodowka "Lohja" 
Praktyczna torba-lodowka, pod r^kq zawsze, gdy jest 
potrzebna! Wykonana z poliestru 21OD. Pakowana 
pojedynczo w torebk^ foliowq. Grupa nadruku: TT2. 
Rozmiar: 22 x 11 x 2,4 cm ■ Row. nadruku: 12 x 6 cm 

Cena PLN 20,78 
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Art: 2897 Torba-lodowka w ksztatcie puszki "Caldera" 
Torba-lodowka, ktora robi wrazenie! Wykonana jest z 
wytrzymalego poliestru 600D. Oprocz glownej komory 
chlodzqcej zawiera takze dwie kieszonki z siateczki. 
Wygod^i noszenia zapewnia regulowany pasek. 
Pakowana pojedynczo w torebk^i follow^. Grupa 
nadruku: TT2. 
Rozmiar: 26,5 x o 21,7 cm ■ Row. nadruku: 12 x 8 cm 

Cena PLN 26,01 
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Art: 7074 Torba - lodowka "New Jersey" 
W tej torbie-lodowce Twoj prowiant zachowa swiezosc 
na dlugo. Torba miesci nawet duze butelki. Wyposazona 
w bardzo mocne uchwyty oraz dodatkow^ siatkow^ 
kieszonkg na zewn^trz. Logotyp umieszczamy na 
plakietce z przodu torby. Grupa nadruku: 52,112. 
Rozmiar: 32,5 x 20,5 x 20,5 cm ■ Row. nadruku: 15 x 8 cm 

Cena PLN 42,89 

Art: 8603 Torba termiczna "Stralsund" 
Praktyczna torba termiczna z wbudowanymi r^czkami 
oraz otwieraczem do butelek. Dost^pna jest w trzech 
atrakcyjnych kolorach. Wystarczy wlozyc do chlodnej 
wody, aby zawarte w niej napoje utrzymaty przyjemnie 
zimn^ temperature Grupa nadruku: 52. 
Rozmiar: 30 x0 32 cm • Pow. nadruku: 10x 6 cm 

Cena PLN 27,26 
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Art: 1942 Plastikowy kubekz papierow^ wktadk^ "Las Vegas" 
Nasz plastikowy kubekto najlepsze rozwiqzanieTwoich 
problemow z nadrukiem! Teraz mozesz wymienic 
papierowq wkladk^ na dowolnq zaprojektowanq przez 
Ciebie. Pakowany pojednyczo w bialy kartonik. Grupa 
nadruku: ET. 
Rozmiar: 0 9 x 17 cm • Pow. nadruku: 25 x 15 cm 

Cena PLN 11,64 

Art: 1941 Plastikowy kubek z papierow^ wktadk^ "Los Angeles" 
Nasz plastikowy kubek z uchem to najlepsze rozwi^zanie 
Twoich problemow z nadrukiem! Teraz mozesz 
wymienic papierow^ wkladk^ na dowoln^ 
zaprojektowan^ przez Ciebie. Pakowany pojednyczo w 
bialy kartonik. Grupa nadruku: ET. 
Rozmiar: 0 9 x 17 cm ■ Pow. nadruku: 25 x 15 cm 

Cena PLN 11,64 

Art: 3553 Kubek plastikowy "Istanbul" 
Ciekawa propozycja za male pieniqdze. Plastikowy kubek 
o pojemnosci 400 ml, wyst^puje w kilku wersjach 
kolorystycznych. Pojedynczo pakowane w pudelko. 
Grupa nadruku: T4. 
Rozmiar: 0 8,7 x 12 cm ■ Pow. nadruku: 3 x 3 cm 

Cena PLN 7,73 
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Art: 2817 Plastikowy bidon ztermicznym opakowaniem "Coslada" 
Swietny towarzysz na lato! Ta butelka do picia zrobiona z 
plastiku (ok. 460 ml ztermicznym opakowaniem 
wewn^trz) posiada termiczne opakowanie wewn^trz, 
ktory moze bye latwo dot^czone. Wystarczy umiescic 
paczk^ w lodowce na jakis czas i wlozyc do butelki przed 
napelnieniem. Twoj logotyp mozemy umiescic na 
bidonie. Pakowane pojedynczo w torebk^ foliow^. 
Grupa znakowania: T4 +V 
Rozmiar: 19,5 x 0 8 cm • Pow. nadruku: 3 x 2 cm 

Cena PLN 12,42 

■n 
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Art: 5710 Metalowa butelka "Charlotte" 
Butelka o pojemnosci 0,61, wykonana z aluminium,ze 
sportowym zamkni^ciem. Wyglqda naprawd^ stylowo 
dzi^ki metalicznej powloce. Idealna, abyzaspokoic 
pragnienie podczas wycieczki rowerowej, gorskiej lub w 
kazdej innej sytuacji. Logotyp umieszczamy metodq 
graweru laserowego. Pakowana w pojedynczy kartonik. 
Grupa nadruku: T4, L3. 
Rozmiar: 21 x 0 7 cm • Pow. nadruku: 3 x 3 cm 

Cena PLN 13,20 
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Art: 5708 Piersiowka "Fresno" 
Rozgrzej si^ w podrozy! Mala piersiowka ze stali 
nierdzewnej o pojemnosci 104 ml, z bezpiecznym 
zamkni^ciem. Idealna na prezent. Logotyp umieszczamy 
w postaci graweru laserowego. Pakowana w pojedynczy 
kartonik. Grupa nadruku: L3. 
Rozmiar: 10,8 x 6,5 x 2 cm • Pow. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 13,61 
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Art: 5610 Plastikowy kubek termiczny "Fort Worth" 
Plastikowy kubek termiczny o pojemnosci 0,41. Pasuje 
do wi^kszosci uchwytow na napoje w samochodzie. 
Pakowany w pojedynczy kartonik. Grupa nadruku: T4+V. 
Rozmiar: 17,3 x 0 8,4 cm • Pow. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 9,68 
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Art: 5300 Kubek termiczny "El Paso" 
Kubek termiczny o pojemnosci 0,4 I, wykonany ze stali 
nierdzewnej. Pasuje do wi^kszosci uchwytow na napoje 
w samochodzie. Logotyp umieszczamy w postaci 
graweru laserowego. Pakowany w pojedynczy kartonik. 
Grupa nadruku: L3. 
Rozmiar: 17,3 x 0 8,4 cm • Pow. nadruku: 3 x 2 cm 

CenaPLN 12,98 

Art: 5612 Kubektermiczny z podgrzewaczem "Portland" 
Kubek termiczny o pojemnosci 0,41 z podgrzewaczem, 
ktory mozesz podl^czyc do zapalniczniki w swoim aucie. 
Dzi^ki temu kubkowiTwoja kawa dluzej pozostanie 
ciepla. Logotyp wykonujemy w postaci graweru 
laserowego. Pakowany w pojedynczy kartonik. Grupa 
nadruku: L3. 
Rozmiar: 15 x 0 8,6 cm ■ Pow. nadruku: 3 x 3 cm 

Cena PLN 24,35 

Art: 1940 Kubektermiczny 2-w-l "Hadley" 
Nasz kubek termiczny skladaj^cy si^ z dwoch cz^sci 
pozwoli Ci zabrac ze sob^ w podroz nie tylko kaw^ czy 
herbat^, ale takze na przyklad cukierki (pojemnosc: 200 i 
400ml). Twoje logo wygrawerujemy na powierzchni 
kubka. Pakowany pojedynczo w srebrny kartonik. Grupa 
nadruku: L3. 
Rozmiar: 0 8,2 x 19,8 cm • Pow. nadruku: 2 x 2 cm 

Cena PLN 29,63 
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Art: 8956 Kubek-niekapek "Beringen" 
Czysta elegancja! Wykonany z solidnego aluminium 
kubek (400 ml) na pewno przypadnie do gustu Twoim 
klientom. Pokryty czarnym lakierem idealnie podkresli 
logo klienta wykonane metodq graweru laserowego. 
Pakowany pojedynczo w kartonik. Grupa nadruku: LB. 
Rozmiar: 20 x 0 7,7 cm • Pow. nadruku: 3 x 3 cm 

Cena PLN 30,70 

Art: 8523 Kubek termiczny Neapel 
Kubek termiczny o pojemnosci 400 ml. Kubek zarowno 
wewn^trzjak i na zewn^trz pokryty jest stal^ nierdzewnq. 
Grupa znakowania L3 
Rozmiar: 16,7 x 0 8,2 cm • Pow. nadruku: 3 x 3 cm 

Cena PLN 28,40 
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1 

Art: 8089 Kubek termiczny "Oklahoma City" 
Kubek termiczny ze stali nierdzewnej o pojemnosci 0,3 I. 
Idealnie nadaje sip do biura. Uroku dodaje mu kolorowa, 
transparentna obudowa. Logotyp umieszczamy metodg 
tampodruku lub graweru (metalowa dolna czpsc kubka). 
Kubek pakowany w pojedynczy kartonik. Grupa nadruku: 
T4+V, L3. 
Rozmiar: 0 8,5 x 12 cm • Pow. nadruku: 3 x 3 cm 

Cena PLN 13,98 
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Art: 5420 Termos "Albuquerque" 
Stylowy termos wykonanyze stall nierdzewnej w 
kolorowej obudowie, o pojemnosci 0,5 I. Idealny na 
prezent. Logotyp wykonujemy metodq graweru 
laserowego. Termos pakowany w pojedynczy kartonik. 
Grupa nadruku: LB. 
Rozmiar: 25 x 0 7,5 cm ■ Row. nadruku: 3 x 3 cm 

Cena PLN 34,77 
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Art: 2893 Termos-kolba "Auckland" 
Klienci pokochaj^ten fantazyjny, wykonanyze stall 
nierdzewnej termos o pojemnosci 0,5 I. Jego unikalna 
konstrukcja sprawia, ze staje si^ on doskonalym 
elementem reklamowym. Pakowany pojedynczo w 
torebk^ foliowq. Grupa nadruku: L3 
Rozmiar: 0 6,9 x 23,5 cm ■ Row. nadruku: 3 x 3 cm 

Cena PLN 33,83 
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Art: 5403 Termos ze stali nierdzewnej "Cleveland" 
Termosze stali nierdzewnej o pojemnosci 0,5 I z 
kubkiem. Logotyp umieszczamy w postaci graweru 
laserowego. Pakowany w pojedynczy kartonik. Grupa 
nadruku: L3. 
Rozmiar: 24,5 x 0 7 cm ■ Row. nadruku: 3 x 3 cm 

Cena PLN 27,84 
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Art: 5401 Termos ze stali nierdzewnej "Virginia Beach" 
Duzy termos o pojemnosci 11 ze stali nierdzewnej z 
kubkiem. Idealny na prezent. Logotyp umieszczamy w 
postaci graweru laserowego. Grupa nadruku: L3. 
Rozmiar: 34 x 0 8,5 cm ■ Row. nadruku: 3 x 3 cm 

Cena PLN 44,84 
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Art: 8083 Zestaw do grilla 18-cz^sciowy "Columbus" 
Profesjonalny, 18-cz^sciowy zestaw do grilla ze stall 
nierdzewnej. Zestaw umieszczony w praktycznym 
aluminiowym pojemniku. Grupa nadruku: ET. 
Rozmiar: 50 x 27 x 10 cm • Row. nadruku: 5 x 0,5 cm 

Cena PLN 179,68 

Art: 1843 Zestaw do grilla "Baldwin" 
Doskonaty na niedzielne popotudnie! Nasz zestaw umili 
Twojemu klientowi grilla w ogrodzie. Zawiera: topatk^ 
do przewracania zz^bkami z jednej strony, widelec, noz, 
szczypce, solniczk^ i pieprzniczk^, silikonow^ 
szczoteczk^, a takze termometr do stekow i kurczaka. 
Zestaw zapakowany jest w etui z nylonu 600 D, na 
ktorym nadrukujemy Twoje logo. Pakowany pojedynczo 
w torebk^ follow^. Grupa nadruku: S2. 
Rozmiar: 49 x 17,3 x 5,5 cm • Pow. nadruku: 10 x 8 cm 

Cena PLN 120,85 
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Art: 7006 Zestaw do grilla ze zintergowan^ torb^- lodowk^ "Las Vegas" 
Prawdziwy hit! Kompletny zestaw do grilla ze stojakiem, 
siatk^ do grilla, mini metalowymi szczypcami oraz duz^ 
torb^-lodowk^, w ktorej bez problemu zmiescisz mi^so i 
inne artykuly spozywcze. Logotyp, najlepiej w srebrnym 
kolorze, umieszczamy na torbie. Grupa nadruku:TT3. 
Rozmiar: 0 31,5 x20 cm • Row. nadruku: 10x6 cm 
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Cena PLN 139,83 
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Art: 1850 Sktadany grill "Montenegro" 
Nie tylko na lato! ZaskoczSwojego klienta tym 
podroznym zestawem do grilla. Prosty i bfyskawiczny 
montaz. Nadruk moze bye umieszczony na etykiecie 
opakowania. Pakowany pojedynczo w pudelko. Grupa 
nadruku ET. 
Rozmiar: 31 x 27,5 x 6,2 cm • Row. nadruku: 4x 1,8 cm 

Cena PLN 67,65 
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Art: 6605 Luksusowy plecak piknikowy "Georgia" 
Zorganizuj romantyczny piknikza miastem we dwoje. W 
naszym ekskluzywnym plecaku znajdziesz wszystko 
czego potrzebujesz; obszerna przegroda chlodzqca, 
termosze stali nierdzewnej, dwa stalowe kubki, 
pojemniki na sol i pieprz, malq desk^, sztucce i serwetki. 
Logotyp umieszczamy na zewn^trznej przegrodce. 
Grupa nadruku:TT3. 
Rozmiar: 27 x 15 x 35 cm ■ Row. nadruku: 12 x 6 cm 

CenaPLN 142,38 
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Art: 6607 Plecak piknikowy "Virginia" 
Zrelaksuj si^ na tonie natury! Plecak piknikowy z 
wyposazeniem na 4 osoby. Zawiera komory chtodz^ce 
na jedzenie oraz butelki, plastikowy zestaw naczyn i 
sztuccow, mat^ desk^, korkoci^g, pojemniczki na pieprz i 
sol oraz noz. Logotyp umieszczamy na przedniej kieszeni 
plecaka. Grupa nadruku: TT3. 
Rozmiar: 28 x 39 x21 cm • Pow. nadruku: 10 x 5 cm 

Cena PLN 163,27 

Art: 6604 Koszyk piknikowy "South Carolina" z rattanu 
Odpocznij na swiezym powietrzu! W naszym koszyku 
znajdziesz niezbgdny zestaw dla czterech osob: 
plastikowe naczynia, sztucce i obrus. Koszyk zaopatrzony 
w praktyczny uchwyt. Logotyp umieszczamy na 
etykiecie. Grupa nadruku: ET. 
Rozmiar: 45 x 30 x 20 cm ■ Pow. nadruku: 4 x 1,8 cm 

Cena PLN 178,89 
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Art: 3337 Kosz piknikowy z torba termoizolacyjn^ "Bakersfield" 
W pelni wyposazone! Ten kosz piknikowy dostarcza 
wszystko, czego potrzebujesz na mily piknik. W srodku 
mozna znalezc: dwie plastikowe szklanki, sztucce ze stali 
nierdzewnej (dwa noze, dwa widelce, dwie duze i dwie 
male lyzki), dwa plastikowe naczynia, noz kelnerski i dwie 
materialowe serwetki.Maly otwor na zamek blyskawiczny 
daje dost^p do zawartosci bez koniecznosci otwierania 
kosza calkowicie. Twojq reklam^i mozemy umiescic na 
gorze artykulu. Pakowane pojedynczo w torebk^ foliowq. 
Grupa znakowania: TT3 
Rozmiar: 38 x 24,5 x 26 cm • Row. nadruku: 12 x 8 cm 

CenaPLN 156,16 

Art: 8524 Krzeselko z torb^ termoizolacyjn^ "Ludvika" 
3 w 1! Doskonaly towarzysz na kazdq okazj^! Metalowe 
skladane krzeselko z poliestrow^ powlokq (600 x 
300D)posiada komor^i chlodniczq oraz przedni^ kieszeh 
z tworzywa sztucznego z plastikowym szkielkiem, 
naczynia ztworzywa sztucznego, noz, lyzk^ i widelec 
(wszystkie wykonane z tworzywa sztucznego).Twojq 
reklam^ umiescimy na srodku przedniej kieszeni. 
Pakowane pojedynczo w torebk^ foliowq. Grupa 
znakowania :TT3 
Rozmiar: 31,5 x 31 x 28,5 cm • Row. nadruku: 12 x 10 cm 

Cena PLN 78,04 
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Art: 8261 Mini pitka plazowa "Acapulco" 
Mata pilka, ktora daje duzo radosci! Podaruj swemu 
klientowi niewielk^ pilk^ - Twoje logo nadrukujemy 
na niej najlepiej na bialym panelu w takim kolorze, aby 
pasowal do pilki, jak^ wybierzesz. Uwaga - produkt 
wyprodukowany zgodnie z normami unijnymi, nie 
zawiera ftalanu Grupa nadruku:TT1. 
Rozmiar: Panel 21.5 cm ■ Pow. nadruku: 6 x 4 cm 
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Cena PLN 2,66 
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Art: 8737 Mata pitka plazowa "Bonito" 
Czy male nie jest pi^kne? Pilka bpclzie swietnym 
podarunkiem promocyjnym, jesli nadrukujemy na niej 
Twdj logotyp. Pakowana pojedynczo wtorebkpfoliowg. 
Grupa nadruku: III. 
Rozmiar: Panel 21,5 em • Pow. nadruku: 6 x 4 cm 

Cena PLN 2,66 

Art: 8260 Wielokolorowa pitka plazowa "Palm Springs" 
Prezent w postaci pilki plazowej sprawi, ze Twdj klient 
bpdzie o Tobie pamiptal nawet podczas wakacji! 
Pakowana pojedynczo w woreczekfoliowy. Uwaga - 
produkt wyprodukowany zgodnie z normami unijnymi, 
nie zawiera ftalanu. Grupa nadruku: III. 
Rozmiar: Panel 40 cm • Pow. nadruku: 6 x 4 cm 

Cena PLN 3,52 
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Art: 1029 Pitka plazowa "Orlando" 
Pilka plazowa wtransparentnych, „szronionych" kolorach 
przyci^ga wzrok swoim swiezym wygl^dem. Wykonana z 
mocnego tworzywa, zgodnie z normami 
unijnymi.Nadruk umieszczamy na jednym z segmentow 
pilki. Grupa nadruku:TTl. 
Rozmiar: Panel 40 cm ■ Pow. nadruku: 6 x 4 cm 

Cena PLN 3,36 
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Art: 1051 Dwukolorowa pitka plazowa "Key West" 
Dwukolorowa pilka plazowa wykonana z wytrzymalego 
tworzywa, dostosowana do norm unijnych. Nadruk 
umieszczamy na bialych pasach. Grupa nadruku: TT1. 
Rozmiar: Panel 40 cm • Pow. nadruku: 6 x 4 cm 

Cena PLN 3,36 
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Art: 8638 Dmuchana poduszka "Laguna" 
Zadbaj o relaksTwoich klientowlTa poduszka, ktorq 
mozna nadmuchac tak, aby byla mi^kka albo twarda, 
zaleznie od upodobanjest rowniez doskonalym 
nosnikiem Twojej reklamy. Pakowana pojedynczo w 
torebk^ foliowq. Grupa nadruku: TT1. 
Rozmiar: 35 x 27 cm • Row. nadruku: 12 x 6 cm 

Cena PLN 2,66 
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Cena PLN 25,87 

Art: 1041 Materac dmuchany "Long Beach" 
Kto z nas nie lubi polozyc si^i na materacu i beztrosko 
unosic si^ na wodzie lub wypoczywac wygodnie na 
campingu? Ten dmuchany materac bgdzie Ci sluzyc w 
wielu roznych sytuacjach. Grupa nadruku: 52 
Rozmiar: 180 x 70 x 16 cm ■ Pow. nadruku: 16 x 8 cm 
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Art: 8641 Dmuchana grzechotka "Gent" 
Dmuchana zabawka nie tylko dla dzieci! Dorosli tez 
mog^ ni^ trochg pohalasowac - na koncercie, podczas 
meczu czy po prostu na imprezie! Pakowana pojedynczo 
w torebkg foliowq. Grupa nadruku:TT1. 
Rozmiar: 18 x 8 x 8,5 cm ■ Row. nadruku: 4 x 3 cm 

Cena PLN 2,73 

Art: 8640 Basenikdla dzieci "Duffel" 
Radosc dla malych i duzych - bo kto nie chcialby takiego 
baseniku w ogrodzie? Pakowany pojedynczo w torebkg 
foliowq. Grupa nadruku: ET. 
Rozmiar: o 95 x 31 cm ■ Pow. nadruku: 16 x 8 cm 

Cena PLN 23,36 

Art: 8639 Kofo do pfywania "Beveren" 
Zabawa na plazy albo na basenie! Zapewni jq dmuchane 
kolo, na ktorym naniesiemyTwoj logotyp. Pakowane 
pojedynczo w torebkg foliowq. Grupa nadruku: TT1. 
Rozmiar: o 55 cm ■ Pow. nadruku: 15 x 7 cm 

Cena PLN 6,95 
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Art: 2878 Mata plazowa "Monaco" 
Gadzet dla milosnikow opalania. Mata ze slomy, ktorq 
mozna zabrac wsz^dzieze sobq dzi^ki kompaktowym 
wymiarom i latwosci w skladaniu.Twoje logo mozemy 
nadrukowac na nylonowym pokrowcu. Pojedynczo 
pakowane w woreczekfoliowy. Grupa nadruku; 51,TT2. 
Rozmiar: 173,5 x 59,5 x 0,3 cm ■ Row. nadruku: 20 x 10 cm 

CenaPLN 15,08 
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Art: 8797 Stomiany kapelusz "Summerside" 
Zarazentuzjazmem Twoich Klientowztym eleganckim 
slomianym kapeluszem. Dzi^ki jego neutralnemu 
ksztattowi, moze bye noszony zarowno przez m^zczyzn, 
jak i przez kobiety. Grupa nadruku:TT1. 
Rozmiar: 0 36 cm • Pow. nadruku: 10 x 2 cm 

Cena PLN 13,51 
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Art: 5070 Parasol plazowy "Fort Lauderdale" 
Slonce poprawia nam samopoczucie i dodaje energii, ale 
nalezy pami^tac, ze moze rowniez szkodzic. Ciesz si^ 
bezpiecznym sloiicem pod naszym parasolem! 
Dodatkowo parasol jest swietnym nosnikiem 
reklamowym. Pakowany w trans pa rentny pokrowiec. 
Logotyp umieszczamy bezposrednio na parasolu. Grupa 
nadruku: 52,113. 
Rozmiar: 0 145 x 170 cm ■ Pow. nadruku: 20 x 20 cm 

Cena PLN 42,42 

Art: 5104 Sktadane krzesto "Yosemite" 
Usi^dz wygodnie! Sktadane krzesto w kolorze 
granatowym, ze stabilnym stalowym stelazem zapewni 
Ci komfort siedzenia w kazdym miejscu. Krzesto posiada 
podporki i uchwyt na butelk^ lub kubek. Maksymalny 
ci^zar -150 kg. Pakowane w por^czny pokrowiec. 
Nadruk umieszczamy na pokrowcu. Grupa nadruku: 51, 
TT3. 
Rozmiar: 85 x 80 x 50 cm • Pow. nadruku: 10 x 5 cm 

Cena PLN 70,23 
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Art: 5101 Dwuosobowy namiot „Yellowstone" 
Dwuosobowy namiot wykonany z nieprzemakalnego 
poliestru, ideal ny na weekendowy wyjazd. Jest tatwy w 
montazu i nie zabiera wiele miejsca w bagazu. Namiot 
zaopatrzony we wszystkie niezb^dne elementy do 
montazu oraz pokrowiec z uchwytem. Dodatkowo 
dotqczona zastonka przeciw insektom. Logotyp 
umieszczamy na pokrowcu. Grupa nadruku: S2,TT3. 
Rozmiar: 200 x 140 x 100 cm • Pow. nadruku: 15 x 8 cm 

Cena PLN 106,40 
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Art: 3938 Uktadanki "Albany" 
Cwicz cierpliwosc z naszym zestawem ukladanek. 
Zestaw zawiera 24 rozne ukladanki w kostkach. Cena 
dotyczyjednej kostki. Logotyp umieszczamy 
bezposrednio na kostce. Grupa nadruku:T2. 
Rozmiar: 4 x 4 x 4 cm • Row. nadruku: 3 x 3 cm 

s H 

§ 

' 

0 

Lena PLN 1,67 

I 
r 

- 

rr> 

B % 
r 

i 

■7 Lena PLN 3,05 

B 

2041 leisure 



I?j 
_ >:<,v 

% - 

^ K 
A 

IS^ 

k 

Art: 3608 Mini gra w bule "Grand Rapids" 
Mini gra w bule, ktorq mozesz wsz^dzie ze sobq zabrac. 
Jest standardowo wyposazona w komplet szesciu 
metalowych kul, drewnianq kulk^ oraz tasm^i do 
mierzenia odleglosci. Ddqczone etui, na ktorym 
umieszczamy logotyp. Grupa nadruku: TT1. 
Rozmiar: 11 x 8 x 3,5 cm • Row. nadruku: 6 x 3 cm 

Cena PLN 28,83 
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Art: 3602 Gra w bule "Jacksonville" 
Zawsze modna gra w bule umili Ci czas spgdzany na 
plazy lub kempingu. Gra zawiera komplet szesciu 
metalowych kul, mal^ drewnian^ kulkg oraztasmg do 
mierzenia odleglosci. Gra zespolowa do 3 osob, 
pakowana w nylonowe etui. Logotyp umieszczamy na 
etui. Grupa nadruku: TT2. 
Rozmiar: 23,5 x 16 x 8 cm ■ Row. nadruku: 15 x 8 cm 

Cena PLN 77,34 
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Art: 0236 Latarka LED "Odessa" 
Zjej siedmioma zaroweczkami LED, ta mini latarka 
zapewnia mocny strumieh swiatla. ^rodkowa cz^sc 
aluminiowego korpusu pomalowana jest na czarno, 
niebiesko lub czerwono. Czarnym przyciskiem mozeszjq 
wlaczyc lub wylqczyc. Dzi^ki breloczkowi mozesz miec 
latark^ zawsze przy sobie. Zapakowana w srebrny 
kartonikTwoje logo umiescimy w srodkowej cz^sci 
latarki. Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 7 x 0 2 cm • Row. nadruku: 3 x 0,8 cm 

Cena PLN 7,73 
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Art: 3309 Latarka ledowa "Limerick" 
Praktyczna! Mala latarka na wszystkie okazje.Latarka 
aluminiowa, jedno- LEDowa zawierajq takze klip 
mocujqcy. W ten sposow mozna przymocowac do 
paska. Twojq reklam^ wykonamy za pomoc^ graweru 
laserowego.Trzy baterie s^ dodane do zestawu. 
Pojedynczo pakowana w pudelko. L2 
Rozmiar: 7,2 x 2,3 cm • Row. nadruku: cm 

Cena PLN 9,06 

■7 

Cena PLN 7,73 

Art: 1612 Latarka "Gainesville" 
Niewielka latarka, ktora rozswietli kazde ciemnosci. Jest 
por^czna, wyposazona w 1 zarowk^ LED i zawiera 1 
bateri^ AAA. Pakowana pojedynczo w pudelko, Twoje 
logo wygrawerujemy na korpusie latarki. Grupa nadruku: 
L2 
Rozmiar: 8,6 x 0 1,4 cm • Pow. nadruku: 3,5 x 1 cm 

2061 tools 



Art: 1904 Latarka 9 LED "Montargis" 
Praktyczna latarka o 9 diodach zapewni doskonale 
oswietlenie. Twoje logo mozna umiescic posrodku 
aluminiowego korpusu. Produkt niezawiera baterii. 
Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 8,8 x o 2,5 cm • Row. nadruku: 3,5 x 1 cm 

Cena PLN 7,73 

B 

B 

I 

Art: 8382 Latarka aluminiowa "Addlestone" 
Niezwykla latarka! Rozswietl ciemnosci dzi^ki tej 
wspanialej aluminiowej latarce. Zawiera 9 extra jasnych 
diod-LED oraz pasek na r^k^. Grawer moze bye 
umieszczony na korpusie dla jego optymalnego 
kontrastu. Opcjonalnie 3 baterie AAA. Pakowana 
pojedynczo w pudelko. Grupa nadruku L2. 
Rozmiar: 9,4 x o 2,9 cm • Pow. nadruku: 3,5 x 1,2 cm 

Cena PLN 13,51 

Art: 2776 Metalowa latarka "Kos" 
Metalowa latarka LED 9-diodowa jest idealnym 
podarunkiem dla wszystkich lubiqcych biwaki. Co wazne, 
jest to nie tylko latarka, ale takze otwieracz do butelek! 
Twoje logo naniesiemy metod^ graweru laserowego na 
korpusie. Nie zawiera baterii - potrzebne 3 sztuki AAA. 
Pakowana pojedynczo w kartonik. Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 11,9 x o 2,8 cm ■ Pow. nadruku: 5 x 1 cm 

Cena PLN 11,72 
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Art: 3085 Latarka z dtugopisem "Treviso" 
Szukasz drobiazgu, ktory wszystkich zachwyci? Oto 
latarka, ktora jest rownoczesnie dlugopisem, a na 
dodatek ma sznurek, ktory nie pozwoli jej zgubic! 
Pakowana pojedynczo w torebk^ foliowq. Grupa 
nadruku:T2. 
Rozmiar: 12,9 x 0 2,1 cm • Row. nadruku: 3 x 0,8 cm 

Cena PLN 3,36 

Art: 3310 Latarka ledowa "Nagoya" 
Ekstrawagancka latarka LED (jeden LED) w przezroczystej 
konstrukcji zzabawnymi dodatkowymi funkcjami. 
Naciskajqc na przycisk dwa razy-wal zaczyna swiecic na 
czerwono i niebiesko, popychajqc go trzy razy zaczyna 
migac na czerwono i niebiesko. Trzy bateria sqc 
dol^czone do zestawu. Pojedynczo pakowane w 
pudelko. Grupa znakowania :T2 
Rozmiar: 4,3 x 0 4,1 cm • Row. nadruku: 5 x 1 cm 

Cena PLN 6,95 
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Art: 1833 Latarka "Lyon" 
Pokaz swojemu klientowi, ze masz dobry gust! 
Plastikowa latarka wykonczona gum^zciekawie 
skonstruowanym wl^cznikiem bgdzie niespotykanym 
prezentem! Wlqcznik skonstruowany jest w taki sposob, 
ze latarka zapala si^ przy wyci^gni^ciu koncowki, a gasi 
przy wlozeniu jej z powrotem. Twoje logo 
wygrawerujemy na korpusie. Pakowana pojedynczo w 
torebk^ foliowq. Grupa nadruku: L3. 
Rozmiar: 6,5 x 1,5 x 3,3 cm • Row. nadruku: 3 x 1,5 cm 

Cena PLN 10,39 
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Art: 8381 Swiatetko campingowe "Valdemoro" 
Swiatelko campingowe wykonane ze stali nierdzewnej i 
bialego plastiku. Daje przyjemne, lagodne 
swiatlo.Produkt ma dolgczone baterie. Grupa nadruku: 
L2. 
Rozmiar: 0 3,6 x 6,9 cm • Row. nadruku: 1,7x1 cm 

CenaPLN 13,98 

Art: 8918 Latarka "Grantham" 
Praktyczna z regulacjg promienia swiatla i paskiem- 
uchwytem. Nie zawiera baterii. 3 szt AAA mozna 
zamdwic odzielnie. Pakowana w kartonik. Grupa nadruku 
13 
Rozmiar: 12 x 5 x2 cm • Row. nadruku: 4x 1,2 cm 

Cena PLN 9,30 
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Art: 3120 Metalowa latarka LED 28-diodowa "Rogers" 
Latarka, ktora rozswietli nawet najwi^ksze ciemnosci 
dzi^ki 28 diodom LED. Twoje logo naniesiemy metodq 
graweru laserowego na korpusie. Nie zawiera baterii - 
potrzebne 3 sztuki AAA. Pakowana pojedynczo w 
kartonik. Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 9,5 x o 4,5 cm • Row. nadruku: 3,5 x 1,5 cm 

Cena PLN 23,36 

0 

Art: 3268 Latarka "Haro" 
Elegancka latarka, wykonana z czarnego matowego 
aluminium. 3 baterie AAA nie zalqczone (patrz 
ostatnia strona w katalogu). Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 11 x o 3,5 cm ■ Row. nadruku: 2,2 x 0,6 cm 

Cena PLN 21,80 
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Art: 3311 Latarka ledowa "Oranienburg" 
Wyjqtkowo jasna latarka z mieszanego materialu. 
Zmieszanie dwoch metarialow dodaje elegancji latarce. 
Jest praktyczna z uwagi na pasek na r^k^. Trzy baterie 
AAA juz w zestawie. Pojedynczo pakowana w pudelko. 
Grupa znakowania: L2 
Rozmiar: 15,4 x o 4,1 cm ■ Pow. nadruku: 5 x 2 cm 

Cena PLN 15,55 

2101 tools 



Art: 3414 Zestaw upominkowy "Oakland" 
Perfekcyjny duet. Zestaw sklada si^ zaluminiowej latarki 
z 9 LEDami oraz wielofunkcyjnych kombinerek. 
Kombinerki zawierajq: obcinak do paznokci, otwieracz do 
konserw, srubokr^t marki Philips oraz 2 srubokr^ty z 
innymi kohcowkami, noz, nozyk z pilk^, a takze otwieracz 
do butelek.Twpje logo wygrawerujemy na latarce. 3 
baterie AAA dol^czone do zestawu. Pojedynczo 
pakowane w pudelko. Grupa nadruku: L3. 
Rozmiar: 8,3 x 2,8 x 12,4 cm ■ Pow. nadruku: 3 x 1 cm 

Cena PLN 41,64 

Art: 3372 Zestaw latarka i scyzoryk "Dover" 
Doskonate! Twoi kliecni bgd^ przygotowani na kazd^ 
sytuacj^. Sym pa tyczny zestaw zawiera aluminiow^ 
latark^ 9 diodow^ i scyzoryk wielofunkcyjny. Pahstwa 
reklamg wygrawerujemy na obydwu elemetnach. 
Pakowane pojedynczo w pudelko. Zawiera 3 baterie 
AAA. Grupa nadruku: L2 
Rozmiar: 13,5 x 8,8 x 3,1 cm • Pow. nadruku: 2,5 x 1 cm 

Cena PLN 33,83 

i.- 

k. 

i 

1 

V 

\ 

/ 

B; 

tools 1211 



Art: 1948 Wielofunkcyjne kombinerki "Lund" 
Zestaw, ktory przyda si^ kazdemu! Pomimo niewielkich 
rozmiarow zawiera wszystko, czego potrzebujesz: dwa 
noze (zwykly i pila), roznego rodzaju srubokr^ty, 
otwieraczdo puszek i do butelek, pilnik i kombinerki. 
Zestaw zapakowany w eleganckie pudelko. Twoje logo 
naniesiemy na rqczce. Grupa nadruku: LB. 
Rozmiar: 6,8 x 3 x 1,5 cm • Row. nadruku: 3 x 0,5 cm 

Cena PLN 29,61 
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Art: 1419 Wielofunkcyjny zestaw narz^dzi "La Libertad' 
Por^czny, wielofunkcyjny zestaw narz^dzi wykonany z 
wysokiej jakosci stalfz ozdobnymi drewnianymi 
uchwytami. Zestaw posiada mi^dzy innymi duze 
kombinerki z funkcjq tnqcq, mal^ pilk^ z miarkq, pilnik, 
srubokr^ty i noz do usuwania izolacji. Zestaw 
zapakowany w por^czne etui. Mozesz go wi^cz 
latwosci^ zabrac wsz^dzie, gdzie tylko potrzebujesz. 
Grupa nadruku: L3. 
Rozmiar: 6,5 x 4 x 15 cm ■ Row. nadruku: 1,5 x 0,5 cm 

Cena PLN 62,42 

Art: 1622 Narz^dzie wielofunkcyjne "Este" 
Ten praktyczny zestaw narz^dzi ma wszystkie 
podstawowe funkcje:zacisk, pil^i, otwieracz, pilnik, jeden 
maly i jeden duzy srobokr^t, srobokr^t krzyzakowy 
Phillips, nozyk i mal^ miark^. Twoje logo naniesiemy 
metod^ graweru. Grupa nadruku: L3,TT2. 
Rozmiar: 12 x 5,8 x 3 cm ■ Pow. nadruku: 3 x 0,5 cm 

Cena PLN 48,36 
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Art: 1910 Zestaw srubokr^tow "Corleone" 
Ten maly smbokr^t wyposazony jest w 8 roznych 
kohcowek. Dzipki niewielkim rozmiarom mozna go 
wszgclzie ze sobg nosic. Twoje logo naniesiemy metoclg 
laserowania na korpusie. Pakowany pojeclynczo w bialy 
kartonik. Grupa nadruku: L3. 
Rozmiar: 10,9 x 0 1,5 cm • Pow. nadruku: 3 x 0,8 cm 

Cena PLN 9,61 
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Art: 9003 Nozykdo kartonu "San Salvador" 
Nozykz mozliwosci^ lamania ostrza azdo 12 razy! Dzi^ki 
niewielkim rozmiarom moze bye uzywany przez 
kazdego, zarowno w domu, jak i w pracy. Miejsce na 
logotyp znajduje si^ na spodniej cz^sci nozyka. Grupa 
nadruku:T2. 
Rozmiar: 13,5 x 1,4 x 0,8 cm ■ Row. nadruku: 5 x 0,6 cm 

Cena PLN 0,94 

Art: 9001 Duzy nozyk do kartonu "Quito" 
Duzy nozyk, dzi^ki lamanemu ostrzu, zawsze pozostaje 
ostry. Po st^pieniu si^ ostrza wystarczy zdjqc wieczko na 
koncu nozyka i przyjego pomocy odlamac bezpiecznie 
st^pion^ cz^sc. Ostrze mozna lamac siedmiokrotnie. 
Logotyp umieszczamy na zamkni^tej cz^sci plastikowej 
obudowy. Grupa nadruku: T3. 
Rozmiar: 15,5 x 3 x 1 cm • Pow. nadruku: 5 x 1 cm 

Cena PLN 1,48 
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Art: 9017 Nozyk do kartonu "Bogota" 
Bezpieczehstwo przede wszystkim! Nozyk do ci^cia 
kartonu zamkni^ty w transparentnej obudowie, dzi^ki 
automatycznemu chowaniu si^ ostrza po uzyciu daje 
gwarancj^ bezpiecznego uzycia. Ostrze dwustronne w 
standardowym rozmiarze, ktore mozna z latwosciq 
dokupic. Miejsce na logotyp znajduje si^ na spodniej 
cz^sci nozyka. Grupa nadruku: T3. 
Rozmiar: 12,5 x 2,5 x 1,4 cm ■ Pow. nadruku: 3 x 1 cm 

Cena PLN 2,27 

2141 tools 



Art: 8102 Zestaw narz^dzi 42-cz^sciowy "Lima" 
Wysokiej jakosci zestaw ze stali w praktycznej, 
plastikowej skrzynce zawiera wszystkie niezb^dne 
narz^dziajakich potrzebujeszlTeraz wszystko b^dzie 
pod r^kq i zawsze we wlasciwym miejscu. Zestaw 
pakowany w tekturowe pudelko. Grupa nadruku: ET. 
Rozmiar: 33 x 25,5 x 7 cm • Row. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 155,46 
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Cena PLN 47,89 

Art: 3259 Zestaw narz^dzi Leningrad 
Zestaw narz^dzi zapakowany w gustowne aluminiowe 
etui.Twoje logo wygrawerujemy na opakowaniu. Grupa 
znakowania: L3. 
Rozmiar: 15,5 x 11,2 x 2,9 cm ■ Row. nadruku: 4 x 2 cm 

Art: 8002 Zestaw narz^dzi 25-cz^sciowy "Managua" 
Niezb^dny zestaw dla kazdego! W sklad zestawu 
wchodzi wi^kszosc malych, precyzyjnych narz^dzi, np. 
srubokr^t, ktorym przykr^cisz obluzowan^ srubk^ przy 
okularach. Narz^dzia wykonanez wysokiej jakosci stali. 
Logotyp umieszczamy na pudelku zestawu metodq 
graweru laserowego. Pakowany w tekturowe pudelko. 
Grupa nadruku: L3. 
Rozmiar: 15,5 x 10 x 5 cm ■ Row. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 31,17 
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Art: 9601 Mini scyzoryk kieszonkowy 5-funkcyjny "Guadalajara" 
Ten por^czny scyzorykze stali nierdzewnej posiada 5 
funkcji: nozyk, nozyczki, pilnik do paznokci / narz^dzie do 
czyszczenia paznokci oraz brelok do kluczy. Gustowna 
metalowa obudowa stanowi swietne miejsce na Twoj 
logotyp, ktory umieszczamy metod^ graweru 
laserowego. Pakowany w pojedynczy kartonik. Grupa 
nadruku: L2. 
Rozmiar: 6 x 1,9 x 0,8 cm ■ Row. nadruku: 4,5 x 1 cm 

Cena PLN 6,17 

Art: 9602 Scyzoryk 7-funkcyjny "Havanna" 
Scyzoryk kieszonkowy ze stali nierdzewnej. Posiada 7 
praktycznych funkcji; nozyk, otwieracz do puszek i 
butelek, korkociqg, dwa srubokr^ty, jak rowniez moze 
pelnic funkcji breloka. Metalowa, lakierowana obudowa 
stanowi swietne miejsce na Twoj logotyp, ktory 
umieszczamy metodq graweru laserowego. Pakowany w 
pojedynczy kartonik. Grupa nadruku; L2. 
Rozmiar: 9 x 2,5 x 1 cm • Pow. nadruku: 3,5 x 1,2 cm 

Cena PLN 8,98 

Sf 

ri-i - 

IT 

■7 

Art: 9104 Scyzoryk kieszonkowy "Tijuana" 
Por^czny i praktyczny scyzoryk kieszonkowy w srebrnej, 
plastikowej obudowie. Przyda sig w wielu sytuacjach 
dzigki swojej wielofunkcyjnosci: nozyk, duza i mala pilka, 
nozyczki, pilnik do paznokci, narz^dzie do czyszczenia 
paznokci, otwieracz do butelek i puszek, korkoci^g, 
wykalaczka, peseta, dwa srubokrgty, jak rowniez moze 
pelnic funkcje breloka do kluczy. Logotyp umieszczamy 
na plastikowej obudowie scyzoryka. Pakowany w 
pojedynczy kartonik. Grupa nadruku: T3. 
Rozmiar: 9 x 2,5 x 1,5 cm • Pow. nadruku: 3,5 x 1,2 cm 

Cena PLN 13,20 
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Art: 3313 Noz kieszonkowy "Mumbai" 
Ten metalowy scyzoryk z narz^dziami ze stali 
nierdzewnej, posiada nast^pujqce narz^dzia: noz, noz do 
ci^cia, skaler, nozyczki, otwieracz do puszek, otwieracz 
do butelekz srubokr^tem, korkoci^g, szydlo, pilnik i 
srubokrgt Philipps. Twojq reklamg mozemy umiescic na 
korpusie metodq graweru laserowego. Pojedynczo 
pakowane w pudelko. L2 
Rozmiar: 10,1 x 2,5 x 1,8 cm ■ Pow. nadruku: 3 x 1 cm 

Cena PLN 18,20 
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Art: 3312 Noz kieszonkowy "Eastbourne" 
Ten mily metalowy scyzoryk z lakierowanymi na czarno 
narz^clziami ze stali nierdzewnej, posiada nastppujqce 
narzpdzia: noz, noz do cipcia, skaler, nozyczki, otwieracz 
do puszek, otwieracz do butelekz srubokrptem, 
korkocipg, szydlo, pilnik i srubokrpt Philipps. Twojg 
reklamp mozemy umiescic na korpusie metodg graweru 
laserowego. Pojedynczo pakowane w pudelka. Grupa 
znakowania : L2 
Rozmiar: 9,5 x 2,6 x cm • Pow. nadruku: 3 x 1 cm 

Cena PLN 23,36 
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Art: 8824 Centymetr krawiecki 1,5 m "Buenos Aires" 
Praktyczny, plastikowy centymetr krawiecki o dlugosci 
1,5 m. Logotyp umieszczamy na szpuli. Pakowany w 
pojedynczy kartonik. Grupa nadruku: T2. 
Rozmiar: 0 5 x 1,5 cm ■ Row. nadruku: 0 4 cm 

Cena PLN 2,11 

Art: 8809 Stalowa miarka 2 m "Puerto Rico" 
Stalowa miarka o dlugosci 2 m. Posiada funkcj^ stopu, 
mechanizm zwijajqcy, poziomicg oraz notes z 
dlugopisem! Pakowana w pojedynczy kartonik. Logotyp 
umieszczamy na plastikowej szybce. Grupa nadruku: T3. 
Rozmiar: 8 x 6 x 3 cm • Pow. nadruku: 3,5 x 3,5 cm 

Cena PLN 5,20 
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Art: 8802 Stalowa miarka 2 m "La Paz" 
Por^czna, stalowa miarka o dlugosci 2 m. Posiada funkcjg 
stopu, mechanizm zwijajqcy oraz pasek na r^k^. 
Pakowana w pojedynczy kartonik. Metalowa 
powierzchnia na miarce jest idealnym miejscem na 
Twoj logotyp. Grupa nadruku:T3, L2. 
Rozmiar: 6,2 x 5,5 x 2 cm • Pow. nadruku: 4,5 x 2 cm 

Cena PLN 4,61 

Art: 8801 Stalowa miarka 3 m "Peru" 
Por^czna, stalowa miarka o dlugosci 3 m. Posiada funkcjg 
stopu, mechanizm zwijajqcy oraz pasek na r^k^. 
Pakowana w pojedynczy kartonik. Metalowa 
powierzchnia na miarce jest idealnym miejscem na 
Twoj logotyp. Grupa nadruku: T3, L2. 
Rozmiar: 7 x 6,3 x 2 cm • Pow. nadruku: 4,5 x 2 cm 

Cena PLN 5,39 
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Art: 8800 Stalowa miarka 5m "Santiago de Chile" 
Por^czna, stalowa miarka o dlugosci 5 m. Posiada funkcj^ 
stopu, mechanizm zwijajqcy oraz praktyczny pasek na 
r^k^. Pakowana w pojedynczy kartonik. Metalowa 
powierzchnia na miarce jest idealnym miejscem na 
umieszczenie logotypu. Grupa nadrukuiTB, L2. 
Rozmiar: 7,6 x 6,7 x 2,5 cm • Pow. nadruku: 5 x 2,5 cm 

Cena PLN 8,52 
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Godwif Cena PLN 11,95 

Art: 1736 Miarka 3m "Denver" 
Miarka przydatna w kazdej sytuacji. Ma 3 metry, 
mechanizm zatrzymujqcy metalow^ tasm^i miarki, 
funkcj^ pozwalajqcq na latwe wci^ganie tasmy z 
powrotem i uchwyt na r^k^. Doskonale trzyma si^ w 
dloni, poniewaz wykohczona jestgum^. Metalowa 
plytka swietnie nadaje si^i na wygrawerowanieTwojego 
logo. Pakowana pojedynczo w srebrny kartonik. Grupa 
nadruku: L2. 
Rozmiar: 6,7 x 6,1 x cm ■ Pow. nadruku: 3,5 x 1,5 cm 

Cena PLN 7,73 

Art: 1737 Miarka 5m "Kentville" 
Nie tylko dla profesjonalistow. Solidna miarka o dlugosci 
5m z pewnosci^ przyda si^Twojemu klientowi. Dzi^ki 
gumowym wykoiiczeniom doskonale trzyma si^ w 
dloni. Ma mechanizm zatrzymujqcy metalowqtasm^ 
miarki, funkcj^ pozwalajqc^ na latwe wci^ganie tasmy z 
powrotem i uchwyt na r^k^. Metalowa plytka swietnie 
nadaje si^ na wygrawerowanieTwojego logo. Pakowana 
pojedynczo w srebrny kartonik. Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 7,3 x 6,7 x 3,5 cm • Pow. nadruku: 3,5 x 1,5 cm 

tools 1219 
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Art: 9042 Metalowy otwieracz "Worcester" 
Metalowy otwieracz i brelok. Prosty i funkcjonalny.Twoj 
logotyp umiescimy na otwieraczu metod^ graweru 
laserowego. Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 5,5 x 1 x 0,3 cm ■ Row. nadruku: 3 x 0,8 cm 

Cena PLN 1,02 
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Art: 1613 Latarka "Alhambra" 
Urocza latarka z haczykiem, dzi^ki ktoremu mozna 
przypiqc np. do spodni. Koncowka latarki pozwala 
regulowac promieh swiatla. Trzy baterie sq zalqczone. 
Pakowana pojedynczo w pudelko. Twoje logo 
wygrawerujemy na korpusie latarki. Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 9,4 x 0 1,5 cm • Row. nadruku: 2,5 x 1 cm 

Cena PLN 7,03 

Art: 1832 Latarka zotwieraczem "Franca" 
Wyj^tkowa 3-LEDowa latareczka aluminiowa z 
dodatkow^ funkcj^ otwieracza do butelek. Twoje logo 
naniesiemy metod^ graweru laserowego. Pakowana 
pojedynczo w kartonik. Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 11,3 x 0 2,1 cm • Row. nadruku: 2 x 0,8 cm 

Cena PLN 7,27 
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Art: 0236 Latarka LED "Odessa" 
Z jej siedmioma zaroweczkami LED, ta mini latarka 
zapewnia mocny strumieh swiatla. ^rodkowa cz^sc 
aluminiowego korpusu pomalowana jest na czarno, 
niebiesko lub czerwono. Czarnym przyciskiem mozeszjq 
wlaczyc lub wylqczyc. Dzi^ki breloczkowi mozesz miec 
latark^ zawsze przy sobie. Zapakowana w srebrny 
kartonik. Twoje logo umiescimy w srodkowej cz^sci 
latarki. Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 7 x 0 2 cm ■ Row. nadruku: 3 x 0,8 cm 

Cena PLN 7,73 

premiums 1221 ^ 



Art: 2311 Plastikowy brelok "Bath" 
Plastikowy brelok do kluczy o bardzo nowoczesnym 
designie z lampk^ LED. Uchwyt na klucze wykonano z 
metalu.Twoje logo umiescimy po przeciwnej stronie 
przycisku. Dolqczone 2 baterie. Grupa nadruku:T3. 
Rozmiar: 8,5 x 2 x 0,7 cm ■ Row. nadruku: 4 x 1 cm 

Cena PLN 2,19 

Art: 8808 Miarka stalowa "Aberdeen" 
Absolutnie kwadratowa i praktyczna! Posiada metrow^ 
tasmg, a dzi^ki swojemu ksztaltowi zmiesci si^ w kazdej 
kieszeni. Logotyp umieszczamy na obudowie. Grupa 
nadruku: T2. 
Rozmiar: 4x4x1 cm ■ Pow. nadruku: 3 x 3 cm 

Cena PLN 2,27 
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Art: 1923 Brelok "Agadir" 
Dzi^ki temu niezwyklemu brelokowiTwoi klienci bgd^ 
zawsze miec pod rgkq dlugopis (z niebieskim wkladem). 
Pakowany pojedynczo w srebrny kartonik. Grupa 
nadruku: L2. 
Rozmiar: 10,2 x o 1,5 cm ■ Pow. nadruku: 2,5 x 0,7 cm 

Cena PLN 2,73 

2221 premiums 



Art: 3119 Mini latarka LED "Haxby" 
Mala, a cieszy! Nasza mini latarka jest jednoczesnie 
brelokiem -Twoi klienci na pewno tez lubi^ praktyczne 
rozwiqzania! Twoje logo nadrukujemy na powierzchni 
latareczki. Pakowana pojedynczo wtorebk^foliow^. 
Grupa nadruku: T3. 
Rozmiar: 9,6 x 0 2 cm ■ Row. nadruku: 1,5 x 0,8 cm 

Cena PLN 2,27 

B 

B 

Art: 2779 Brelok w ksztatcie klucza z lampkq LED "La Cruz" 
Zabawny brelok w ksztalcie klucza, ktoryzawiera 
dodatkowo latark? LED na pewno ucieszy Twoich 
klientow. Twoje logo nadrukujemy w kolorze srebrnym. 
Pakowany pojedynczo w torebkp foliowg. Grupa 
nadruku: IB. 
Rozmiar: 9,8 x 3 x 0,9 cm • Row. nadruku: 4 x 0,7 cm 

Cena PLN 2,34 

Art: 8393 Brelok "Rombas" 
Brelok do kluczy o intrygujgcym wyglgdzie. Zawiera 
takze mini dtugopis i latarkg LED. Pakowany pojedynczo 
w torebkg foliowg. Grupa nadruku: T2. 
Rozmiar: 11,4 x 2,3 x 1,2 cm ■ Row. nadruku: 4 x 0,5 cm 

Cena PLN 1,95 
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premiums 1223 



Art: 2992 Brelok "Zurich" 
Ten metalowy brelok to idealny gadzet reklamowy. 
Mozliwy grawer z 2 stron. Pojedynczo pakowany w 
woreczekfoliowy. Grupa nadruku: L2 
Rozmiar: 8,3 x 2,8 x 0,2 cm • Row. nadruku: 3 x 2 cm 

Cena PLN 3,05 

•7 

B; 
s Cena PLN 3,05 

Art: 2998 Brelok "Freeport" 
Elegancki brelok metalowy, idealny dla podroznika! Logo 
wygrawerujemy na jednej lub obu stronach. Pakowany 
pojedynczo w torebk^ foliowq. Grupa nadruku: L2 
Rozmiar: 7 x 5,1 x 0,2 cm • Pow. nadruku: 2 x 1,5 cm 

Art: 2997 Brelok "Cloverleaf" 
^liczny brelok metalowy, swietnie sprawdzi si^ jako 
gadzet reklamowy, logo moze bye wygrawerowane po 
obu stronach. Grupa nadruku: L2 
Rozmiar: 7,8 x 4,5 x 0,2 cm • Pow. nadruku: 3 x 1,5 cm 

Cena PLN 3,05 
S 

■7 
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Art: 2995 Brelok metalowy "Black Forest" 
Idq ^wi^ta! Magia swi^t udzieli si^ kazdemu kto posiada 
ten brelok. Logo mozna umiescic po obu stronach. 
Pakowany pojedynczo w woreczekfoliowy. Grupa 
nadruku: L2 
Rozmiar: 7,6 x 3,6 x 0,2 cm • Pow. nadruku: 1,5 x 2 cm 

Cena PLN 3,05 



Art: 2993 BrelokMWels" 
Metalowy brelok z otwieraczem. Mozliwy grawer z 2 
stron. Pakowany pojedynczo w woreczek foliowy. Grupa 
nadruku: L2 
Rozmiar: 10,5 x 3 x 0,2 cm • Row. nadruku: 3 x 2 cm 

Cena PLN 3,05 

B 

B 

\ 

Art: 2996 Brelok "Newcastle" 
Metalowy brelok idealny dla branzy nieruchomosci, 
hotelarskiej oraz branzy budowlanej ze wzgl^du na 
ksztalt. Nadruk wformie graweru. Grupa nadruku: L2 
Rozmiar: 7,6 x4,8 x 0,2 cm • Pow. nadruku: 3 x 2 cm 

Cena PLN 3,05 

Art: 2999 Brelok "Belmont" 
Metalowy brelok, nie tylko dla milosnikow 
czworonogow, sprawdzi si^ tez jako gadzet dla 
gabinetow weterynaryjnych czy sklepow zoologicznych, 
Mozliwy grawer z 2 stron. Pakowany pojedynczo w 
torebk^foliowq. Grupa nadruku: L2 
Rozmiar: 8,2 x 4,6 x 0,2 cm • Pow. nadruku: 2 x 1 cm 

Cena PLN 3,05 

■7 

■7 

Art: 2994 Brelok "Heart" 
Metalowy brelok w ksztalcie serca. Mozliwy grawer z 
dwoch stron. Pakowany pojedynczo w woreczek foliowy. 
Grupa nadruku: L2 
Rozmiar: 8 x 4,5 x 0,2 cm • Pow. nadruku: 3 x 2 cm 

Cena PLN 3,05 

premiums 1225 ^ 



Art: 2862 Brelok "Belle Ville" 
Elegancki dodateklMetalowy brelok z prostym 
mechanizmem. Twoje logo mozemy umiescic za 
pomocq graweru na srodku domku. Pakowane 
pojedynczo w pudelko. Grupa znakowania: L2. 
Rozmiar: 9,5 x 3,5 x 0,6 cm • Row. nadruku: 1,5 x 1,5 cm 

Cena PLN 8,52 
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Art: 9047 Metalowy brelok "Silverstone" 
Brelok do kluczy w ksztalcie samochodu! Ten zabawny, 
metalowy brelok doceniq wszyscy Twoi klienci. Logotyp 
umieszczamy w postaci graweru laserowego. Pakowany 
w pojedynczy kartonik. Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 4,3 x 6 x 0,5 cm • Row. nadruku: 3 x 0,5 cm 

Cena PLN 4,61 

Art: 9046 Metalowy brelok "Sheffield" 
Stylowy brelok do kluczy, idealny na prezent, jak rdwniez 
na Twojg reklamg. Polecamy w szczegdlnosci wszystkim 
firmom z branzy budowlanej. Pakowany w kartonik. 
Logotyp umieszczamy w postaci graweru laserowego. 
Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 5 x 0,4 x 3,6 cm • Row. nadruku: 2,5 x 1 cm 

Cena PLN 5,39 

2261 premiums 
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Art: 8667 Brelok "Staines" 
B^dzgwiazd^ dla swoich klientow i podaruj im brelok z 
Twoim logotypem naniesionym metod^ graweru 
laserowego. Pakowany pojedynczo w kartonik. Grupa 
nadruku: 12,00 
Rozmiar: 6,2 x 3,5 x 0,8 cm • Row. nadruku: 2,7 x 2,3 cm 

Cena PLN 4,14 

Art: 3474 Brelok "Smile" 
Metalowy brelok z blyszczqcymi elementami. Pakowany 
w ozdobny czarny kartonik. Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 7,5 x 3,7 x 0,5 cm • Pow. nadruku: 0 3,5 cm 

Cena PLN 7,73 

Art: 2260 Metalowy otwieracz "Hastings" 
Wielofunkcyjny gadzet zawsze z Tob^! Chromowany, 
metalowy otwieracz, a jednoczesnie bardzo ladny brelok 
trafi w kazdy gust. Lsniqca powierzchnia idealnie nadaje 
sig do grawerowania laserowego. Pakowane 
indywidualnie w kartonik. Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 8,3 x 2,8 cm ■ Pow. nadruku: 3 x 1,5 cm 

Cena PLN 4,44 
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Art: 8661 Brelok "Flint" 
Zaprezentuj swoim klientomTwoje logo 
wygrawerowane na tym prostok^tnym breloku. 
Pakowany pojedynczo w kartonik. Grupa nadruku: 12,00 
Rozmiar: 8 x 3 x 0,4 cm ■ Row. nadruku: 4 x 2,7 cm 

Cena PLN 4,92 
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Art: 8660 Brelok "Grimsby" 
Metalowy brelok - i mnostwo miejsca na Twoje logo, 
ktore naniesiemy metodg graweru laserowego. 
Pakowany pojedynczo w kartonik. Grupa nadruku: L2,DO 
Rozmiar: 7,4 x 0 3,7 x 0,4 cm • Row. nadruku: 0 3,5 cm 

Cena PLN 4,92 
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Art: 8348 Brelok "Grand Haven" 
Twoi klienci nie moga obejsc sie bez porzadnego 
breloka do kluczy. Dla dobrego kontrastu, 
wygrawerujemy Twoje logo na lustrzano-czarnej 
powierzchni breloka. Pakowany pojedynczo w kartonik. 
Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 8,9 x 3,4 x 0,7 cm • Pow. nadruku: 4 x 1 cm 

Cena PLN 5,16 

2281 premiums 
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Art: 2103 Metalowy brelok'Turn" 
Okr^gly brelok, z obrotowym elementem w srodku. Ten 
pomyslowy brelok z chromowanego metal u swietnie 
nadaje sig na prezent, a obrotowa cz^scz pewnosciq 
przyci^gnie uwagg. Logotyp umieszczamy metod^ 
graweru laserowego na obrotowym elemencie. Grupa 
nadruku: L2. 
Rozmiar: 7 x o 3,3 cm ■ Row. nadruku: 0 2 cm 

Cena PLN 7,25 

Art: 8666 Brelok "Penrith" 
Brelok, ktory cieszy oko! Twoje logo naniesiemy metod^ 
graweru laserowego. Pakowany pojedynczo w kartonik. 
Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 7,2 x 3,5 x 0,4 cm • Pow. nadruku: 0 1,9 cm 

Cena PLN 4,92 

Art: 2271 Metalowy brelok "Cardiff' 
Okrqgly brelok, z obrotowym elementem w srodku. Ten 
pomyslowy brelok swietnie nadaje sig na prezent. Cz^sc 
obrotowa naprawdg przyciqga uwagg. Panstwa logotyp 
umieszczamy metodq graweru laserowego. Grupa 
nadruku: L2. 
Rozmiar: 7,3 x 3,5 x 0,4 cm ■ Pow. nadruku: 0 2 cm 

Cena PLN 6,17 
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Art: 2108 Metalowy brelok "Slim" 
Prostokqtny, metalowy brelok o atrakcyjnym, eleganckim 
wyglqdzie.Twoj logotyp b^dzie si^ na nim swietnie 
prezentowal. Pakowany w kartonik. Grupa nadruku; L2. 
Rozmiar: 8,5 x 1,9 x 0,6 cm • Pow. nadruku: 2,7 x 0,9 cm 

Cena PLN 4,96 

Art: 3511 Brelok "Kingston" 
Elegancki metalowy brelok lakierowany na czarno. Twoje 
logo mozemy wygrawerowac na srodku breloka. 
Pojedynczo pakowane w woreczekfoliowy. Grupa 
znakowania: L2. 
Rozmiar: 8,5 x 2,2 x 0,7 xm ■ Pow. nadruku: 3,5 x 1,5 cm 

a 

Cena PLN 5,16 
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Art: 9049 Metalowy brelok "Snowdon" 
Metalowy brelok o eleganckim wygl^dzie. Dzi^ki swojej 
niepowtarzalnej formie prezentuje si^ niezwykle okazale. 
Pakowany w pojedynczy kartonik. Panstwa logotyp 
umieszczamy metod^ graweru laserowego. Grupa 
nadruku: L2. 
Rozmiar: 9 x 2,3 x 0,4 cm ■ Pow. nadruku: 2,8 x 1,3 cm 

Cena PLN 6,95 
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Art: 8780 Brelok "Lalig" 
Metalowy brelokz blyszczqcymi elementami. Pakowany 
w ozdobny czarny kartonik. Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 9 x 3,5 x 1 cm • Pow. nadruku: 4 x 1,3 cm 

Cena PLN 6,72 

Art: 8778 Brelok "Malvar" 
Metalowy brelokz blyszczqcymi elementami. Pakowany 
w ozdobny czarny kartonik. Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 8,9 x 3,5 x 1 cm • Pow. nadruku: 4 x 1,3 cm 

Cena PLN 6,72 

Art: 8777 Brelok "Lupon" 
Metalowy brelokz blyszczqcymi elementami. Pakowany 
w ozdobny czarny kartonik. Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 8,5 x 3,5 x 1 cm • Pow. nadruku: 3 x 1,3 cm 

Cena PLN 5,70 
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Art: 8779 Brelok "Pilar" 
Metalowy brelokz blyszczqcymi elementami. Pakowany 
w ozdobny czarny kartonik. Grupa nadruku: L2. 
Rozmiar: 9 x 3,5 x 1,4 cm • Pow. nadruku: 4 x 0,8 cm 

Cena PLN 6,72 

premiums 1231 ^ 
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Art: 8877 Torba na rami§ "Leno" 
Uniwersalna zrobiona zfilcu torba na rami? jest 
swietnym towarzyszem kazdej podrozy czy spaceru. 
Zapinana na rzep, pakowana pojedynczo w foliowy 
woreczek. Grupa nadruku TO 
Rozmiar: 21,5 x 27 x 3,5 cm • Row. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 20,78 
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Art: 8875 Etui "Chaville" 
Uniwersalne i przydatne etui zfilcu.Twoj klient moze w 
nim przechowywac wizytowki lub karty kredytowe. 
Pojedynczo pakowane w woreczek foliowy. Grupa 
nadruku TT3 
Rozmiar: 12 x 7,8 x 0,9 cm • Row. nadruku: 3 x 1 cm 

Cena PLN 5,70 

2321 premiums 



Art: 3383 Elegancki zestaw upominkowy "Horley" 
Elegancja potrzykrodTwoi Klienci pokochajqten zestaw 
i dobrze Cip zapamiptajg. Sklada sip on z metalowego 
etui na wizytowki, metalowego breloka do kluczy oraz 
automatycznego metalowego dlugopisu z niebieskim 
wkladem. Ciemne lustrzane elementy na wizytowniku 
oraz breloku sprawiajp, ze zestaw wyglpda bardzo 
wyjptkowo i elegancko. Twoje logo mozemy 
wygrawerowac na lustrzanej powierzchni etui, aletakze 
na korpusie dlugopisu oraz breloku. Zestaw pakowany w 
czarne pudelko. Grupa nadruku: L2, SI. 
Rozmiar: 16 x 17 x 3,1 cm • Row. nadruku: 4 x 1 cm 

■? 

Cena PLN31,17 
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Art: 3384 Elegancki zestaw upominkowy "Lugano" 
Elegancki zestaw skladajgcy sip z etui na wizytowki z 
magnetycznym zamykaniem oraz breloka, obydwa 
wykonane z metalu oraz skbry ekologicznej (PU). Twoje 
logo mozemy wygrawerowac na metalowej blaszce 
znajdujgcej sip na etui oraz na metalowej powierzchni 
breloka. Pojedynczo pakowane w czarne pudelka. Grupa 
nadruku: L2, SI. 
Rozmiar: 14x 15 x 3,4cm • Row. nadruku: 2,5 x 1 cm 

Cena PEN 26,01 

premiums 1233 ^ 
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Art: 6235 Swinka - skarbonka "Leicester" 
Zabawna swinka - skarbonka wykonana z 
przezroczystego plastiku! Dost^pna w wielu kolorach. 
Logotyp umieszczamy bezposrednio na jednej stronie 
swinki. Pakowana w kartonik. Grupa nadruku:T4. 
Rozmiar: 12,6 x 10 x 10,1 cm ■ Row. nadruku: 4 x 2,5 cm 

Cena PLN 7,73 

Art: 8291 Skarbonka "Locarno" 
Ta interesuj^ca skarbonka ma mnostwo miejsca zarowno 
na banknoty, jak i na monety. Wykonana jestze 
szronionego przezroczystego plastiku i ma otwor, przez 
ktory bez problemu mozna wyci^gn^c uzbierane 
pieni^dze. Twoje logo nadrukujemy na skarbonce. 
Pakowana pojedynczo w kartonik. Grupa nadruku T4. 
Rozmiar: 8,7 x 9,1 x 5,5 cm • Pow. nadruku: 3,5 x 1 cm 

Cena PLN 4,61 
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Art: 8209 Swinka-skarbonka "Corby" 
Dla oszcz^dnych! Plastikowa swinka dost^pna w 
podstawowych kolorach. Twoje logo nadrukujemy z 
boku swinki. Pakowana pojedynczo w bialy kartonik. 
Grupa nadruku:T4. 
Rozmiar: 8 x 6,6 x 6,1 cm • Pow. nadruku: 3 x 2 cm 

Cena PLN 3,83 
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Art: 1995 Swinka-skarbonka "Hickory" 
^wietna zabawa! Pomaluj swink^ tak, jak podpowiada Ci 
fantazja - mozesz jq potem wstawic na chwil^ do 
piekarnika, aby utwardzicfarb^. ^winka pakowana jest w 
pudelko, na ktorym mozna umiescic naklejk^ zTwoim 
logotypem. Nadruk mozemy takze umiescic na 
skarbonce metod^ kalkomanii. Grupa nadruku: ET/C1. 
Rozmiar: 10,2 x 10,2 x 10 cm ■ Row. nadruku: 4 x 1,8 cm 

CenaPLN 17,42 
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Art: 3020 Otwieracz do butelek "Luton" 
Praktyczny otwieracz do butelek z funkcjq ponownego 
zamkni^cia. Pod spodem otwieracza umieszczono 
zamkni^cie w ksztalcie kapsla, dzi^ki ktoremu mozesz 
przedluzyc swiezosc napoju. Logotyp umieszczamy na 
plastikowej obudowie otwieracza. Grupa nadruku: T2. 
Rozmiar: 9,5 x4,5 x 1,2 cm • Pow. nadruku: 4 x 3 cm 

Cena PLN 1,17 

•El na 08 06 

Art: 2700 Piteczka antystresowa "Dublin" 
Zrelaksuj si^ z naszq antystresowq pileczkq. Piteczka 
zostala wypelniona drobnymi granulkami, ktore pozwolq 
Ci na maty, relaksujqcy masaz. Logotyp umieszczamy na 
biaiym polu piteczki, najlepiej w kolorze czarnym. 
Pakowana wtorebk^foliowq. Grupa nadruku:T2. 
Rozmiar: o 5,0 cm • Pow. nadruku: 3 x 1,5 cm 

CenaPLN 2,19 

premiums 1235 ^ 



Art: 1106 Zapalniczka "Lichtenstein" 
Zapalniczki cz^sto zmieniaj^ wtasciciela, wi^c 
idealnym nosnikiem Twojej reklamy. Nasza zapalniczka o 
klasycznym ksztatcie moze bye ponownie napelniana. 
Jest rowniez zabezpieczona przed dziecmi. Twoje logo 
wydrukujemy na powierzehni zapalniczki. Grupa 
nadruku:T1. 
Rozmiar: 8 x 2,4 x 1 cm • Row. nadruku: 5 x 1,4 cm 

Cena PLN 1,72 

Art: 1107 Jednorazowa zapalniczka "Karlsruhe" 
Proponujemy Ci taniq zapalniczka, ktora ma tak wiele 
miejsca na Twoj logotyp, ze na pewno b^dziesz z niej 
zadowolony! Posiada zabezpieczenie przed dziecmi. 
Grupa nadruku:T1. 
Rozmiar: 8,3 x 2,4 cm • Pow. nadruku: 5 x 1,4 cm 

Cena PLN 0,86 
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Art: 7552 Zapalniczka "Knoxville" 
Zapalniczka elektryczna z plynn^ regulacj^ ptomienia, 
dost^pna w szerokiej gamie kolorystycznej. Grupa 
nadruku T1 
Rozmiar: 8 x 2,4x 0,9 cm • Pow. nadruku: 5 x 1,4 cm 

Cena PLN 1,64 



Art: 9012 Skrobaczka do szyb "Hull" 
Plastikowa skrobaczka do szyb z ergonomicznym 
uchwytem. Logotyp umieszczamy na skrobaczce. Grupa 
nadruku:T3. 
Rozmiar: 23 x 10,8 x 1,3 cm ■ Row. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 3,28 
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Art: 3365 Skrobaczka "Helsinki" 
Szukasz przyst^pnych i praktycznych tanich gadzetow? 
Ta plastikowa skrobaczka jest prawdziwym prezentem. 
Otrzymasz idealny gadzet za male pieniqdze, ktory kazdy 
moze wykorzystac. Nadruk umiescimy na srodku 
skrobaczki. Pakowane pojedynczo w torebk^ foliowq. 
Grupa nadruku: T2 
Rozmiar: 10,2 x 10,1 x 0,2 cm • Row. nadruku: 0 4 cm 

Cena PLN 1,02 
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Art: 8649 tapka na muchy "Cranford" 
Muchy nie majq szans! Twoje logo nadrukujemy 
posrodku lapki. Pakowana pojedynczo w torebk^ 
foliowq. Grupa nadruku: SI. 
Rozmiar: 38,5 x 12,6 x 0,07 cm ■ Row. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 1,80 

* ' lr 

premiums 1237 ^ 



Art: 3362 Moneta do wozka "Bergamo" 
Przestah szukac monetlTwoi klienci nie musieli 
szukac juz monetztq praktycznq plastikowq monetqt. 
Breloczek moze bye latwo przymocowany do kluczy. 
Nadruk umiescimy na srodku monety. Pakowany 
pojedynczo w torebk^ foliowq. Grupa nadruku: T2 
Rozmiar: 6 x 3,1 x 0,2 cm ■ Pow. nadruku: 2,5 x 1 cm 

Cena PLN 0,78 

B » 

Art: 1998 Szklo powi^kszaj^ce w ksztalcie karty kredytowej "Posen" 
Szklo powi^kszaj^ce tak matych rozmiarow, ze mozna je 
zabrac ze sob^ doslownie wsz^dzie! Praktyczny prezent 
ma duzo miejsca na Twoj logotyp. Pakowane 
pojedynczo w torebk^ foliow^. Logo naniesiemy na 
powierzehni ponizej soczewki. Grupa nadruku: T3. 
Rozmiar: 8,6 x 5,5 cm • Pow. nadruku: 5 x 1,5 cm 

im iiii 
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Cena PLN 1,02 
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Art: 1999 Zakladka do ksiqzki z lup^ "Kalkutta" 
Dwa w jednym! Nasz gadzet to nie tylko lupa ulatwiajqea 
czytanie, ale takze zakladka do ksiqzki i dwie linijki 
(podaj^ce dlugosci w centymetrach i calach). Pakowana 
pojedynczo w torebk^ foliow^. Logo naniesiemy na 
powierzehni z prawej strony soczewki. Grupa nadruku: 
T3. 
Rozmiar: 18,8 x 6,6 cm ■ Pow. nadruku: 4,5 x 3 cm 

Cena PLN 2,34 

A 
," * -r 

1 V. 

BIS 



Art: 8650 Uchwyt na butelk^ "Ohio" 
Wyjqtkowo praktyczny uchwyt na butelk^, ktory z 
latwosci^ umiescisz przy pasku. Uwolnij swoje r^ce! 
Nadruk reklamowy umiescimy w dowolnym miejscu na 
powierzchni bocznej. Grupa nadruku:T2. 
Rozmiar: 14,7 x 6,3 x 1 cm • Row. nadruku: 5 x 3 cm 

Cena PLN 1,33 
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Art: 2238 Lupa z lampkq "Gloucester" 
Przyjrzyj si^ z bliska! Praktyczna lupa z lampk^ nietylko 
powi^kszy, ale rowniez oswietli oglqdany przedmiot. 
Dzi^ki temu mozesz jej uzywac w kazdych warunkach. 
Logotyp umieszczamy na uchwycie. Dolqczona bateria. 
Pakowana w pojedynczy kartonik. Grupa nadruku:T3. 
Rozmiar: 14,9 x 6,5 x 1,2 cm ■ Pow. nadruku: 4 x 1,5 cm 

Cena PLN 9,94 
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Art: 2727 Uchwyt na okulary "Santa Fe" 
Kazdy ma ten sam problem zokularami... Gdzieje 
schowac?! Rozwiqz ten dylemat kupujqc tern praktyczny 
uchwyt na okulary. Z latwosci^ przyczepisz go do kazdej 
odziezy dzi^ki magnetycznemu zapi^ciu. Grawer moze 
bye umieszczony na chromowanej powierzchni. 
Pakowany pojedynczo w torebk^ foliowq. Grupa 
nadruku L2. 
Rozmiar: 3,7 x 2,3 x 0,5 cm • Pow. nadruku: 1,7 x 1,7 cm 

Cena PLN 9,30 

premiums 1239 



Art: 4043 Welurowe etui "Esprit" 
Bardzo stylowe etui upominkowe. Dlugopis, ktory sip w 
nim znajdzie bpdzie stanowic bardzo mily prezent. 
Polecamy nadruk w kolorze srebrnym (grupa nadruku: 
III). 
Rozmiar: 15,5 x 3 x 0,1 cm 

Cena PEN 0,70 

Art: 4148 Metalowe etui "Metallic 1" 
Twoj dlugopis zasluguje na odpowiednie przechowanie! 
Metalowe etui miesci jeden dlugopis. Polecamy 
laserowy grawer ne etui. Pakowane w woreczek (grupa 
nadruku: LB). 
Rozmiar: 17,8 x 5,8 x 1,8 cm ■ Pow. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 6,95 

Art: 4149 Metalowe etui "Metallic 2" 
Twoj dlugopis zasluguje na odpowiednie przechowanie! 
Metalowe etui miesci dwa dlugopisy. Do tego polecamy 
grawer laserowy! Pakowany w woreczek (grupa nadruku: 
LB). 
Rozmiar: 17,8 x 5,8 x 1,8 cm • Pow. nadruku: 4 x 2 cm 

Cena PLN 6,95 
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Art: 5203 Smycz do kluczy 'Nagasaki' 
Modna i praktyczna smycz do kluczy z karabihczykiem. 
Mozesz zamowic dowolny kolor, minimalnie 100 szt. 
Zapytania wyceniamy indywidualnie. 
Rozmiar: 2 x 90 (2 x 45) cm 

premiums 1241 ^ 



Art: 87250 Pendrive "San Pedro" 
Pendrive wykonany z plastiku z transparentn^ kolorow^ 
ramk^ na obudowie. Pojemnosc: 8 GB. Znakowanie na 
zapytanie. Inne parametry tego modelu (pojemnosc, 
kolor, ksztatt, itp.) rowniez na zapytanie. Szacowany czas 
dostawy: 3-6 tygodni. 
Rozmiar: 6,5 x 2,0 x 0,8 cm 

Cena PLN 31,20 
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Art: 87260 Pendrive "Mykonos" 
Klasyczny pendrive wykonany z plastiku z metalowymi 
elementami o pojemnosci 8GB. Mozliwosci znakowania 
na indywidualne zamowienie. Inne parametry tego 
modelu (pojemnosc, kolor, ksztalt, itp.) rowniez na 
zapytanie. Szacowany czas dostawy: 3-6 tygodni. 
Rozmiar: 5,7 x 1,8 x 0,9 cm 

Cena PLN 31,17 

Art: 87280 Pendrive "Montreal" 
Pami^c USB wykonana ztworzywa sztucznegoz 
aksamitnym, gumowym, wykohczeniem o pojemnosci i 
GB. Znakowanie na zamowienie. Czas realizacji: 3-6 
tygodni po zatwierdzeniu. 
Rozmiar: 5,8 x 2,4 x 1 

Cena PLN 31,66 
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Art: 87330 Pendrive "Merano" 
Modny pendrive 
w eleganckiej obudowie wykonanej z imitacji skory (PU) 
o pojemnosci 8GB. Rozne mozliwosci znakowania na 
zapytanie. Inne parametry tego modelu (pojemnosc, 
kolor, ksztalt, itp.) rowniez na zapytanie. Szacowany czas 
dostawy: 3-6 tygodni. 
Rozmiar: 8,7 x 3,5 x 1,6 cm 

Cena PLN 35,57 



Art: 5205 Etui na dokumenty "Witten" 
Praktyczny, codzienny towarzysz! Dzi^ki etui wszystkie 
dokumenty zawsze pod r^k^. Poniewaz produkt 
jest na zamowienie, oferujemy szeroki wachlarz 
mozliwosci projektowych. Minimalna zamowienie: 
500szt w standardowym kolorze, w kolorze Pantone: 2 
500 szt. Informacja o cenie na zapytanie. 
Rozmiar: 0 3,2 cm ■ Row. nadruku: 0 2 cm 
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Art: 5204 Pasektransportowy do bagazu "Ohara" 
Stworz swoj indywidualny pasek do bagazu. Mozesz 
wybrac material, z ktorego bgdzie wykonany: poliester 
lub nylon, metodg znakowania, kolory, itp. Wymiary 
paska: 5x200 cm. Minimalne zamowienie: 100 szt. 
Dodatkowo mozesz wybrac czyzamykanie ma bycz 
szyfrem czy bez. Czas oczekiwania: 2-6 tygodni. Cena 
dostgpna na indywidualne zapytanie. 
Rozmiar: 5 x 200 cm ■ Pow. nadruku: allover 

Art: 999400 Bateria UM 4 
Rozmiar: 4,4x0 1,0 cm 

PLN 2,27 

Art: 999300 Bateria UM 3 
Rozmiar: 5,0 x 0 1,4 cm 

premiums 1243 ^ 



Art: B9024 
wymiar breloka: 6,6 x 3,0 x 0,9 cm 
wymiar wkladki: 2,0 x 4,9cm 
min. zamowienie: 100 szt. 
Cena: 1,81 zt/szt. 

y 

Art: B9023 
wymiar breloka: 5,5 x 3,4 x 0,6 cm 
wymiar wkladki: 2,8 x 3,8 cm 
min. zamowienie: 100 szt. 
Cena: 1,54 zt/szt. 

0, 
Art: B9027 
wymiar breloka: 5,8 x 3,0 x 0,7cm 
wymiar wkladki: 2,3 x 4,5 cm 
min. zamowienie: 100 szt. 
Cena: 1,52 zt/szt. 

^5 

Art: B9025 
wymiar breloka: 9,6 x 4,3 x 0,7cm 
wymiar wkladki: 2,8 x 3,8 cm 
min. zamowienie: 50 szt. 
Cena: 2,69 zt/szt. 
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Art: B9020 
wymiar breloka: 4,8 x 3,1 x 0,7 cm 
wymiar wkladki: 2,4 x 3,5 cm 
min. zamowienie: 100 szt. 
Cena: 1,49 zt/szt. 

Art: B9021 
wymiar breloka: 4,5 x 4,0 x 0,7 cm 
wymiar wkladki: 3,1 x3,1 cm 
min. zamowienie: 100 szt. 
Cena: 1,74 zl/szt. 

WSPIA.Pl 

Art: B9028 
wymiar breloka: 4,6 x 4,Ox 0,7 cm 
wymiar wkladki: o 3,2 cm 
min. zamowienie: 100 szt. 
Cena: 1,52 zt/szt. 

2441 keyrings & pins 
Zaprezentowane na zdj^ciach loga i znaki graficzne sq wlasnosciq poszczegolnych firm 
i majqjedynie na celu zaprezentowanie mozliwosci produkcyjnych. 
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Art: B9022 
wymiar breloka: 5,9 x 3,5 x 0,7cm 
wymiar wkladki: 2,4 x 3,5 cm 
min. zamowienie: 100 szt. 
Cena: 1,49zt/szt. 
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Art: RN 
wymiar breloka: 3,7 x 8 cm 
wymiar nadruku: 2,8 x 2,8 cm 
znakowanie:T2 
Cena: 1,74zt/szt. 

Art: P44 
wymiar plakietki: 0 4,4 cm 
wymiar wkladki: 0 4,4 cm 
znakowanie: ET 
Cena: 1,74zt/szt. 
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Art: N1854 
wymiar nozyka: 2,4 x 19 cm 
wymiar wkladki: 1,8 x 5,4 cm 
znakowanie: ET 
Cena: 1,74zt/szt. 

Dost^pne 
opcjezetonu: 

zl 

Art: B9026 
wymiar breloka: 4,8 x 4,2 x 1,0 cm 
wymiar nadruku: 1,5 x 1,5 cm 
min. zamowienie: 100 szt. 
pow. nadruku: 2 x 1,5 cm 
znakowanie: 12 
Cena: 1,79zt/szt. 

Zaprezentowane na zdj^ciach loga i znaki graficzne sq wlasnosciq poszczegolnych firm 
i majq jedynie na celu zaprezentowanie mozliwosci produkcyjnych. keyrings & pins 1245 
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Art: P0916 
Rozmiar pinsa: 0,9 x 1,6 cm 
Pow. nadruku: 0,7 x 1,4 cm 
Znakowanie: ET (P) 

Art: P0822 
Rozmiar pinsa: 0,8 x 2,2 cm 
Pow. nadruku: 0,6 x 2 cm 
Znakowanie: ET (P) 

ZORKA 

Art: P0617 
Rozmiar pinsa: 0,6 x 1,7 cm 
Pow. nadruku: 0,4 x 1,5 cm 
Znakowanie: ET (P) 

||fy «ast 

Art: PI218 
Rozmiar pinsa: 1,2 x 1,8 cm 
Pow. nad ru ku: 1 x 1,6 cm 
Znakowanie: ET (P)) 

Art: PI313 
Rozmiar pinsa: 1,3 x 1,3 cm 
Pow. nadruku: 1,1 x 1,1 cm 
Znakowanie: ET (P) 

Art: PI218 
Rozmiar pinsa: 1,2 x 1,8 cm 
Pow. nadruku: 1 x 1,6 cm 
Znakowanie: ET (P) 

PANNONKANT 

Art: PI 325 
Rozmiar pinsa: 1,3 x 2,5 cm 
Pow. nadruku: 1,1 x 2,3 cm 
Znakowanie: ET (P) 

RIEII 

BURN 

Art: PI020 
Rozmiar pinsa: 1 x 2 cm 
Pow. nadruku: 0,8 x 1,8 cm 
Znakowanie: ET (P) 

fr. 

Sposobzapinania pinsow 

LUBLIN 

Art: K10 
rozmiar pinsa: 0 1 cm 
Pow. nadruku: 0 0,8 cm 
Znakowanie: ET (P) 

Art: PI 924 
rozmiar pinsa: 1,9 x 2,4 cm 
Pow. nadruku: 1,7 x 2,2 cm 
Znakowanie: ET (P) 

Art: PI 722 
Rozmiar pinsa: 1,7 x 2,2 cm 
Pow. nadruku: 1,5 x 2 cm 
Znakowanie: ET (P) 

Art: P1418 
Rozmiar pinsa: 1,4 x 1,8 cm 
Pow. nadruku: 1,2 x 1,6 cm 
Znakowanie: ET (P) 

I 
^ORLH* 

Art: K15 
Rozmiar pinsa: 0 1,5 cm 
Pow. nadruku: 0 1,3 cm 
Znakowanie: ET (P) 

2 

Oo 

SWHOOJiUF 

Art: K20 
Rozmiar pinsa: 0 2 cm 
Pow. nadruku: 0 1,8 cm 
Znakowanie: ET (P) 

Art: G1216 
Rozmiar pinsa: 1,2 x 1,6 cm 
Pow. nadruku: 1 x 1,4 cm 
Znakowanie: ET (P) 

■ ■ 

Art: T1217 
Rozmiar pinsa: 1,2 x 1,7 cm 
Pow. nadruku: 1 x 1,5 cm 
Znakowanie: ET (P) 

Art: H1216 
Rozmiar pinsa: 1,2 x 1,6 cm 
Pow. nadruku: 1 x 1,4 cm 
Znakowanie: ET (P) 

2461 keyrings & pins 



Art: EG 3304 3 

Tf 

Art: EG330403 
Czapka z daszkiem - 6 paneli 
Row. nadruku: 120 x 50 mm 
Znakowanie:TTl / haft 

Art: EG 330407 

Art: EG150405 
Czapka z daszkiem typu Sandwich - 6 paneli 
Row. nadruku: 120 x 50 mm 
Znakowanie:TTl / haft 

Art: EG 150403 

Art: EG 150415 

Art: EG 150414 Art: EG 150406 

Art: EG 150422 

"-..U li I 

liJi iun     1141 I I i I • ■ I I. | 11 „,, ii- 
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Art: EG930415 
Czapka z daszkiem - 6 paneli 
Pow. nadruku: 120 x 50 mm 
Znakowanie:TT1 / haft 

Art: EG 930402 Art: EG 930414 

clothes 1247 
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G LDAN 

185g/m 

119.09 
T-Shirt damski 
Gramatura 185 g/m2 (White: 180 g/m2). 
100% bawelna ring-spun, niekurczliwa Sport Grey: 90% bawelna, 10% poliester. 
Uszytyz niekurczliwego materialu typu ring spun. 
Posiada tasm^ wzmacniajqcq od ramienia do ramienia, podwojne przeszycia przy 
r^kawkach i u dolu koszulki oraz szwy boczne. 

* i 
rwt* ■ F1■ - 

* ■" ^ T v I r y 
IK GILDAN 

185 g/m 

10509 
T-Shirt m?skiS-XXXL 
Gramatura 185 g/m2. 
100% bawelna niekurczliwa ring spun (Sport Grey: 90% bawelna, 109 
poliester). 
Uszyty z niekurczliwego materialu typu ring spun . Posiada tasmg 
wzmacniaj^c^ na karku i ramionach, sci^gacz wokol szyi, podwojne 
przeszycia przy rgkawkach i u dolu koszulki. 

I111 I* 

270 g/m 

; 

1 

23809 
Bluza m^ska S - XXL 
Gramatura 270 g/m2 (White: 255 g/m2). 
Uszyta z materialu typu open end (50% 
bawelna, 50% poliester). Posiada okrqgle 
wykonczenie wokdl szyi, prosto wszyste 
rpkawy, elastyczne sciggacze przy rgkawach 
i u dolu bluzy, podwojne szwy, brak szwdw 
bocznych. 

2481 clothes 



15009 
T-Shirt m^ski S - XXXL 
Gramatura 150 g/m2 (White: 141 g/m2) 
100% bawelna ring-spun (Sport Grey/wszystkie 
kolory Antique: 90% bawelna, 10% poliester; 
wszystkie kolory Heather: 35% bawelna, 65% 
poliester). 
Uszyty z niekurczliwego materialu. Posiada tasm^ 
wzmacniajqcq od ramienia do ramienia, okrqgle 
wykohczenie wokol szyi, podwojne przeszycia 
przy r^kawkach, szyi i u dolu koszulki, bez szwow 
bocznych. 

GILDAN" 150 g/m2 

I1Y HOI 000 125 126 200 300 400 410 602 509 
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19409 
T-Shirt damski S - XXL 
Gramatura 185 g/m2 (White: 175 g/m2). 
100% niekurczliwa bawelna, Sport Grey: 90% bawelna, 10% 
poliester, Dark Heather, Dark Sapphire, Lilac, Sunset: 50% 
bawelna, 50% poliester. 
Uszyty z niekurczliwego materialu. Posiada tasm^ wzmacnia- 
jqcq od ramienia do ramienia, bezszwowy sciqgacz wokol szyi, 
podwojne przeszycia przy r^kawkach i u dolu koszulki oraz 
szwy boczne. 

f 101 000 125 200 300 400 

13109 
T-Shirt damski S - XXL 
Gramatura 150 g/m2 (White: 141 g/m2). 
100% bawelna ring spun (Sport Grey/wszystkie kolory 
Antique: 90% bawelna, 10% poliester; wszystkie kolory 
Heathen 35% bawelna, 65% poliester). 
Uszyty z niekurczliwego materialu. Posiada tasmg wzmac- 
niajgcg na karku, okrggle wykohczenie wokol szyi, podwo- 
jne przeszycia przy rgkawkach, szyi i u dolu koszulki oraz 
szwy boczne 

18009 
T-Shirt m?ski S - XXXL 
Gramatura 185 g/m2 (White: 175 g/m2). 
100% bawelna (Ash: 99% bawelna, 1 % poliester; 
Sport Grey, wszystkie kolory Antique: 90% 
bawelna, 10% poliester). uszyty z materialu 
typu open-end. Posiada tasmg wzmacniajgcg 
od ramienia do ramienia, okrggle podwojne 
przeszycia przy rgkawkach i u dolu koszulki, 

■ bez szwow bocznych. 

185 g/m 

m 

II 
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54842 
Koszulka polo m^ska S - XXXL 
Gramatura 180 g/m2. 
Uszyta z niekurczliwej bawelny 100%typu ring 
spun Posiada tasmp wzmacniajgcg na karku, 
kolnierzyk sciggaczowy, podwojne przeszycia przy 
rgkawkach i u dolu koszulki, boczne szwy oraz 
zapigcie na 2 guziki w kolorze koszulki. 

180 g/m2 

I 
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52642 
Koszulka polo damska XS - XXL 
Gramatura 180 g/m2. 
100% bawelna (Heather Grey: 90% bawelna, 
10% wiskoza). 
Uszyta z wysokogatunkowej bawelny czesanej 
typu ring spun o splocie pique. Posiada tasm^ 
wzmacniajqcq na karku, sciqgacz przy kolnier- 
zu i r^kawach, szwy boczne oraz zapi^cie na 2 
guziki w kolorze koszulki, dopasowany kroj. 

1 » » t 
101 000 200 300 400 503 

180 g/m 

54942 
Koszulka polo m^ska S - XXXL 
Gramatura 180 g/m2. 
100% wysokogatunkowa bawelna ring-spun 
(Ash: 99% bawelna, 1 % wiskoza; Heather Grey: 
90% bawelna, 10% wiskoza). 
Uszyta z wysokogatunkowej bawelny typu ring 
spun. Posiada tasm^ wzmacniajqcq na karku, 
podwojne szwy oraz zapi^cie na 3 guziki w 
kolorze koszulki. 

% iAii 101 000 200 300 400 503 

I 

601.57 
Torba bawetniana 100% 
z dtugimi uszami (ok. 70 cm). 
Gramatura 140 g/m2. 
Posiada krzyzykowe przeszycia 
przy uchwytach dla wzmocnienia 
oraz kopertowe szwy boczne 
zapobiegajgce kurczeniu. 

101 008 000 201 300 400 411 600 

HI 140g/m 
2 501 

610.57 
Torba bawetniana z krotkimi uszami (ok. 35 
cm). 
Gramatura 140 g/m2. 
Posiada krzyzykowe przeszycia przy uchwy- 
tach dla wzmocnienia oraz kopertowe szwy 
boczne zapobiegajgce kurczeniu. 

i_LO 

411 400 411 600 501 503 
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180 g/m2 

Koszulka polo 
Gramatura 180 g/m2 (White: 175 g/m2). 
Uszyta z bawelny o splocie pique. 
Posiada tasm^ wzmacniajqcq na karku, rozci^cia po 
bokach, sciqgacz przy kolnierzu i r^kawach, szwy 
boczne oraz zapi^cie na guziki w kolorze koszulki. 
100% bawelna pique (Birch: 99% bawelna, 1% 
wiskoza; Light Oxford: 93% bawelna, 7% wiskoza). 

□ I 101 200 300 400 600 

513.52 
Koszulka polo damska 
S - XXL 

549.52 
Koszulka polo m^ska 
S - XXL 

462.52 
Softshell damski. 
S - XXL 

438.52 
Softshell m^ski 
S - XXL 

310 g/m2 

Softshell 
Gramatura 310 g/m2 

warstwa zewn^trzna: 92% poliester, 8% elastan 
podszewka: 100% mikropolar. 
Uszytyz 3-warstwowego materialu wiatro i 
wodoodpornego (5000mm). Posiada migkkie wys- 
cielanie karku, dwie kieszenie z przodu zapinane 
na zamek i mankiety regulowane na rzep. 

■TJ 

81952 
Polar damski 
S - XXL 

320 g/m2 

Polar 
Gramatura 320 g/m2. 
Uszyty z materialu typu antipilling (100% po- 
liester). Posiada srebrny korpus zamka, uchwyt 
w kolorze polaru, szwy boczne. 
Mozna go nosic jako warstw^ pod innymi 
ubraniami. 

121 200 300 400 540 

87052 
Polar m^ski 
5-XXL 

clothes 1251 



V. ^ 
u 

. 

EG R1 Samowyzwalacz 
Urzqdzenie samowyzwalacz bluetooth sluzy 
do robienia zdj^c z telefondw komdrkowych. 
Lqczy si'; z telefonem komdrkowym za pomocq 
bluetooth. Za jego pomocg mozna wykonac 
stabilne zdjpcia, wideo rejestracje i autoportrety 
Znakowanie: L2 

Na zamowienie dost^pne rowniez inne wersje 
kolorystyczne. 

3484 Uchwyt do robienia zdj^c selfie „Ancona" 
Gadzet dzipki ktdremu mozna w latwy sposdb zro- 
bic zdjpcie nie tylko sobie, ale takze calej rodzinie 
czy grupie przyjaciot. Wystarczy na kohcu uchwytu 
zamontowac telefon oraz uruchomic samowy- 
zwalacz w telefonie. Dla tych, ktdrzy nie majg w 
swoich telefonach polecamy samowyzwalacz w 
postaci mini pilota do telefonu. 
Znakowanie: 14 
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TR R1 Statyw do telefonu 
Statyw specjalnie zaprojektowany dla telefondw oraz 
innych urzgdzeh cyfrowych o Idealny do robienia 
zdjgd lub krgcenia filmdw telefonem komdrkowym, 
dopasowuje sip do rdznych wymiardw telefondw 
komdrkowych. 
Znakowanie: 14 
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CERRUTI 1881 

Art: NST0995 
Linia„Heritage"to artykuly pismiennicze 
l^czqce tradycj^ z nowoczesnosciq. Pioro 
kulkowe piszqce na czarno. Pakowane w 
czarne pudelko ozdobne, na ktorym mozemy 
nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: L2 

CERRUTI 1881 

Art: NST0994 
Linia„Heritage"to artykuly pismiennicze 
l^czqce tradycj^ z nowoczesnosciq. Dlugopis 
z mosi^dzu, pisze na niebiesko. Pakowany w 
czarne pudelko ozdobne, na ktorym moze- 
my nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: L2 

CERRUTI 1881 

Art: NS5554 
Metalowy czarny dlugopis z elementa- 
mi chromowanymi. Dlugopis pisze na 
niebiesko, pakowane jednostkowo w 
NBS200. 
Znakowanie: L2 

CERRUTI 1881 

Art: NS5550BP 
Zestaw skladaj^cy si^ z czarnego, metalowego piora 
(NS5552)oraz dlugopisu (NS5554)zelementami chromo- 
wanymi. Kolortuszu niebieski. Pakowany w NBE200. 
Znakowanie: T3 / L2 / ET(P) 

CERRUTI 1881 

Art: NS5552 
Metalowe czarne pioro z elementami 
chromowanymi. Naboj do piora dol^czo- 
ny dozestawu. Pioro pisze na niebiesko, 
pakowane jednostkowo w NBS200. 
Znakowanie: L2 
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Art: NST8304 
Modny i elegancki dfugopis wykonany z mo- 
si^dzu. Pisze na niebiesko, pakowany w czarne 
pudelko ozdobne, na ktorym mozemy nadruko 
wacTwoj logotyp. 
Znakowanie: L2 

Art: NST8302 
Modne i eleganckie pioro wykonane z mosi^dzu. Pisze 
na niebiesko, pakowane w czarne pudelko ozdobne, na 
ktorym mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: L2 

CERRUTI 1881 

CERRUTI 1881 
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CERRUTI 1881 
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Art: NST8305 
Modne i eleganckie pioro kulkowe z mosi^dzu. Wklad 
zelowy pisze na czarno. Pioro pakowane jest w czarne 
pudelko ozdobne, na ktorym mozemy nadrukowacTwoj 
logotyp. 
Znakowanie: L2 

Art: NSW1555 
Kwintesencja elegancji. Pioro kulkowe z mosi^dzu, wklad 
zelowy pisze na czarno. Pioro pakowane jest w czarne 
pudelko ozdobne, na ktorym mozemy nadrukowacTwoj 
logotyp. 
Znakowanie: L2 

CERRUTI 1881 

Art: NSW1554 
Kwintesencja elegancji. Dlugopisz mosi^dzu, pisze na 
niebiesko. Pakowany w czarne pudelko ozdobne, na 
ktorym mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: L2 

CERRUTI 1881 



Art: NSN7304 
Samo patrzenie na ten dlugopis jest przyjemnosciq - a 
tym bardziej pisanie nim! Dlugopis z mosi^dzu, pisze 
na niebiesko. Pakowany w czarne pudelko ozdobne, na 
ktorym mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: L2 

Art: NPBR730 
Bardzo modny zestaw piszqcy skladajqcy si^ z dlugopisu 
NSN7304 oraz piora kulkowego NSN7305. 
Znakowanie: T3 / L2 / ET(P) 

CERRUTI 1881 

C 

Art: NPBR491 
Skromny, ale stylowy mosi^zny dlugopis piszqcy na czar- 
no idealnie komponuje si^ z brelokiem utrzymanym w 
tej samej kolorystyce. Proponujemy znakowanie obydwu 
elementow metod^ graweru laserowego lub nadruk na 
pudelku. Calosc pakowana w czarne pudelko ozdobne. 
Znakowanie: T3 / L2 / ET(P) 

CERRUTI 1881 

Art: NPBK209 
Zestaw, ktory nie tylko ladnie si^ prezentuje, ale jest tez 
niezbgdny w codziennym zyciu. Na zestaw sklada si^ 
brelok (wigksze kolko-srednica 65mm, mniejsze kolka- 
-srednica 60mm) i dlugopis z mosi^dzu, ktory pisze na 
niebiesko. Calosc pakowana w czarne pudelko ozdobne, 
na ktorym mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: T3 / L2 / ET(P) 

CERRUTI 1881 

Art: NPNR413 
Niewielkich rozmiarow podrgczny zestaw dla kazdego 
- sklada si^ z 80-kartkowego notesu z PU, spinanego na 
rogu gumk^ i pisz^cego na czarno dlugopisu zelowego 
z mosi^dzu. Calosc pakowana w czarne pudelko ozdob- 
ne, na ktorym mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: T3 / L2 / ET(P) CERRUTI 1881 
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Art: NSN3764 
Metalowy dlugopis, ktory pisze na 
niebiesko. Dlugopis pakowany 
jednostkowo w czarne etui NBS200. 
Znakowanie: L2 

CERRUTI 1881 

/ 

Art: NSN3765 
Metalowe pidro kulkowe, ktdre pisze na czarno. 
Pidro pakowane jednostkowo w czarne etui 
NBS200. 
Znakowanie: L2 

CERRUTI 1881 

Art: NSG4914 
Skromny, ale stylowy mosi^zny dlugopis piszqcy na 
czarno. Proponujemy znakowanie metod^ graweru lase 
rowego. Pakowany w czarne pudelko ozdobne. 
Znakowanie: L2 

Art: NPBR376 
Oplywowe ksztalty tego dlugopisu i dlugopisu zelowego 
zostanq docenione przez kazdego wielbiciela elegancji. 
Dlugopis pisze na niebiesko. pioro kulkowe pisze na czar- 
no. Obydwa elementy zestawja wykonane s^ z mosi^dzu. 
Calosc pakowana w czarne pudelko ozdobne, na ktorym 
mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie:T3 / L2 / ET(P) 

256| CERRUTI 1881 

CERRUTI 1881 

Art: NSG4915 
Skromny, ale stylowy mosi^zny dlugopis z wkladem 
zelowym piszqcym na czarno. Proponujemy znakowa- 
nie metod^ graweru laserowego. Pakowany w czarne 
pudelko ozdobne. 
Znakowanie: L2 



Art: NDM221 
Klasyczny notatnik A5 zawierajqcy 80 czystych kartek. 
Notatnik wykonany z matreialu poliuretanowego PU. 
Pakowany jednostkowo w czarne, ekskluzywne pudelko 
ozdobne. 
Znakowanie: T3 

CERRUTI 1881 

■ ivjei CERRUTI 1881 
Art: NDN221 
Klasyczny czarny notatnik A6 zawierajqcy 80 czystych 
kartek. Notatnik wykonany z matreialu poliuretanowego 
PU. Pakowany jednostkowo w czarne, ekskluzywne 
pudelko ozdobne. 
Znakowanie: T3 

CERRUTI 1881 

Art: NDF221 
Klasyczny czarny notatnik A4 zawierajqcy 80 czystych kar- 
tek. Notatnik wykonany z matreialu poliuretanowego PU. 
Pakowany jednostkowo w czarne, ekskluzywne pudelko 
ozdobne. 
Znakowanie: T3 

CERRUTI 1881 

Art: NPBN221 
Niewielki, ale jakze przydatny zestaw! Notes z PU zawiera 
80 kartek. Dlugopis pisze na niebiesko, wykonany jest 
z mosi^dzu. Calosc pakowana w czarne pudelko ozdob- 
ne, na ktorym mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: T3 / L2 / ET(P) 

CERRUTI 1881 | 257 



Art: NDF414 
Czarna prqzkowana teczka wykonana z PU (imitacja 
skory), wyposazona w 40-kartkowy notes. Idealna na 
spotkania i konferencje. Pakowana w czarne pudelko 
ozdobne, na ktorym mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: L2 

CERRUTI 1881 

Art: NNM414 
80-kartkowy notes w czarnej okladce wykonanej z PU. 
Idealny na spotkania i konferencje. Pakowany w czarne 
pudelko ozdobne, na ktorym mozemy nadrukowacTwoj 
logotyp. 
Znakowanie: L2 

CERRUTI 1881 

Art: NLW414 
Szary, wyrazisty pasekto cecha charakterystyczna 
produktow z serii„Central". Skorzany portfel z nylonowq 
wysciolkq zawiera 2 przegrody na banknoty i 12 przegro- 
dek na karty i wizytowki. Pakowany w czarne pudelko 
ozdobne, na ktorym mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: L2 

CERRUTI 1881 

Art: NLC414 
Szary, wyrazisty pasek to cecha charakterystyczna 
produktow z serii„Central". Skorzane etui z nylonowq 
wysciolkq zawiera 5 przegrodek na karty i wizytowki. Pa- 
kowane w czarne pudelko ozdobne, na ktorym mozemy 
nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: L2 
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Art: NLW011 
Przydatny drobiazg, ktory bez wqtpienia zachwyci obda- 
rowanq nim osobg! Portfel wykonany ze skory, zawiera 
przegrodg na banknoty oraz 8 przegrodek na karty 
i wizytowki. Pakowany w czarne pudelko ozdobne, 
na ktorym mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: L2 

CERRUTI 1881 

Art: NLW221 
Czarny, skorzany portfel o ciekawej fakturze. Zawiera 
zapinanq na zamek przegrodg na banknoty oraz 6 prze- 
grodek na karty i wizytowki. Pakowany w czarne pudelko 
ozdobne, na ktorym mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: L2 

8S351 
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CERRUTI 1881 

Art: NLP413 
Szare paski na rogu to cecha charakterystyczna produk- 
tow z serii„Corner". Skorzane etui z nylonowq wysciolkq 
pomiesci paszport, zawiera takze 6 przegrodek na karty 
i wizytowki. Pakowane w czarne pudelko ozdobne, 
na ktorym mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: L2 

CERRUTI 1881 
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CERRUTI 1881 

Art: NUA341 
Czarny nylonowy parasol, ktory otwiera 
si^ automatycznie. Parasol pakowany w 
nylonowy pokrowiec. 
Znakowanie: S2 / TT3 

E 

CERRUTI 

CERRUTI 1881 

Art: NP5600 
Bardzo elegancki, skladany parasol mark! Cerrutti 1881. 
Polqczenie nowoczesnosci i smaku zaimponuje kazdemu 
uzytkownikowi. 
Znakowanie: S2 /TT3 

Art: NUD352 
Czarny poliestrowy parasol, ktory idealnie 
nadaje si^ doTwojej torebki. Parasol pako- 
wany w poliestrowy pokrowiec. 
Znakowanie: 52 /TT3 
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CERRUTI 1881 

CERRUTI 1881 

Art: NTB221 
Czama torba podrozna, wykonana z imitacji 
skory (PU). Torba zapinana na zamek. Torba 
pakowana w nylonowy worek. 
Znakowanie: S2 

Art: NTS221 
Czarna torba na zakupy/podrozna wyko- 
nana z imitacji skory (PU). Torba pakowana 
w nylonowy worek. 
Znakowanie: S2 

CERRUTI 1881 

- 

Art: NTD221 
Czarna torba na dokumenty wykonana 
z imitacji skory (PU). Torba zapinana na zamek. 
Torba pakowana w nylonowy worek. 
Znakowanie: S2 

CERRUTI 1881 

Art: NTL221 
Czarna torba na laptopa, wykonana z imitacji skory 
(PU). Torba zapinana na zamek. Torba pakowana 
w nylonowy worek. 
Znakowanie: 52 
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NINA RICCI 

Art: RPBM317 
Uroczy i bardzo kobiecy zestaw, delikatnie zdobiony wzo- 
rem w kwiaty. Sklada si^ z piszqcego na niebiesko dlugo- 
pisu z mosi^dzu i 75-kartkowego notesu A6, w okladce 
z PU. Calosc pakowana w biale pudelko ozdobne, na 
ktorym mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: T3 / L2 / ET(P) 

NINA RICCI 

Art: RPBH317 
Uroczy i bardzo kobiecy zestaw, delikatnie zdobiony wzo- 
rem w kwiaty. Sklada si^ na niego skorzany wieszak na 
torebk^ i mosi^zny dlugopis ze skorzanymi elementami, 
piszqcy na niebiesko. Calosc pakowana w biale pudelko 
ozdobne, na ktorym mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: L2 / ET(P) 

NINA RICCI 

Art: RPBN224 
Uniwersalny zestaw na kazd^ okazj^ i dla kazdego - 
piszqcy na niebiesko dlugopis z mosi^dzu i 100-kartkowy 
notes A6 w okladce z PU, z zakladkq. Calosc pakowana w 
biale pudelko ozdobne, na ktorym mozemy nadrukowac 
Twoj logotyp. 
Znakowanie: T3 / L2 / ET(P) 

NINA RICCI 
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Art: RSN2505 
Uniwersalne polqczenie czerni i srebra oraz oplywowe, 
mi^kkie ksztatty tego piora wiecznego zachwycq Ciebie i 
Twoich klientow. Mosi^zne pioro pisze na czarno, pako- 
wane jest w biale pudelko ozdobne, na ktorym mozemy 
nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: L2 

NINA RICCI 

Art: RSN2502 
Uniwersalne pd^czenie czerni i sre- 
bra oraz oplywowe, mi^kkie ksztalty 
tego piora wiecznego zachwycq 
Ciebie i Twoich klientow. Mosi^zne 
pioro pisze na niebiesko, pakowane 
jest w biale pudelko ozdobne, na 
ktorym mozemy nadrukowacTwoj 
logotyp. 
Znakowanie: L2 

Art: RSN2504 
Uniwersalne pol^czenie czerni i srebra oraz oplywowe, 
mi^kkie ksztalty tego dlugopisu zachwyc^ Ciebie i 
Twoich klientow. Mosi^zny dlugopis pisze na niebiesko, 
pakowany jest w biale pudelko ozdobne, na ktorym 
mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: L2 

NINA RICCI 

NINA RICCI 

Art: RST4574 
4574 Subtelnie zdobiony dlugopis, ktory przyci^- 
gnie uwag^ kazdego wielbiciela pi^knych przed- 
miotow! Wykonany w mosi^dzu, pisze na niebiesko. 
Pakowany w biale pudelko ozdobne, na ktorym 
mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: L2 

Art: RST4572 
Subtelnie zdobione pioro, ktory przyci^gnie uwag^ 
kazdego wielbiciela pi^knych przedmiotow! Wy- 
konany w mosi^dzu, pisze na niebiesko. Pakowany 
w biale pudelko ozdobne, na ktorym mozemy 
nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: L2 

NINA RICCI 

Art: RPBNU463 
Zestaw sklada si^ zzakr^canego pen- 
drive'a ze skory o pojemnosci 8GB, 
80-kartkowego notesu A6 w okladce 
z PU z zakladkq oraz piszqcego na 
niebiesko dlugopisu z 
mosi^dzu. Calosc pakowana w biale 
pudelko ozdobne, na ktorym moze- 
my nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: L2 / ET(P) 

NINA RICCI 

f 

NINA RICCI 

Art: RPBP457 
Subtelnie zdobiony zestaw, ktory przyci^gnie uwag^ kazdego wielbiciela 
pi^knych przedmiotow! Na zestaw skladajq si^ pioro wieczne i dlugopis 
- obydwa piszqce na niebiesko i obydwa wykonane z mosi^dzu. Zestaw 
pakowany w biale pudelko ozdobne, na ktorym mozemy nadrukowacTwoj 
logotyp. 
Znakowanie: L2 / ET(P) 

NINA It IC t' I 
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Art: RSL4074 
Podaruj swoim klientom luksusowy dlugopis z mosi^dzu 
i skory. Dlugopis pisze na niebiesko, pakowany jest w 
biale pudelko ozdobne, na ktorym mozemy nadrukowac 
Twoj logotyp. 
Znakowanie: L2 / ET(P) 

NINA RICCI 

Art: RSL4084 
Podaruj swoim klientom luksusowy dlugopis zmosi^dzu 
i skory. Dlugopis pisze na niebiesko, pakowany jest w 
biale pudelko ozdobne, na ktorym mozemy nadrukowac 
Twoj logotyp 
Znakowanie: L2 / ET(P) 

NINA RICCI 

NINA RICCI 
Art: RNM407 
Podaruj swoim klientkom niewielki, ale luksusowy 
80-kartkowy notes o formacie A6, w okladce z PU, z 
zakladkq. Notes pakowany w biale pudelko ozdobne, na 
ktorym mozemy nadrukowac Twoj logotyp. 
Znakowanie: L2 

NINA RICCI 

Art: RNM408 
Podaruj swoim klientkom niewielki, ale luksusowy 
80-kartkowy notes o formacie A6, w okladce z PU, z 
zakladkq. Notes pakowany w biale pudelko ozdobne, na 
ktorym mozemy nadrukowac Twoj logotyp. 
Znakowanie: L2 
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Art: RDM224 
Uniwersalna teczka A5 z PU (imitacja skory), zawierajqca 
40-kartkowy notes. Wyposazona rowniez w przegrody na 
dokumenty i na dlugopis. Folder pakowany jest w biale 
pudelko ozdobne, na ktorym mozemy nadrukowacTwoj 
logotyp. 
Znakowanie: L2 

NINA RICCI 

Art: RDN224 
Podaruj swoim klientom prezent, ktory b^dzie im oTobie 
przypominal przez dlugie lata. Skorzane etui pakowane 
jest w biale pudelko ozdobne, na ktorym mozemy nadru- 
kowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: L2 

met'1 

I 

NINA RICCI 

Art: RDF224 
Uniwersalna teczka A4 z PU (imitacja skory), zawierajqca 
40-kartkowy notes. Wyposazona rowniez w przegrody 
na dokumenty i przegrodki na karty i wizytowki oraz na 
dlugopis. Folder pakowany jest w biale pudelko ozdobne, 
na ktorym mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: L2 

NINA RICCI 
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Art: RLC316 
Podaruj swoim klientom prezent, ktory b^dzie im oTobie 
przypominal przez dlugie lata. Skorzane etui z wysciolkq 
z nylonu zawiera 3 przegrodki na karty i wizytowki, a 
takze przegrodk^ na monety. Pakowane w biale pudelko 
ozdobne, na ktorym mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: L2 

NINA RICCI 

■Tit i.n 

NINA RICCI 

Art: RLL316 
Podaruj swoim klientom prezent, ktory b^dzie im oTobie 
przypominal przez dlugie lata. Skorzane etui z nylonowq 
wysciolkq zawiera kieszonk^ na monety, 3 przegrody na 
banknoty i dokumenty oraz 12 przegrodek na karty i wi- 
zytowki. Pakowane w biale pudelko ozdobne, na ktorym 
mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: L2 

NINA RICCI 
Art: RLM316 
Podaruj swoim klientom prezent, ktory b^dzie im oTobie 
przypominal przez dlugie lata. Skorzany portfel z nylono- 
wq wysciolkq zawiera kieszonk^ na monety, 2 przegrody 
na banknoty oraz 4 przegrodki na karty i wizytowki. 
Pakowany w biale pudelko ozdobne, na ktorym mozemy 
nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: L2 

NINA RICCI 

Art: RLE316 
Podaruj swoim klientom prezent, ktory b^dzie im oTobie 
przypominal przez dlugie lata. Skorzane etui pakowane 
jest w biale pudelko ozdobne, na ktorym mozemy nadru- 
kowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: L2 
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Art: CPFM206 
Intensywna czerwieh dla pan, ktore lubi^ wyroz- 
niac si^ w tlumie. Zestaw sklada si^ z wefnianego 
szala i zegarka na r^k^ (skorzany pasek, wodo- 
szczelnosc: 3 ATM, mechanizm: Miyota). Calosc 
pakowana w biale pudefko ozdobne, na ktorym 
mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie:T3 

cacharel 

cacharel 

A. 

cacharel 

Art: CFR206 
Welniany damski szal, ktory idealnie nadaje 
si^ na chlodne dni. Szal pakowany jednostko- 
wo w eleganckq kopert^. 
Wymiary torby: 1600 x 400 mm 
Znakowanie:T3 

Art: CMN2285 
Taki zegarek nigdy nie wychodzi z 
mody! Zegarek damski, ze skorzanym 
paskiem, wodoszczelnosc: 3 ATM, me- 
chanizm: miyota. Pakowany w biale 
pudelko ozdobne, na ktorym mozemy 
nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: L2 

cacharel 

cacharel 

M 

X 

Art: CFB206 
Przykuwajqcy uwag^ szal wyko- 
nany ze 100% welny, pakowany 
w biale pudelko ozdobne, na 
ktorym mozemy nadrukowac 
Twoj logotyp. 
Znakowanie: T3 

cacharel 

Art: CMN2255 
Taki zegarek nigdy nie wychodzi z mody! Zegarek damski, 
ze skorzanym paskiem, wodoszczelnosc: 3 ATM, mecha- 
nizm: miyota. Pakowany w biale pudelko ozdobne, na 
ktorym mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: L2 

cacharel 1267 



cacharel 

Art: CAG227 
Wyjqtkowe damskie lusterko, ktore idealnie nadaje si^ 
doTwojej torebki. Lusterko pakowane w eleganckie 
pudelko. 
Znakowanie: T3 
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Art: CAH227 
Metalowa zawieszka na torebk^. Zawiesz- 
ka pakowana jednostkowo w eleganckie 
pudelko. 
Znakowanie: T3 

cacharel 

Art: CFY227 
Kolorowa jedwabna apaszka pakowana jednost- 
kowo w wyjqtkowq kopert^. 
Znakowanie: T3 

cacharel 
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cacharel 
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Art: CPFH227 
Zestaw, ktory nie pozostawi nikogo oboj^tnym - duza 
jedwabna apaszka i praktyczny, metalowy wieszak na toreb 
k^. Calosc pakowana w biale pudelko ozdobne, na ktorym 
mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: T3 

cacharel 



Art: CAE216 
Intensywna czerwieh dla pan, ktore lubiq wyrozniac si^ w 
tlumie. Plastikowe sluchawki (impedancja: 32 Ohm, wtyczka: 
3,5 mm stereo, dlugosc kabla: ok. 2 m, czulosc: 105 dB +/-5dB, 
zakres cz^stotliwosci: 20 Hz-20 kHz). Pakowane w biale pudel- 
ko ozdobne, na ktorym mozemy nadrukowacTwoj logotyp 
Znakowanie:T3 

cacharel 

Art: CFR216 
Intensywna czerwieh dla pah, ktore lubi^ 
wyrozniac si^ w tlumie. Apaszka zjedwabiu, 
pakowana w biale pudelko ozdobne, 
na ktorym mozemy nadrukowacTwoj 
logotyp. 
Znakowanie: T3 

* y. .*** 

cacharel 

cacharel 

Art: CPFZ216 
Czerwony zestaw skladajqcy si^ z sluchawek 
(CAE216) orazjedwabnej apaszki (CFR216), 
wszystko pakowane w biale opakowanie. 
Znakowanie: T3 

cacharel 1269 



Art: CPBN352 

cacharel 

Subtelny, stonowany zestaw dla pan, skladaj^cy 
si^ z 70-kartkowego notesu z zakladkq i niewiel- 
kiego dlugopisu piszqcego na niebiesko. Calosc 
pakowana w biale pudelko ozdobne, na ktorym 
mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: T3 / L2 

X- 
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Art: CPBN362 

cacharel 

Art: CPBN382 
cacharel 

Do wyboru, do koloru! Niewielkich rozmiarow dlugopis 
piszqcy na niebiesko, mozemy wygrawerowac na nimTwoj 
logotyp. Pakowany w biale pudelko ozdobne 
Znakowanie: T3/L2 

Art: CSM3524 Art: CSM3624 

w 

I 

Art: CSM3724 Art: CSM3824 

cacharel cacharel cacharel cacharel 

4S 

2701 cacharel 



cacharel Art: CEO310 
Stylowa damska kopertowka, wykonana z imitacji skory 
(PU). Pakowana w nylonowy worek. 
Wymiary torby: 260 x 200 mm 
Znakowanie: 52 

Art: CE0323 
Stylowa damska kopertowka, wykonana z imi- 
tacji skory (PU). Pakowana w nylonowy worek. 
Wymiary torby: 260 x 200 mm 
Znakowanie: 52 

cacharel 

Art: CEL323 
Szykowna portmonetka z zabawnym fr^dzlem. 
Wykonana z PU (imitacja skory), z wysciolkq z poliestru, 
zawiera zamykanq na zamek kieszonk^ na monety, 2 
przegrody na banknoty i 4 przegrodki na karty i wizy- 
towki. Pakowana w bialy worek nylonowy, na ktorym 
mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: S2 

cacharel 
Art: CEL310 
Szykowna portmonetka zzabawnym fr^dzlem. Wykonana z 
PU (imitacja skory), z wysciolkq z poliestru, zawiera zamykanq 
na zamek kieszonk^ na monety, 2 przegrody na banknoty i 
4 przegrodki na karty i wizytowki. Pakowana w bialy worek 
nylonowy, na ktorym mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: S2 U*i 

cacharel 

Art: CEB310 
Stylowa torba mark! Cacharel, wykonana 
z imitacji skory (PU). 
Pakowana w nylonowy worek. 
Wymiary torby: 385 x 385 mm. 
Znakowanie: S2 

cacharel 

Art: CEB323 
Stylowa torba marki Cacharel, wykonana 
z imitacji skory (PU). 
Pakowana w nylonowy worek. 
Wymiary torby: 385 x 385 mm. 
Znakowanie: S2 

cacharel 

m 
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cacharel 

Art: CPBK320 
Damski zestaj skladajqcy si^ z kolorowego breloka (CAK320) oraz metalowego dlugopisu 
pokrytego lakierem (CSM3624). Wszystko pakowane welegancki pudelko. 
Znakowanie:T3 / L2 / ET(P) 

A 
* ■ 

Art: CPBK372 Caehard 
Damski zestaw skladaj^cy sig z kolorowego breloka (CAK320) oraz metalowego dlugopisu pokrytego 
lakierem (CSM3724). Wszystko pakowane w elegancki pudelko. 
Znakowanie: T3 / L2 / ET(P) 

J 

-■ 

cacharel Art: CPBK4192 
Wyj^tkowo czarujqcy, kobiecy zestaw, skladaj^cy sig z breloka do kluczy wykonanego z metalu i plasti- 
ku i piszqcego na niebiesko plastikowego dlugopisu. Calosc pakowana w biale pudelko ozdobne. 
Znakowanie: T3 / L2 / ET(P) 
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Art: USY1375 
Na pierwszy rzut oka jest to skromne, choc 
eleganckie pioro kulkowe -z bliska widac 
jednak, ze jest ono zdobione subtelnym, 
w^zykowatym wzorkiem. Pioro z mosi^dzu, 
pisze na czarno. Pakowane w czarne pudel- 
ko ozdobne, na ktorym mozemy nadruko- 
wacTwoj logotyp. 
Znakowanie: L2 

ungano 

?i 

ungaro 

Art: USY1374 
Na pierwszy rzut oka jest to skromny, choc 
elegancki dlugopis - z bliska widac jednak, 
ze korpus jest zdobiony subtelnym, w^zy- 
kowatym wzorkiem. Dlugopis z mosi^dzu, 
pisze na niebiesko. Pakowany w czarne 
pudelko ozdobne, na ktorym mozemy 
nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: L2 

ungaro 

ungaro 
Art: UPBU410 
Tozestawz serii „Uuuu Homme", skladajqcy 
si^ z wykonanego z miedzi dlugopisu i pen- 
driva 4GB. Znakowanie najlepiej prezentuje 
si^ wykonane na ozdobnym budelku. 
Znakowanie: T3 / L2 / ET(P) 

/ 
Art: UAU410 
Podobniejak w przypadku innych pro- 
duktowz serii„Uuuu Homme", tak i ten 
pendrive zaskakuje faktur^ i praktycznosci^. 
Metalowy pendrive o pojemnosci 4GB, z 
magnetycznym zapigciem. Pakowany w 
czarne pudelko ozdobne, na ktorym moze- 
my nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie:T3 /12/ ET(P) 

ungaro 

Art: UPBR190 
Oczaruj swoich klientow! Dlugopis i pioro 
kulkowe z mosi^dzu, dlugopis pisze na 
niebiesko, a pioro - na czarno. Zestaw 
pakowany w czarne pudelko ozdobne, na 
ktorym mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie:T3 / L2 / ET(P) 

ungaro 
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Art: UPBN329 
Bardzo elegancki zestaw skladaj^cy si^ z no- 
tesu A6 o wyglqdzie skorki wgza UNM329 
oraz dlugopisu USN3734. 
Znakowanie:T3 / L2 / ET(P) ungaro 

Art: ULH334 
Prezent elegancki, ale„na luzie". Etui ze 
skory, pakowane w czarne pudelko ozdob- 
ne, na ktorym mozemy nadrukowacTwoj 
logotyp. 
Znakowanie:S3 

ungaro 

ungaro 

Art: ULW334 
- Prezent elegancki, ale„na luzie". Portfel-e- 
tui, wykonany ze skory, z nylonow^ wysciof- 
k^. Zawiera 2 przegrody na banknoty i 8 
przegrodek na karty i wizytowki. Pakowany 
w czarne pudelko ozdobne, na ktorym 
mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: S3 

Art: ULE334 
Prezent elegancki, ale„na luzie". Etui ze 
skory, pozwala na szybkie wyci^gni^cie 
telefonu. Pakowane w czarne pudelko 
ozdobne, na ktorym mozemy nadrukowac 
Twoj logotyp.Znakowanie:T3 
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Art: UFL412 
Duza apaszka z jedwabiu, ktora zachwyca 
kolorami i geometrycznym wzorem z liters 
„U". Pakowana w czarne pudelko ozdobne, 
na ktorym mozemy nadrukowacTwoj 
logotyp. 
Znakowanie: T3 

ungaro 

Art: UFS412 
Podaruj swoim klientkom wysokqjakosc i pi^kny 
design - wzor, w ktorym glownq rol^ gra litera 
„U") z pewnosci^ przypadnie do gustu niejednej 
pani. Apaszka zjedwabiu, pakowana w czarne 
pudelko ozdobne, na ktorym mozemy nadruko- 
wacTwoj logotyp. 
Znakowanie: T3 

Art: UFS472 
Podaruj swoim klientkom wysokq jakosc i pi^kny 
design - wzor, w ktorym glownq rol^ gra litera„U", 
z pewnosci^ przypadnie do gustu niejednej pani. 
Apaszka zjedwabiu, pakowana w czarne pudelko 
ozdobne, na ktorym mozemy nadrukowacTwoj 
logotyp. 
Znakowanie: T3 
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ungaro 

Art: UFE410 
Prezent zarowno dla pan, jak i dla panow 
szal welniany w geometryczny wzor. 
Pakowany w czarne pudelko ozdobne, na 
ktorym mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: T3 

ungaro 
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ungaro 

Art: UMG2355 
Zegarek, ktorego skromny i elegancki 
design sprawia,ze b^dzie idealny na kazd^ 
okazj^. Obudowa wykonana jest z metal u; 
a pasek - z gumy. Wodoszczelnosc: 3 ATM, 
mechanizm; Seiko. Zegarek pakowany w 
czarne pudelko ozdobne, na ktorym moze- 
my nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: T3 

m 'C* 

v — 
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ungaro 

Art: UMD1715 
Klasyczny m^ski zegarek, ktory pakowany jest 
jednostkowo w ekskluzywne opakowanie. Zegarek 
posiada skorzany pasek. 
Znakowanie: T3 

Art: UMK1835 
Luksusowy zegarek dla niego. 
Wykonany ze stali nierdzewnej, ze 
skorzanym paskiem. Wodoszczelnosc: 
5 ATM, mechanizm: Miyota. Pakowany 
w czarne pudelko ozdobne, na 
ktorym mozemy nadrukowacTwoj 
logotyp. 
Znakowanie: T3 

ungaro 
< 

k. 

Art: UMK492 
Prezent tylez elegancki, co praktyczny 
- metalowy zegarek z chronogra- 
fem. Pasek wykonany jest ze skory. 
Wodoszczelnosc: 3 ATM, mechanizm: 
Seiko. Zegarek pakowany w czarne 
pudelko ozdobne, na ktorym mozemy 
nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: T3 

V- 

ungaro 
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Art: UMG374 
Bialy damski zegarek, posiadajqcy mieniqce si^ 
krysztalki na tarczy. Zegarek pakowany w eleganckie 
pudelko. Zegarek posiada wygodny w uzyciu siliko- 
nowy pasek. 
Znakowanie: T3 

& 
""Sflrs ungaro 

ungano 

Art: UMG363 
Czarny damski zegarek, posiadaj^cy mieniqce si^ 
krysztalki na tarczy. Zegarek pakowany w eleganckie 
pudelko. Zegarek posiada wygodny w uzyciu silikono- 
wy pasek. 
Znakowanie: T3 

Art: UMM341 
Elegancki damski zegarek, ktory przy taczy posiada 
mieni^ce sig krysztalki. Zegarek pakowany jednost- 
kowo w czarne pudelko. 
Znakowanie: T3 

ungaro 
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Art: UMN462 
Prezent praktyczny i jednoczesnie pigknyjak 
bizuteria - damski zegarek z mosi^dzu. Wo- 
doszczelnosc: 3 ATM, mechanizm: Ronda. 
Pakowany w czarne pudelko ozdobne, na 
ktorym mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: T3 

ungaro 

Art: UMN417 
- Prezent praktyczny i jednoczesnie pigkny 
jak bizuteria - damski zegarek z mosi^dzu. 
Wodoszczelnosc: 3 ATM, mechanizm: Ron- 
da. Pakowany w czarne pudelko ozdobne, 
na ktorym mozemy nadrukowacTwoj 
logotyp. 
Znakowanie: T3 
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Art: UTT327 
Pi^kna torba na kolkach w mlodziezowym 
stylu.Torba z PU (imitacja skory), z nylono- 
wq wysciolkq (nylon 21OD), zamykana na 
zamek blyskawiczny. Pakowana w czarny 
worekz nylonu, na ktorym mozemy nadru- 
kowacTwoj logotyp. 
Znakowanie:S2 

- ^ 

ungaro 

Art: UTD327 
Pigkna torba na dokumenty, ktora jest takze torb^ na 
laptopa Jorba w mlodziezowym stylu, wykonana z PU 
(imitacja skory), z nylonowq wysciolkq (nylon 21 OD), 
zamykana na zamek blyskawiczny. Pakowana w czarny 
worekz nylonu, na ktorym mozemy nadrukowacTwoj 
logotyp. 
Znakowanie:S2 

ungaro 

ungaro 

Art: UTB327 
Pigkna torba podrozna w mlodziezowym stylu.Torba 
z PU (imitacja skory), z nylonow^ wysciolk^ (nylon 
21 OD), zamykana na zamek blyskawiczny. Pakowana w 
czarny worekz nylonu, na ktorym mozemy nadruko- 
wacTwoj logotyp. 
Znakowanie:S2 

v 

Art: UTB215 
215 Elegancka, funkcjonalna torba podroz- 
na z PU (imitacja skory) i nylonu. Zamykana 
na zamek blyskawiczny. Pakowana w czarny 
worekz nylonu, na ktorym mozemy nadru- 
kowac Twoj logotyp. 
Znakowanie:S2 

ungaro 

V 
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Art: LMN432 
Klasyka, ktorej nie zast^pi zegarek w 
telefonie komorkowym! M^ski zegarek na 
r^k^, w metalowej obudowie, ze skorzanym 
paskiem. Wodoszczelnosc: 3 ATM, mecha- 
nizm: Seiko. Pakowany w czarne pudelko 
ozdobne, na ktorym mozemy nadrukowac 
Twoj logotyp. 

Christian Lacroix 

Art: LMD484 
Elegancja w kazdym calu - zegarek w obu- 
dowie ze stali nierdzewnej, ze skorzanym 
paskiem. Wodoszczelnosc: 3 ATM, mecha- 
nizm: Ronda. Pakowany w czarne pudelko 
ozdobne, na ktorym mozemy nadrukowac 
Twoj logotyp. 
Znakowanie:T3 

Znakowanie:T3 
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Christian Lacroix 

Art: LPAMM416 
Zestaw LLB416 + LLM416 + LMN461. 
Zestaw sklada si^ z czarnego, skorzanego 
paska, skorzanego portfela i zegarka z 
mineralnym szkielkiem i mechanizmem 
Seiko. Pakowany jednostkowo w czarne 
pudelko. 
Znakowanie:T3 
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Art: LFE418 
Elegancki, dlugi szal - cieply i przyjemny, 
bo wykonany z welny. Pakowany w czarne 
pudelko ozdobne, na ktorym mozemy 
nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie:T3 

m. 

Christian Lacroix 

Art: LLB426 
Pi^kny pasek ze skory z minimum zdobieh! 
Pakowany w czarne pudelko ozdobne, na 
ktorym mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie:T3 

Christian Lacroix 

Art: LPAE426 
Stylowy i ponadczasowy zestaw dlaTwoich 
klientow - sklada si^ ze skorzanego paska i 
welnianego szala. Calosc pakowana w czar- 
ne pudelko ozdobne, na ktorym mozemy 
nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: T3 Christian Lacroix 
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Art: LGS426 
Znakomity prezent na lato! Okulary przeciw- 
sloneczne w oprawce z plastiku, z akrylowymi 
szklami. Okulary pakowane w specjalne etui i 
czarne pudelko, na ktorym mozemy nadrukowac 
Twoj logotyp. 
Znakowanie:T3 

Art: LGN424 
Ponadczasowy model okularow przeciwstonecz- 
nych! Oprawka wykonana z miedzi, szkta - z akrylu. 
Zapewniaj^ ochron^ UV400. Okulary pakowane w 
specjalne etui i czarne pudelko, na ktorym mozemy 
nadrukowac Twoj logotyp. 
Znakowanie:T3 

Art: LUF427 
Stylowy i ponadczasowy prezent dla Twoich klientow - 
skladana parasolka z poliestru. Otwierana automatycz- 
nie, odporna na wiatr,ze skorzanq rqczk^. Pakowana w 

Christian Lacroix worek z nylonu. 
Znakowanie: S2 /TT3 

Art: LUN427 
Stylowy i ponadczasowy prezent dla Twoich 
klientow - duzy parasol z poliestru. Otwierany 
automatycznie, odporny na wiatr, ze skorzanq 
rqczkq. Pakowany w worek z nylonu. 
Znakowanie: S2 /TT3 

Christian Lacroix 
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JEAN-LOUIS 

SCHERRER 

Art: SSN1234 
Obok serii z czerwonym paskiem nie mozna 
przejsc oboj^tnie! Dlugopis z mosi^dzu, 
pisze na niebiesko, pakowany w czarne 
pudelko ozdobne, na ktorym mozemy 
nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie:T3 / L2 / ET(P) 

JEAN-LOUIS 
SCHERRER 

JEAN-LOUIS 
SCHERRER 

Art: SSN1235 
Obok serii z czerwonym paskiem nie mozna 
przejsc obojgtnie! Pioro kulkowe z mosi^- 
dzu, pisze na niebiesko, pakowane w czarne 
pudelko ozdobne, na ktorym mozemy 
nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: T3 / L2 / ET(P) 

JEAN-LOUIS 
SCHERRER 

Art: SLW123 
Obok serii z czerwonym paskiem nie mozna 
przejsc obojgtnie! Portfel-wizytownikze 
skory, zawiera przegrodg na banknoty i 8 
przegrodek na karty i wizytowki. Pakowany 
w czarne pudelko ozdobne, na ktorym 
mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: T3 / ET(P) 

Art: SPBW123 
Obok serii z czerwonym paskiem nie mozna 
przejsc obojgtnie! Portfel-wizytownikze 
skory zawiera przegrodg na banknoty i 8 
przegrodek na karty i wizytowki. Dlugopis 
z mosi^dzu pisze na niebiesko. Calosc 
pakowana w czarne pudelko ozdobne, na 
ktorym mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: T3 / L2 / ET(P) 

JEAN-LOUIS 
SCHERRER 

| JEAN-LOUIS 
I SCHERRER 



Art: SPCF352 
Stylowy zestaw dla m^zczyzn skladaj^cy si^ ze 
srebrnych spinek do krawata/mankietow (SAC341) 
oraz jedwabnego krawata (SFC352). Artykuly pako- 
wane w eleganckie opakowanie. 
Znakowanie:T3 / ET(P) 

rA 

4< 

4 JEAN-LOUIS 
SCHERRER 

JEAN-LOUIS 
SCHERRER 

Art: SLB091 
Twoi klienci z pewnosci^ doceniq to sprytne rozwiqzanie! Pasek 
ze skory mozna obracac u nasady klamry tak, aby w zaleznosci od 
potrzeb uzyskac pasek brqzowy lub czarny. Pakowany w czarne 
pudelko ozdobne, na ktorym mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: T3 / ET(P) 

Art: STB306 
Torba, ktora pomiesci wszystko, co potrzebne w niedlugiej podrozy. 
Wykonana z PU, nylonu i mikrofibry, z wysciolkq z poliestru, wypo- 
sazona w jednq niezamykanq kieszonk^ wewn^trznq. Zamykana 
na zamek blyskawiczny, pakowana w nylonowy worek, na ktorym 
mozemy nadrukowacTwoj logotyp. 
Znakowanie: 52 

JEAN-LOUIS 
SCHERRER 

JEAN-LOUIS 
SCHERRER 

Art: STD306 
Torba, ktora pomiesci nie tylko dokumenty, ale takze 
laptopa. Wykonana z PU, nylonu i mikrofibry, z wysciolkq z 
poliestru, zawiera 2 przegrody. Wyposazona w 3 zamykane 
i 1 niezamykanq kieszonk^ wewn^trznq, a takze kieszonk^ 
na dlugopis. Zamykana na zamek blyskawiczny. Pakowana 
w nylonowy worek, na ktorym mozemy nadrukowacTwoj 
logotyp. 
Znakowanie: 52 JEAN-LOUIS 
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Art: SJB449 
Luksus w wersji na co dzieh - bransolet- 
ka z mosi^dzu, przeplatana czerwonym 
sznurkiem. Pakowana wczarne pudelko 
ozdobne, na ktorym mozemy nadrukowac 
Twoj logotyp. 
Znakowanie: T3 / ET(P) 

JEAN-LOUIS 
SCHERRER 

Art: SJB483 
Luksus w wersji na co dzieh - bransoletka z 
mosi^dzu, przeplatana czarnym sznurkiem. 
Pakowana w czarne pudelko ozdobne, na 
ktorym mozemy nadrukowac Twoj logotyp. 
Znakowanie: T3 / ET(P) 

iJV 
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JEAN-LOUIS 
SCHERRER 

Art: SJB450 
Elegancka ztoto-niebieska bransoletka wykonana 
z mosiydzu, o wymiarach 185 x 15 mm. Pakowana 
jednostkowo w czarne opakowanie. 
Znakowanie: T3 / ET(P) 
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JEAN-LOUIS 
SCHERRER 

Art: SPAF824 
Klasyczny czarno-bialy zestaw dla kobiet skladajqcy 
si^ z jedwabnej apaszki (SFN824) oraz lusterka 
(SAG824). Artykuly pakowane w czarne pudelko 
ozdobne. 
Znakowanie: T3 / ET(P) 

JEAN-LOUIS 
SCHERRER 

JEAN-LOUIS 
SCHERRER 

Art: SGL228 
Okulary przeciwsloneczne w oprawce z plastiku i z plastikowymi 
szklami dajq ochrong UV400. Pakowane w specjalne etui, wraz 
ze sciereczkq do czyszczenia szkiel, a takze w czarne pudelko 
ozdobne, na ktorym mozemy nadrukowac Twoj logotyp. 
Znakowanie: T3 / ET(P) 

Art: SAG824 
Wyjqtkowe damskie lusterko, ktore idealnie nadaje 
sig doTwojej torebki. Lusterko pakowane w ele- 
ganckie pudelko. 
Znakowanie: T3 / ET(P) 

Art: SPFG228 
Wyjatkowy zestaw dla kobiet skladaj^cy si^ 
z jedwabnej apaszki (SFY228) oraz modnych okularow 
przeciwslonecznych (SGL228). Calosc pakowana w 
eleganckie pudelko. 
Znakowanie: T3 / ET(P) 

JEAN-LOUIS 
SCHERRER 
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JEAN-LOUIS 
SCHERRER 

4>- 

JEAN-LOUIS 
SCHERRER 

Art: SFR028 
Afrykanskie motywy zdobiq tQ jedwabnq apaszk^ 
w cieptych barwach. Apaszka pakowana w czarne 
pudetko ozdobne, na ktorym mozemy nadrukowac 
Twoj logotyp. 
Znakowanie: 13 

jEAMi'LOUtE r.r.iiiHHEH 

Art: SFV128 
Kolory, ktore zachwycaj^ intensywnosci^ i mog^ 
przyprawic o zawrot glowy! Apaszka zjedwabiu, 
pakowana w czarne pudelko ozdobne, na ktorym 
mozemy nadrukowac Twoj logotyp. 
Znakowanie: T3 
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Art: SFN924 
Apaszka zjedwabiu, 
pakowana w czarne pudelko ozdobne, 
na ktorym mozemy nadrukowac Twoj logotyp. 
Znakowanie: T3 

JEAN-LOUIS 
SCHERRER 

Art: 5FB924 
Apaszka zjedwabiu, pakowana w czarne pudelko ozdob- 
ne, na ktorym mozemy nadrukowac Twoj logotyp. 
Znakowanie: T3 

JEAN-LOUIS 
SCHERRER I285 ☆ 
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Art: 08623 
ScyzorykVictorinox RescueTool One Hand, 111 mm, 
z nylonowym etui 
Wymiary: 122 x 21 x 34,5 mm 
Znakowanie:T3 / L2 

funkcje: 
1. duze blokowanez^bkowane ostrze otwierane jedn^ r^k^ 2. srubokr^t gwiazdkowy 3. narz^dzie 
do rozbijania szyb(wymienne) 4. duzy srubokr^t z: 5. - otwieraczem do kapsli 6. - przyrz^dem do 
zdejmowania izolacji 7. szpikulec-szydlo 8. ostrze do przecinania pasow bezpieczehstwa 9. kolko 
10. peseta 11. wykalaczka 12. pila do szyb klejonych(wymienna) 13. fosforyzuj^ca zolta oprawa 
14. nylonowy sznurek 15. nylonowe etui 

VICTORINOX 
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Art: 09023 
Scyzoryk Outrider 111mm 
Wymiary: 111 x 21,5 x 31,5 mm 
Znakowanie:T3 / L2 

funkcje: 
. duze blokowane ostrze 2. korkoci^g 3. otwieraczdo puszekz: 4. 

- malym srubokr^tem 5. otwieracz do kapsli z: 6. - duzym srubokr^- 
tem 7. - przyrz^dem do zdejmowania izolacji 8. szpikulec-szydlo 9. 
kolko 10. peseta 11. wykalaczka 12. pilka do drewna 13. nozyczki 
14. dlugi cienki srubokr^t gwiazdkowy 

286|Victorinox 

Art: 33703 
ScyzorykVictorinox Climber Ecoline 91 mm 
Wymiary: 91 x 18 x 27 mm 
Znakowanie:T3 /L2 funkcje: 

1. duze ostrze 2. male ostrze 3. korkoci^g 4. otwieracz do puszek 
z: 5. - malym srubokr^tem (takze do wkr^tow gwiazdkowych) 
6. otwieracz do kapsli ze: 7. - srubokr^tem 8. - przyrz^dem do 
zdejmowania izolacji 9. szpikulec-szydlo 10. kolko 11. peseta 12. 
wykalaczka 13. nozyczki 14. hak wielofunkcyjn 



Art: 07300 
SwissCard Lite 
Wymiary: 82,5 x 4,5 x 54,5 mm 
Znakowanie:T3 / L2 

funkcje: 
1. ostrze 
2. nozyczki 
3. nierdzewna szpilka 
4. dlugopis 
5. peseta 
6. lupa 
7. srubokr^t 3 mm 
8. srubokr^t 5 mm 
9. srubokr^t gwiazdkowy 00-0 
10. srubokr^t gwiazdkowy 1-2 
11. czerwona dioda LED 
12. miarka (cm) 
13. miarka (cale) 

VICTORINOX 
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VICTORINOX 
Art: 07100 
SwissCard Classic 
Wymiary: 82,5 x 4,5 x 54,5 mm 
Znakowanie: T3 / L2 

funkcje: 
1. noz (rowniez do otwierania listow) 
2. pilnik do paznokci ze 
3.-srubokr^tem 
4. nozyczki 
5. peseta 
6. wykalaczka 
7. diugopis cisnieniowy 
8. szpilka 
9. miarka z podziatk^ centymetrow^ 
10. miarka z podziatk^ calow^ 

Victorinox |287 ^ 



Art: 06223 
Scyzoryk Victorinox Classic SD 58 mm 
Wymiary: 58x9x18 mm 
Znakowanie:T3 / L2 

funkcje: 
1. ostrze 2. kolko 3. peseta 4. wykalaczka 5. nozyczki 6. 
pilniczek do paznokci ze 7. - srubokr^tem 
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VICTORINOX 
Art: 06163 
Scyzoryk Victorinox Rally 58 mm 
Wymiary: 58 x 9 x 19,5 mm 
Znakowanie:T3 / L2 

funkcje: 
1. ostrze 2. pilnik do paznokci z: 3. - plaskim srubokr^tem 
4. otwieracz do butelek z: 5. - srubokr^tem krzyzakowym 
6. przyrz^dem do sci^gania izolacji 7. kolko 8. peseta 9. 
wykalaczka 

Art: 03303 
Scyzoryk Victorinox Waiter 84 mm 
Wymiary: 84 x 12,5 x 26 mm 
Znakowanie: T3 / L2 

funkcje: 
1. duze ostrze 2. korkoci^g 3. kolko 4. peseta 5. wykalaczka 
6. narz^dzie„kombi"zawieraj^ce otwieracz do kapsli oraz 
7. - otwieracz do puszek 8. - srubokr^t 9. - przyrz^d do 
zdejmowania izolacji 

VICTORINOX 
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VICTORINOX 

Art: 06365 
Scyzoryk Victorinox Manager 58 mm 
Wymiary: 58 x 12 x 20mm 
Znakowanie: T3 / L2 

funkcje: 
1. ostrze 2. nozyczki 3. pilniczek do paznokci z: 4.-srubokr^tem 
5. otwieracz do kapsli z: 6. - magnetycznym srubokr^tem gwiazd- 
kowym(Philips) 7. - przyrz^dem do zdejmowania izolacji 8. kolko 
9. peseta 10. dlugopis 

2881 Victorinox 
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Art: 13603 
ScyzorykVictorinox Spartan 91 mm 
Wymiary: 91 x 15 x 26,5 mm 
Znakowanie: T3 / L2 

11 VICTORINOX 

funkcje: 
1. duze ostrze 2. male ostrze 3. korkoci^g 4. otwieracz do 
puszekz 5.- malym srubokr^tem 3 mm (takze do wkr^tow 
gwiazdkowych) 6. otwieracz do kapsli z 7. - srubokr^tem 
6 mm 8.-ostrzem dozdejmowania izolacji 9. szpikulec- 
szydlo 10. kolko 11. peseta 12. wykalaczka 

□ 

Art: 13773 
ScyzorykVictorinox Handyman 91 mm 
Wymiary: 91 x 28 x 27 mm 
Znakowanie: T3 / L2 

funkcje: 
1. duze ostrze 2. male ostrze 3. korkoci^g 4. otwieracz do puszekz 5. - malym srubokr^tem 
3 mm (takze do wkr^tow gwiazdkowych) 6. otwieracz do kapsli z 7. - srubokr^tem 6mm 8. - 
ostrzem do zdejmowania izolacji 9. szpikulec - szydlo 10. kolko 11. peseta 12. wykalaczka 13. 
nozyczki 14. hak wielofunkcyjny (do noszenia paczek) 15. pilka do drewna 16. pilniczek do 
paznokci z 17. - pilnikiem do metalu 18. - przyrz^dem do czyszczenia paznokci 19. - pilk^ do 
metalu 20. srubokr^t 21. przecinak 22. kombinerki z 23. - przecinakiem drutu 

i 

€ a 

VICTORINOX Art: 13713 
ScyzorykVictorinox Huntsman 91 mm 
Wymiary: 91 x 21 x 27 mm 
Znakowanie: T3/L2 

funkcje: 
5 funkcji; - duze ostrze - male ostrze - korkocigg - otwieracz do 

puszekz - malym srubokr^tem 3 mm (takze do wkr^towgwiazd- 
kowych) otwieracz do kapsli z - srubokr^tem 6mm - ostrzem do 
zdejmowania izolacji - szpikulec - szydlo - kolko - peseta- wy- 
kalaczka - nozyczki - hak wielofunkcyjny (do noszenia paczek) 
- pilka do drewna 
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VICTORINOX Art: 08353 
ScyzorykVictorinox Nomad 111 mm 
Wymiary: 111 x 16 x 32 mm 
Znakowanie: T3 / L2 

funkcje: 
1. duze blokowane ostrze 2. korkoci^g 3. otwieracz do puszek 
z 4. - malym srubokr^tem 3 mm (takze do wkr^tow gwiazd- 
kowych) 5. otwieracz do kapsli z 6. - srubokr^tem 6mm 7. 
- ostrzem do zdejmowania izolacji 8. szpikulec 
9. kolko 10. peseta 11. wykalaczka 

Victorinox 289 



1531 VICTORINOX 

Delemont Collection 

Art: 23803ET05 
ScyzorykVictorinox Delemont Collection 
Evolution 10.600 czerwony transparentny, 
85 mm. 
Blokada srubokr^ta plaskiego. 
Wymiary: 85 x 17,5 x 28 mm 
Znakowanie:T3 / L2 
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Art: 238016302 
ScyzorykVictorinox Delemont Collection EvoWood 10 
drewno orzechowe, 85 mm. 
Wymiary: 85 x 17,5 x 28 mm 
Znakowanie:T3 / L2 

Art: 23903 EOS 
ScyzorykVictorinox Delemont Collection Evolution 14 
czerwony, 85 mm. 
Blokada srubokr^ta plaskiego. 
Wymiary: 85 x 20 x 28 mm 
Znakowanie: T3 / L2 
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VICTORINOX 

Art: 24913C808 
ScyzorykVictorinox Delemont Collection EvoGrip 18 
czarno-zolty 85 mm. 
Blokada srubokr^ta plaskiego. 
Wymiary: 85 x 23 x 28 mm 
Znakowanie: T3 / L2 

i 
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Art: 09553MC499 
ScyzorykVictorinox Delemont Collection RangerGrip 61 
czarno-zielony 130 mm. 
Blokada ostrza oraz srubokreta plaskiego, ostrze otwierane 
jednq r^kq. 
Wymiary: 130x19,5x33 mm 
Znakowanie: T3 / L2 

r 

iN 
O 

VICTORINOX 

1. i 
VICTORINOX 

4 

Art: 095616302 
Scyzroyk Victorinox Delemont Collection RangerWood 55, 
drewno orzechowe, 130 mm. 
Blokada ostrza oraz srubokreta plaskiego. 
Wymiary: 130x22,5x31,5 mm 
Znakowanie: T3 / L2 

Art: 09728C05 
Scyzoryk Victorinox Delemont Collection RangerGrip 74 
czarno-czerwony, 130 mm. 
Blokada ostrza oraz srubokreta plaskiego. 
Wymiary: 130x28x31 mm 
Znakowanie: T3 /L2 

_ /T VICTORINOX 
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Art: 09553C05 
Scyzoryk Victorinox Delemont Collection RangerGrip f 
czarno-czerwony, 130 mm. 
Blokada ostrza oraz srubokrgta plaskiego. 
Wymiary: 130 x 19,5 x 31,5 mm 
Znakowanie: 13/L2 

VICTORINOX 
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WENGER 

©WENGER 
Art: 27011140 
Nowoczesna i bardzo solidna torba na kol- 
kach Granada. Posiada izolowane miejsce 
na laptopa o rozmiarze 17". 
Wymiary: 420 x 430 x 250 mm 
Znakowanie:TT3 

WENGER 

Art: 67953020 
Walizka Patriot to jedna z najlepszych toreb 
na kolkach w ofercie Wengera. Jej czgscig 
ruchomg jest torba na laptopa o rozmiarze 
ekranu 17" 
Wymiary: 430 x 390 x 250 mm 
Znakowanie:TT3 

©WENGER 

Art: 67966020 
Modna i bardzo solidna torba na 
kolkach Potomac Posiada kieszeh na 
laptopa o przekqtnej ekranu 17". 
Wymiary: 430 x 390 x 290 mm 
Znakowanie:TT3 

■aMI 

©WENGER 

■C 

Art: 68373101 
Najbardziej mobilna torba na kolkach z 
kolekcji Wengera w ofercie! Interchange 
jest mobilna we wszystkich kierunkach. 
Posiada kieszeh na laptopa o przekqtnej 
ekranu 17" 
Wymiary: 240 x 450 x 480 mm 
Znakowanie: TT3 

292 |Victorinox 



Art: 68367201 
Solidna torba na laptopa Acquisition. 
Posiada izolowanq kieszeh na laptopa 
o przekqtnej ekranu 16". 
Wymiary: 400 x 320 x 120 mm 
Znakowanie:TT3 

OWENGER 

ENGER 

Art: 27686020 
Delikatna z wyglqdu ale bardzo trwala 
i solidna torba na laptopa Sherpa. 
Miesci w sobie komputer o przekgtnej 
14.1". 
Wymiary: 380 x 300 x 50 mm 
Znakowanie:TT3 

Art: 67723020 
Najbardziej damski model sposrddtoreb na 
laptopa mark! Wenger. Rhea poza fantastycz- 
nym designem miesci w sobie kieszen na 
komputer o przekgtnej ekranu 16". 
Wymiary: 410 x 300 x 110 mm 
Znakowanie:TT3 

OWENGER 

OWENGER 
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Art: 67630020 
Rvk;jw na tablet lub laptop Legacy o rozmiarze 14". 
Wymiary: 360 x 290 x 30 mm 
Znakowanie: TT3 

OWENCER 

* weNcen 

Q ENGER 

Art: 64026010 
Rpkaw na tablet lub laptop 
Keystroke o rozmiarze 10". 
Wymiary: 200 x 260 x 25 mm 
Znakowanie: TT3 

OWENG 
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Art: 68375201 
Solidny a zarazem designerski plecak na komputer 
Nanobyte. Posiada izolowana kieszeh na laptopa o 
przekqtnej 13". 
Wymiary: 480 x 370 x 140 mm 
Znakowanie: TT3 

OWENGER 
Art: 68374001 
Elegancja i solidnosc w jednym to cechy plecaka 
Gigabyte. Z latwosci^ miesci w sobie komputer o 
przekqtnej 15". 
Wymiary: 500 x 400 x 150 mm 
Znakowanie: TT3 

o 
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OWENGER 

Art: 27343060 
Cobalt to plecak dla kazdego podroznika! 
Wielosc kieszeni, specjalnie wydzielona 
przestrzen na laptopa o przekqtnej 15.6". 
Wymiary: 350 x 480 x 230 mm 
Znakowanie: TT3 

OWENGER 

Art: 67329140 
Plecak Legacy to pol^czenie solidnosci i designu. Wiele 
kieszeni i schowkow doceni kazdy podrozujqcy z nim 
turysta. Miesci w sobie komputer o przekqtnej ekranu 16' 
Wymiary: 350 x 460 x 250 mm 
Znakowanie: TT3 

WENGER 

Art: 64014010 
PlecakTransitto wygoda i elegancja wjed- 
nym! Kieszen na laptopa o przekgtnej 16". 
Wymiary: 460 x 330 x 250 mm 
Znakowanie: TT3 

Art: 68004010 
Status to swietna i nowoczesna torba na ramig o interesu- 
jgcym designie. Bardzo praktyczna, niewielkich rozmiardw 
pomiesci w sobie komputer lub tablet o wymiarze 13". 
Wymiary: 240 x 340 x40 mm 
Znakowanie: TT3 

OWENGI j 
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♦ 
Art: EG7926 
PQI Travelling Disc U262 w plastikowo-metalowej 
obudowie. Odczyt 30 Mb/s. 
Zapis 2-9 Mb/s. Pojemnosc 4 - 32GB. 
Wymiary: 44x 16 x8 mm 
Znakowanie: L2 

pqi 

06 

Art: EG7933 
Pendrive z wejsciem mini USB i USB. 
Pendrive PQI Connect 201. Dostppne pojemnosci 
: 8GB/16GB/32GB. Gwarancja dozywotnia. 
Wymiary: 30.0 x 15.6 x 6.4 mm 
Znakowanie: L2 

Art: EG7907 
Obrotowy mini PQI Stick i812 z metalowg obudowg. 
Odczyt 30 Mb/s. Zapis 3-9 Mb/s. Pojemnosc 4 - 32GB. 
Wymiary: 29 x 12 x 6 mm 
Znakowanie: L2 
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Art: EG7944 
PQI z serii i-mini to najmniejsza pamipc przeno- 
sna USB3.0 na swiecie. Pendrive posiada stylowg 
o metalicznym polysku obudowp. Odczyt: do 
104 MB/Sec 
Zapis: do 20 MB/Sec. Pojemnosc max. 8,16,32GB 
Wymiary: 16.4 x 17.8 x 6.00 mm 
Znakowanie: L2 

2961 pendrive 



Art: EG7931 
U273 PQI Travelling Disc w plastikowo-metalowej 
obudowie. Odczyt do 20 Mb/s. Zapis 10 Mb/s. 
Pojemnoscd- 32GB. 
Wymiary: 46 x 17 x 8 mm 
Znakowanie: L2 
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Art: EG7999 
Power Bank PQI l-Power 5200 ze wskaznikiem 
naladowania. Pakowanyw blister. 
W zestawie kabel z USC i micro USB. 
Gwarancja 1 rok. 
Znakowanie: L2 / DC1 

[] a ea ® szb 

pqi 

PQI Power 
PWlEftatNK 

5200mAh 

5200mAh 

06 

Art: EG7997 
Power Bank PQI l-Power 5200 
ze wskaznikiem naladowania. Pakowany w blister. 
Wzestawie kabel z USC i micro USB. 
Gwarancja 1 rok. 
Znakowanie: L2 / DC1 

□ Qaa m b a 

pqi 12000m Ah 

Art: EG7996 
Power bank o pojemnosci 6000 - 12 000 mAh. 
Ledowy wskaznik naladowania. 
Dostepne pojemnosci 6000/9000/12 000 mAh. 
Moo wejscia : 5V 2.4A 
Moo wyjscia 5V3.4A 
Znakowanie: L2 / DC1 

□ q aa iaszB 
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Art: EG8108 
Blyszczqcy metalowy pendrive 
Silicon Power Marvel M01. 
Pojemnosc max. 8 - 32GB 
Wymiary: 60 x 18 x 8 mm 
Znakowanie: L2 

(£ 
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Art: EG 8130 
Pendirve Silicon Power Firma F80 
USB 2.0 & 1.1 kompatybilny. 
Gwarancja dozywotnia. 
Pojemnosc: 8GB, 16GB, 32GB, 64GB 
Wymiary: 44.0 x 18 x 4.5 mm 
Znakowanie: L2 

Silicon 
Pouier 

Art: EG 8131 
Pendrive Silicon Power Touch 825 
USB 2.0 & 1.1 kompatybilny. 
Gwarancja dozywotnia. 
Pojemnosc: 8GB, 16GB, 32GB, 64GB 
Wymiary; 37.0 x 12.5 x 8.2 mm 
Znakowanie: L2 

5i icon 
Poiuer 

Art: EG8117 
Klasyczny pendrive Silicon Power Ultima 114 w plastikowo-metalowej obu- 
dowie. Praca pamipci sygnalizowana jest czerwong diodg. Prpdkosczapisu: 
5,10MB/s, prpdkosc odczytu: 17,30MB/s. 
Pojemnosc: 4 - 32GB. 
Wymiary: 60 x 18 x 8 mm 
Znakowanie: L2 

pendrive 1299 
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Art: EG8140 
Superszybki i stylowy pendrive Silicon Power B30. 
Obsluguje systemy Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000, 
Mac OS 10.3.x, Linux 2.6.x 
Interface: USB 3.0 & 2.0 
Gwarancja dozywotnia. 
Znakowanie: L2 

Art: EG8124 
Pendirve Silicon Power Ultina U04 
Gwarancja dozywotnia. 
Pojemnosc: 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 
128 GB 
Wymiary: 55.0 x 20.0 x 8.6 mm 
Znakowanie: L2 / DC1 

' 5 

Silicon 
Pomer 

Art: EG8120 
Pendrive Silicon Power B20 USB 3.0 
Interface: USB 3.0,2.0 & 1.1 kompatybilny 
Dostppne pojemnosci: 128GB,64GB, 32GB, 16GB, 8GB 
Systemy oparacyjne: Windows 8 / 7 /Vista / XP /2000, 
Mac OS 10.3.x, Linux 2.6.x 
Gwarancja dozywotnia 
Wymiar: 55.0 mm x 20.0 mm x 8.6 mm 
Znakowanie: L2 713 / DC1 

Art: EG820903 
Przenosny dysk usb3.0 silicon power Diamond D06 
Dostppne pojemnosci: 500GB; 1TB; 2TB 
Systemy operacyjne: Windows 8/7/Vista/XP, Linux 
2.6.31 lub nowszy, Mac OS 10.5 lub nowszy 
Interface: USB 3.0 / USB 2.0 kompatybilny 
Rozmianl 16 x 78 x 13 mm 
Gwarancja: 3 lata gwarancji 
Znakowanie: L2 
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Silicon 
Pomer 

Art: EG8104 
Pendrive Silicon Power LuxMini 322 
w plastikowej obudowie. 
Pojemnosc:4- 16GB 
Pow. nadruku: 20 x 7 mm 
Wymiary: 65 x 18 x 8 mm 
Znakowanie: L2/T3 

. : :v- 
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Art: EG8103 
Pendrive Silicon Power LuxMini 320 
w plastikowej obudowie. 
Pojemnoscd- 16GB 
Pow. nadruku: 27 x 9 mm 
Wymiary: 65 x 18 x 8 mm 
Znakowanie: L2/T3 

Silicon 
Poujer 

Art: EG8111 
Elegancki pendrive Silicon PowerTouch 810 
z krysztalem Swarovski w plastikowo-metalowej 
obudowie. 
Pojemnosc: 4GB-32GB. 
Prpdkosc zapisu: 6,50MB/s. 
Prpdkosc odczytu: 15,70MB/s. 
Wymiary: 15 x 34 x 5 mm 
Znakowanie: L2/T3 

Z elementami bizuterii: 

SWAROVSKI 

W 

Art: EG8132 
Elegancki pendrive mark! Silicon Power 3.0 
Operuje w temperaturze: 0° C ~ 70° C 
Interface, USB 3.0 /USB 2.0/ USB 1.1 kompaty- 
bilny 
System: Windows 8 / 7/Vista /XP 72000, Mac 
OS 10.3.x, Linux 2.6.x 
Pojemnosc: 4- 128GB 
Gwarancja dozywotnia 
Znakowanie: 13 

✓ 

Art: EG8113 
Efektowny mini pendrive Silicon PowerTouch 830 
w metalowej obudowie. 
Pojemnosc: 4GB-16GB. 
Prgdkosc zapisu: 6,50MB/s. 
Prgdkosc odczytu: 16,00MB/s. 
Wymiary: 35 x 12 x 3 mm 
Znakowanie: L2 

pendrive 1301 <^/> 



4400mAh 
Art: EG7761 
Elegancki power bank renomowanej marki 
Silicon Power. 
Pojemnosc 4400mAh< pakowany w blister. 
Gwarancja 1 rok. 
Znakowanie: L2 / DC1 

• :3Wll BANK P4Q 
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5200mAh 
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Art: EG7991 
Power bank renomowanej marki Silicon Power. 
Wejscie: DC 5V/ 1,2A 
Wyjscie USB: DC 5V/2,1A 
USB2: DC 5V/1A 
USB1+USB2: DC 5V/2,1A 
Temperatura pracy 0°C ~ 45°C 
Wymiary: 98,0 x 45,0 x 24,7 mm 
Waga121g 
Dostgpne kolory czarny, bialy, niebieski, rbzowy, 
fioletowy 
Znakowanie: DC1 

Art: EG8207 
Przenosny clysk Silicon Armor A70. 
Prgdkosci przesylu: Max. 480 Mb/s (tryb USB2.0); 
Max. 12 Mb/s (tryb USB1.1). 
Pojemnosc: 500GB - 1TB 
Wymiary: 139 x 85 x 18 mm 
Znakowanie: L2 
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Art: EG 118 
Pendrive, ktory ma 2 wejscia - USB i micro USB, 
dzi^ki czemu mozna podl^czyc go bezposrednio 
do telefonu komorkowego czy tableta. 
UWAGA; telefon, do ktorego podl^czamy micro 
USB musi miec pelne wsparcie dla technologii 
OTG host 
Pow. nadruku: 24x 12 mm 
Znakowanie: L2/T4 
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Art: EG 119 
Pendrive, ktory ma 2 wejscia - USB i micro USB, 
dzi^ki czemu mozna podlqczyc go bezposrednio 
do telefonu komorkowego czy tableta. 
UWAGA; telefon, do ktorego podl^czamy micro 
USB musi miec pelne wsparcie dla technologii 
OTG host 
Pow. nadruku: 24x 12 mm 
Znakowanie: L2/T4 

Art: EGA7704 
Obrotowy pendrive typu 
twister wykonany z plastiku 
i metalu. 
Pow. nadruku: 25 x 13 mm 
Znakowanie: 12/T3 
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Art: EGC7781 
Pendrive wykonany ze skory ekologicznej 
Pow. nadruku: 30 x 10 mm 
Znakowanie: L2/T3 

o 

Art: EGC7782 
Pendrive wykonany ze skory ekologicznej 
Pow. nadruku: 30 x 10 mm 
Znakowanie: L2/T3 

Art: EGC7783 
Pendrive wykonany ze skory ekologicznej 
Pow. nadruku: 20 x 15 mm 
Znakowanie: L2/T3 

Art: EG11706 
Dlugopis z pendrive o pojemnosci 8 GB. Doskonaly 
wybor na konferencj^ - nadruk full colour mozemy 
wykonac w 2 miesjcach - Na klipie dlugopisu i pendrive. 
USB posiada diod^ ktora pali si^ podczas podlqczenia 
do komputera. 
Znakowanie: DC1 

♦ 

Art: EG11607 
Dlugopis z pendrive o pojemnosci 8 GB. Doskonaly 
wybor na konferencj^ - grawer mozemy wykonac na 
korpusie dlugopisu. Dlugopis posiada takze touch pen. 
Znakowanie: L2 

P 
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Art: EGD7842M 
Pendrive w ksztalcie mini 
karty kredytowej wykonanej z plastiku. 
Pow. nadruku: 60 x 30 mm 
Znakowanie: full kolor, UV 
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Art: EGD7842 
Pendrive w ksztalcie karty kredytowej 
wykonanej z plastiku. 
Pow. nadruku: 84 x 52 mm 
Znakowanie: full colour/DC1 

IVi 

at law"1 

Art: EG770807 
Pendrive w ksztalcie karty wykonany z 
aluminium 
Sprzedawanyjest w bialym kartoniku, 
istnieje mozliwosc dokupienia plastiko- 
wego pudelka EG OP4 
Wymiary: 7,6 x 4,8 x 0,4 mm 
Znakowanie: L2 
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Art: EGS01 
Atrakcyjny zestaw upominkowy„Wenus"( skladajqcy 
si^ z pendrive'a marki PQI (art. EG7931 4GB) oraz me- 
talowego dlugopisu zelementami przypominaj^cymi 
diamenty (art. 0304). 
Wymiary: 166 x 112 x 22 mm 
Znakowanie: LI / L2 / L3 

V 

Art: EGS05 
Uniwersalny zestaw upominkowy.Mars' skladajqcy 
sip z pendrive'a marki PQI (art. EG7904 03 4GB), oraz 
solidnego metalowego dlugopisu (art. 1955). 
Wymiary: 166 x 112 x 22 mm 
Znakowanie: L2 / L3 

Art: EGS10 
Unikalny zestaw upominkowy .Hebe "skladajgcy sip z 
pendrive'a PQI (art. EG 7931 4GB) oraz latarki.Odessa" 
(art. 0236). 
Wymiary: 166 x 112 x 22 mm 
Znakowanie: El / L2 / L3 
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Art: EGS20 
Elegancki zestaw skladajgcy sig ze scyzoryka 
Spartan (13603 ) i pendrive Silicon Power z 
krysztalkiem Swarovskiego o pojemnosci 8 GB 
(EGSlll). 
Zapakowany w czarne pudelko prezentowe. 
Znakowanie: L2/T3 

Art: EGS21 
Elegancki zestaw skladajgcy sip ze scyzoryka 
Huntsman (13713 ) i pendrive PQI u273l 
o pojemnosci 8 GB (EG 7931). 
Zapakowany w czarne pudelko prezentowe. 
Znakowanie: L2/T3 
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Art: EGS22 
Elegancki kobiecy zestaw - scyzorykVictorinox 
Classic SD 0622305 i wieszak na torebk^ 865805 
zapakowane w czarne pudelko. 
Znakowanie na 1 elemencie zestawu w cenie. 
Znakowanie: L2/T3 
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Art: EG7751 
Power Bank (zewn^trzny akumulatorek), 
za pomoc^ ktorego mozna naladowac 
tablety, telefony komorkowe, MP3/4. 
Pojemnosc akumulatorka 4500mAh. Dzi^ki 
temu urzqdzeniu naladujesz sprz^t w 
czasie podrozy samolotem czy autem. Do 
zestawu dol^czona smyczka + wtyczka do 
IPad'a/IPhone'a + wtyczka usb + wtyczka 
do mini usb. 
Znakowanie: L3 

□ Qaaasza 

Art: EG7760 
Power Bank (zewn^trzny akumulatorek), 
za pomoc^ ktorego mozna naladowac 
tablety, telefony komorkowe, MP3/4. 
Pojemnosc akumulatorka 6000mAh. Dzi^ki 
temu urzqdzeniu naladujesz sprz^t w cza- 
sie podrozy samolotem czy autem. Model 
ten posiada 2 porty do ladowania: 5V/1A i 
5V/2.0A. Oznacza to,ze jednoczesnie mog^ 
bye ladowane 2 urzqdzenia. 
Do zestawu dol^czone s^: wtyczka do 
IPad'a/IPhone'a + wtyczka usb + wtyczka 
do micro usb + wtyczka do Iphone'a 5. 
Znakowanie: T3 / L2 / DC1 

□ oaasaazB 

2200mAh 
06 

Art: EG7750 
Power Bank (zewn^trzny akumulatorek), za po- 
mocq ktorego mozna naladowac tablety, telefony 
komorkowe, MPSAkPojemnosc akumulatorka 
2200mAh. Dzigki temu urzgdzeniu naladujesz 
sprzgt w czasie podrozy samolotem czy autem. 
Do zestawu dolgczona smyczka + wtyczka do 
IPad'a/IPhone'a + wtyczka usb + wtyczka do mini 
usb. 
Znakowanie: 13 / L2 / DC1 
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Art: EG7773 
Pojemnosc: 4400m Ah 
Moc wyjscia: 5V/1A 
Wyswietlacz: 3 cyfrowy wyswietlacz 
Material: Stop aluminiowy 
Rozmiar: 96 x 42 x 25 mm 
Z funkcj^ latarki 
Znakowanie: L2 

4400mAh 

^ El H 

Art: EG7779 
Pojemnosc: 2600mAh 
Moc wejscia: 5V/500mA 
Moc wyjscia: 5V/1A 
Wyswietlacz: 3 cyfrowy 
Material: Stop aluminiowy 
Wymiar: 91 x 23 x 23 mm 
Znakowanie: L2 
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2200mAh 

Art: EG7777 
Pojemnosc akumulatorka 2200 mAh. 
Power Bank (zewn^trzny akumulatorek) 
w wersji kieszonkowej, wykonany z anodowanego 
aluminium. Za jego pomoc^ mozeszladowac tablety, 
telefony komorkowe, MP3/4, itp. Dozestawu dol^czona 
wtyczka do IPad'a/IPhone'a + wtyczka usb + wtyczka do 
micro usb. Zapakowany w wysokiej jakosci opakowanie 
imitujqce to, ktore dodawane jest do Iphone'ow. 
Znakowanie: L2 

Q a aa 100ZB 
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Art: EG7776 
Pojemnosc: h6600mAh 
Wyswietlacz: LCD 
Kabel sieciowy do routera Wi-Fi 
Material: Stop aluminiowy 
Rozmiar: 116 x 65 x 25mm 
Znakowanie: L2 

rr 

6600mAh 

6600mAh Art: EG7774 
Pojemnosc: 6600mAh 
Moo wejscia: 5V/1A 
Moo wyjscia: 5V/1A 
Wyswietlacz: 3 cyfrowy wyswietlacz 
Material: Stop aluminiowy 
Rozmiar: 76.5 x 76.5 x 22 mm 
Znakowanie: L2 
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Art: EG7780 
Pojemnosc: lOOOOmAh 
Moo wejscia: 5V/1A 
Moo wyjscia: 5V/1 A; 5V/2.1 A 
Wyswietlacz: LCD wyswietlacz pokazuje 
poziom naladowania 
Material: Stop aluminiowy 
Rozmiar: 150 x 74 x 14 mm 
Znakowanie: L2 

U q ay e sza 
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Art: EG7775 
Pojemnosc: 3500mAh 
Moc wejscia: 5V/500mA 
Moc wyjscia: 5V/1A ; 
Wyswietlacz: 3 cyfrowy wyswietlacz 
Podwojny port USB z ekranem dotykowym 
Material: obudowa ze stali nierdzewnej 
Rozmiar: 70 x 70 x 15.2 mm 
Znakowanie: L2 

□ qbbbszb 3500mAh 

Art: EG7771 
Pojemnosc 4500mAh. 
Moc wejscia: DC 5V(1 A. 
Moc wyjscia: DC 5V, 1.5A. 
Wyswietlacz: dotykowy ekran, 4 - ledowy wskaznik 
pokazuje poziom naladowania 
Material: Stop aluminiowy i stal nierdzewna 
Rozmiar: 116 x 65 x 8 mm 
Znakowanie: L2 

4500mAh 
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4000mAh 

Art: EG7781 
Pojemnosc: 4000mAh. 
Moc wejscia: 5V/1A. 
Moc wyjscia: 5V/1 A. 
Wyswietlacz: 4 - LED-owy wskaznik 
pokazuje poziom naladowania 
Material: Stop aluminiowy 
Rozmiar: 123 x 58 x 9 mm. 
Znakowanie: L2 / DC1 
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Art: EG 7754MC 
Power Bank (zewn^trzny akumulatorek), za pomoc^ 
ktorego mozna naladowac tablety, telefony komorkowe, 
MP3/4.Pojemnosc akumulatorka 2200mAh. Dzi^ki temu 
urzqdzeniu naladujesz sprz^t w czasie podrozy samo- 
lotem czy autem. Do zestawu dol^czona wtyczka do 
IPad'a/IPhone'a + wtyczka usb + wtyczka do micro usb. 
Znakowanie: L2 

□ QBSiaazB 
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Art: EG 7755MC 
Power Bank (zewn^trzny akumulatorek), za pomoc^ 
ktorego mozna naladowac tablety, telefony komorkowe, 
MP3/4.Pojemnosc akumulatorka 2200mAh. Dzi^ki temu 
urzqdzeniu naladujesz sprz^t w czasie podrozy samo- 
lotem czy autem. Do zestawu dol^czona wtyczka do 
IPad'a/IPhone'a + wtyczka usb + wtyczka do micro usb. 
Znakowanie: L2 

Q q ay ^szb 

Art: EG7758 
Power Bank (zewn^trzny akumulatorek), za pomocq 
ktorego mozna naladowac tablety, telefony komorkowe, 
MPSAkPojemnosc akumulatorka 2200mAh. Dzigki temu 
urzgdzeniu naladujesz sprzgt w czasie podrozy samolotem 
czy autem. Do zestawu dolgczona wtyczka do IPad'a/IPho- 
ne'a + wtyczka usb + wtyczka do micro usb. 
Znakowanie: 13 / L2 / DC1 
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Art: 93335 
M^ski portfel ze skory naturalnej o nowoczesnym designie. Posiada zapinanq 
na suwak przegrodk^, kieszonk^ na monety i wiele uzytecznych przegrodek. 
Pakowany w eleganckie pudelko. 
Wymiary: 125 x 100 mm 
Znakowanie: HS 
Cena: 59,90 PLN 

Art: 93334 
Stylowy, elegancki m^ski portfel ze skory naturalnej. Posiada 
wiele praktycznych przegrodek i kieszonk^ na monety zapinanq 
na zatrzask. Pakowany w eleganckie pudelko. 
Wymiary: 125 x 110 mm 
Znakowanie: HS 
Cena: 59,90 PLN 

o 
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Art: 93336 
M^ski portfel ze skory naturalnej 
o klasycznym designie. Posiada 
kieszonkg na monety i wiele 
uztecznych przegrddek. 
Pakowany w eleganckie pudelko. 
Wymiary: 115 x95 mm 
Znakowanie: HS 
Cena: 59,35 PLN 
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Art: 93337 
Mgski portfel ze skory naturalnej 
o klasycznym designie. Posiada 
kieszonkg na monety i wiele 
uzytecznych przegrddek. 
Pakowany w eleganckie pudelko. 
Wymiary: 110x115 mm 
Znakowanie: HS 
Cena: 54,20 PLN 

Art: 93338 
Mgski portfel ze skory naturalnej 
o klasycznym designie. Posiada 
kieszonkg na monety i wiele 
uzytecznych przegrddek. 
Pakowany w eleganckie pudelko. 
Wymiary: 110x95 mm 
Znakowanie: HS 
Cena: 45,90 PLN 
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Art: 93339 
Klasyczny damski portfel ze skory naturalnej. 
Posiada dodatkowo kilka przegrddek na karty 
i osobny kieszonkp na monety 
Pakowany w eleganckie pudelko. 
Wymiary: 90 x 120 mm 
Znakowanie: HS 
Cena: 79,98 PLN 

Art: 93340 
Elegancki damski portfel ze skory naturalnej z 
modnym zapigciem. Posiada wiele praktycznych 
przegrddek i osobng przegrddkg na monety. 
Pakowany w eleganckie pudelko. 
Wymiary: 95 x 115 mm 
Znakowanie: HS 
Cena: 73,98 PLN 

We are a Trade Only supplier. All prices featured exclude VAT. wallets|315 




