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01
USB / SŁUCHAWKI / GŁOŚNIKI

ELEKTRONIKA
I A KC ESO R I A
DO SMARTFONÓW

Ładowarka indukcyjna No Cord

R50167.02

plastik • S70 x W70 x G9 mm
tampondruk 33 x 33 mm lub UV 33 x 33 mm
Przydatne urządzenie zgodne ze standardem QI pozwalające na
bezprzewodowe ładowanie smartfona, smartwatcha czy słuchawek
bezprzewodowych. Maksymalna moc ładowania 5 W. Dołączony kabel
1 m. Do telefonów nieprzystosowanych do ładowania bezprzewodowego
(bez modułu QI) sugerujemy dokupienie adaptera R50171.02. Dostępna
opcja zdobienia full color (druk UV).

17,98 pln

Ładowarka indukcyjna Call-Ready

R50170.06

plastik • S99 x W99 x G10 mm
tampondruk 35 x 35 mm lub UV 40 x 40 mm
Ładowarka indukcyjna zgodna ze standardem QI. Maksymalna moc
ładowania 5 W. Do telefonów nieprzystosowanych do ładowania
bezprzewodowego (bez modułu QI) sugerujemy dokupienie adaptera
R50171.02. Dołączony kabel 1 m. Dostępna opcja zdobienia full color
(druk UV).

Elektronika i akcesoria do smartfonów

17,90 pln

NEW!

Indukcyjna ładowarka
z korka Cargador

R50164.13

str. 8

korek, karton • S165 x W85 x G8 mm
tampondruk 50 x 40 mm lub laser 50 x 20 mm lub 50 x 50 mm lub UV 50
x 50 mm
Składana ładowarka/stojak do telefonu. Ładowarka działa z telefonami
posiadającymi funkcję ładowania bezprzewodowego Qi. Parametry: wejście
-DC5 V / 2 A, wyjście bezprzewodowe 5 W. W zestawie kabel micro USB, 30
cm. Telefon nie jest dołączony

54,90 pln

Adapter do ładowania
bezprzewodowego Charge Ready

R50171.02

papier, metal
S45 x W105 x G2 mm
Adapter do ładowania bezprzewodowego przeznaczony dla telefonów
z systemem operacyjnym Android. Adapter wpinamy w port microUSB
i umieszczamy pod klapką telefonu.

8,90 pln

Ładowarka indukcyjna
z zegarem Nesna

R22118.42

drewno, PVC • S160 x W75 x G30 mm
tampondruk 30 x 45 mm lub UV 35 x 55 mm lub laser 30 x 30 mm
Biurkowa ładowarka indukcyjna z zegarem, wyświetla także datę
i temperaturę. Zasilana przez kabelek USB oraz 2 bateriami typu LR1130.
Funkcje urządzenia: naprzemienne wyświetlanie godziny, daty oraz
temperatury. Możliwość regulacji poziomu jasności wyświetlacza, 3
alarmy. Ustawiony na tryb oszczędzania energii zegar jest uśpiony,
a wyświetlacz nieaktywny. Wystarczy tylko klasnąć w dłonie lub dotknąć
zegara, by wzbudzić wyświetlacz. Kabel i baterie dołączone w zestawie.
Ładowarka działa z telefonami posiadającymi funkcję ładowania
indukcyjnego.

109,90 pln

bambus, ABS • S100 x W100 x G9 mm
laser 50 x 20 mm lub 55 x 55 mm lub UV 55 x 55 mm
lub tampondruk 60 x 20 mm lub tampondruk XL 55 x 50 mm
Ładowarka indukcyjna w obudowie z bambusa. Przydatne urządzenie
zgodne ze standardem QI pozwalające na bezprzewodowe ładowanie
smartfona, smartwatcha czy słuchawek bezprzewodowych. Moc
wyjściowa 10 W. Dołączony kabel o długości 30cm. Telefon nie jest
dołączony

34,90 pln

R50166.02

ABS, PC • S95 x W100 x G90 mm
tampondruk 30 x 15 mm
Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna wbudowana w uchwyt
samochodowy, montowany do kratki wentylacyjnej. Dzięki specjalnej
konstrukcji uchwyt można obsługiwać jedną ręką. Ramiona uchwytu
zaciskają się automatycznie pod wpływem ciężaru telefonu i dopasowują
się do jego rozmiaru. Częstotliwość: 100-205 kHz. Wejście: 5V-9V/1.5 A.
Wyjście: 5V-9V/1 A. Kabel USB w zestawie. Ładowarka działa z telefonami
posiadającymi funkcję ładowania indukcyjnego Qi.

44,90 pln

str. 9

Ładowarka indukcyjna Top Bamboo R50165.10

Samochodowa ładowarka
indukcyjna Incharge
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MOBILE CHARGING
& DATA TRANSFER

R50189.02

Kabel USB Join

R50189.06

R50178.02

ekoskóra, metal • S110 x W18 x G18 mm
laser 18 x 10 mm
Stylowy brelok z ekoskóry posiadający kabel do ładowania i transferu
danych z końcówkami USB i USB typu C.

9,90 pln

R50189.28
Bransoletka USB Bracelet

R50189..

R50179.02

plastik z dodatkiem silikonu, aluminium • S218 x W13 x G8 mm
laser 32 x 6 mm
Kabel USB w kształcie opaski na rękę, USB 2.0, micro USB do ładowania
i transferu danych. Dodatkowo wyposażony w aluminiową plakietkę
przeznaczoną na naniesienie logotypu.

2,50 pln

R50179.06
Bransoletka Wristlie USB typu C

R50179..

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

Elektronika i akcesoria do smartfonów

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

3,90 pln

R50176.02

str. 10

Brelok USB Hook Up

R50176.06
R50176..

plastik • złożony S45 x W13 x G10 mm, rozłożony S90 x W13 x G5 mm
tampondruk 15 x 7 mm
Brelok z wejściem do gniazda USB i micro USB. Służy do transferu danych
i ładowania.

2,90 pln

Adapter USB Convert

R50168.06

plastik, metal • S20 x W10 x G5 mm
UV 5 x 9 mm
Konwerter, „przejściówka” pozwalająca na dostosowanie wejścia mikro
USB do wejścia mikro USB typu C. Dostępna opcja zdobienia full color
(druk UV).

0,99 pln

USB + microUSB + USB-C

NEW!
R50177.99

plastik ABS, tworzywo termoplastyczne • S130 x W20 x G20 mm
UV 58 x 18 mm
Kabel do transmisji danych oraz ładowania. Oryginalnie zaprojektowane
połączenie breloka oraz kabla do ładowania i transmisji danych z
końcówkami USB, micro USB, USB typu C. Dopasowanie do siebie
kolorów jak w kostce Rubika umożliwia odblokowanie i wyjęcie kabla. Po
włożeniu go z powrotem każde inne ułożenie kolorów blokuje kabel i nie
pozwala na jego wyciągnięcie. Dostępna opcja zdobienia full color (druk
UV). Kostka nie jest dołączona.

Kabel z magnesami Connect

R50160.02

aluminium, TPR • S1060 x W15 x G7 mm
tampondruk 8 x 8 mm
Kabel magnetyczny pozwala na wygodne przechowywanie i używanie go
w domu, biurze czy w samochodzie. Dzięki magnesom kabel można łatwo
zwinąć i rozwinąć, bez ryzyka splątania. Obok praktycznego wymiaru kabla,
posiada również funkcję odstresowującą – zginaj go, twórz różne kształty i
baw się! Końcówka typu C.

19,90 pln

Elektronika i akcesoria do smartfonów

16,90 pln

Brelok D-Transfer

R50190.02

metal, plastik, silikon • S115 x W16 x G13 mm
laser 10 x 24 mm
Brelok z kablem USB/micro USB do ładowania i transferu danych.
Opakowanie upominkowe. Telefon nie jest dołączony

6,90 pln

str. 11

Kabel USB Color Click&Go

Podstawka do telefonu Gimo

R64297.02

ABS • S77 x W145 x G107 mm
tampondruk 50 x 20 mm
Składana i regulowana podstawka do telefonu komórkowego stworzona
z myślą o bezproblemowym korzystaniu ze smartfona w trakcie tele i
wideokonferencji. Przemyślana ażurowa konstrukcja pozwala na podpięcie
ładowarki od dołu podczas gdy telefon pozostaje stabilny ustawiony
w pozycji pionowej. Nieużywana składa się do poręcznych rozmiarów.
Telefon nie jest dołączony.

8,90 pln

str. 12
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NEW!
Bambusowy brelok z podstawką
pod telefon

R22828.13

bambus, metal • S60 x W26 x G15 mm
laser 21 x 30 mm lub tampondruk 21 x 30 mm
Drewniany brelok z podstawką na telefon komórkowy. Telefon należy
umieścić w pozycji poziomej.

7,45 pln

NEW!
Bambusowa podstawka
pod telefon / tablet

R22829.13

bambus • S60 x W79 x G19 mm
laser 50 x 20 mm lub 50 x 40 mm lub tampondruk 50 x 40 mm lub UV 50
x 40 mm
Uniwersalna podstawka na telefon komórkowy, tablet lub czytnik, wykonana
z drewna bambusowego. Telefon nie jest dołączony.

6,90 pln

MOBILE

HOLDERS
NEW!
Bambusowy stojak na telefon Timaru R22825.13
bambus • S80 x W130 x G85 mm
laser 30 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 50 x 50 mm lub tampondruk 40
x 30 mm
Składana podstawka na telefon z wyjściem na kabel. W całości wykonana z
bambusa. Telefon nie jest dołączony

Podstawka do telefonu Ames

R64291.02

metal, plastik • podstawka S100 x W180 x G100
laser 50 x 30 mm lub 70 x 40 mm
Stojak do telefonu komórkowego z regulowaną wysokością.
Zaprojektowany z myślą o wygodnym korzystaniu z telefonu w trakcie
tele i wideokonferencji. Konstrukcja pozwala na regulacje pozycji
telefonu.

16,90 pln

str. 13

NEW!
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8,90 pln

Uchwyt na telefon Cellfirm

R64308.02

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

Uchwyt na telefon Mobilefit
ABS, PC • S100 x W95 x G70 mm
tampondruk 25 x 19 mm

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

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

10,90 pln

Elektronika i akcesoria do smartfonów

8,70 pln

R64299.02

R64299.06
NEW!
Uchwyt do telefonu Levin

str. 14

R64298.02

R64296.02

aluminium, silikon • S38 x W58 x G40 mm
laser 17 x 10 mm
Magnetyczny uchwyt na telefon montowany do kratki wentylacyjnej
samochodu. W zestawie samoprzylepna metalowa blaszka do telefonu.
Telefon nie jest dołączony.

10,90 pln

Uchwyt na telefon Cellfast

R64299..

plastik ABS • S31 x W31 x G5 mm
tampondruk 13 x 13 lub UV 13 x 13 mm
Uchwyt do telefonu z taśmą samoprzylepną umożliwiającą
przytwierdzanie go do powierzchni telefonu. Może także służyć jako
stojak. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV). Telefon nie jest
dołączony.

2,45 pln

NEW!
Uchwyt do telefonu z magnesem
Magneto

R64293.02

plastik, metal • S120 x W30 x G6 mm
tampondruk 15 x 15 mm
Magnetyczny, składany uchwyt do telefonu, mocowany z boku monitora.
Pozwala zamontować telefon do laptopa lub ekranu komputera, tak aby
uzyskać dostęp do obu urządzeń jednocześnie. Idealny do konferencji i
spotkań online. W zestawie samoprzylepna metalowa blaszka do telefonu.
Telefon nie jest dołączony

R64311.02

R64311.01
R64307.02

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

Uchwyt na telefon Cellstick

R64311..
R64311.06

plastik • S80 x W26 x G4 mm

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

1,49 pln

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

1,45 pln

str. 15

Uchwyt na telefon Cellsteady

Elektronika i akcesoria do smartfonów

17,90 pln

MOBILE CAMERA

ACCESSORIES

NEW!
Statyw z lampą pierścieniową Halo

R64294.02

ABS, metal • S300 x W307 x G300 mm
tampondruk 30 x 15 mm

Elektronika i akcesoria do smartfonów

Statyw z lampą pierścieniową LED, do nagrywania profesjonalnych
vlogów, transmisji na żywo, połączeń konferencyjnych lub spotkań
rodzinnych, czatów z przyjaciółmi i nagrywania filmów na portale
społecznościowe oraz do tworzenia makijażu. Oświetlenie pierścieniowe
LED pomaga poprawić wygląd, wydobyć cienie i odpowiednio oświetlić
twarz i otoczenie. Posiada bardzo szerokie zastosowanie m.in. jest
przydatny podczas wykonywania zdjęć portretowych, produktowych
oraz do makrofotografii. Statyw można szybko zdemontować i przenieść
w dowolne inne miejsce. Możliwość regulacji mocy i temperatury
barwowej. Trzy barwy światła (neutralny, zimny biały i ciepły biały),
każdy z 10 poziomami jasności.

54,90 pln

R64314.02
Osłona na kamerę Webcam Spyless

R64314..

str. 16

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

R64314.06

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

0,80 pln

R64455.02

Rękawiczki Touch Control
do ekranów dotykowych

R64455.04

R35646.21

95% akryl, 5% elastan, gramatura 150 g/m
S145 x W216 x G6 mm • sitodruk 50 x 40 mm
Rękawiczki zimowe przeznaczone do obsługiwania urządzeń sterowanych
dotykowo np. do smartfonów i tabletów. Materiał na końcówkach
3 palców (kciuk, wskazujący i środkowy) posiada dodatek włókien
przewodzących.

4,45 pln

Czyścik Trim

R64455..

plastik, poliester • S35 x W40 x G13 mm
tampondruk 15 x 25 mm
Praktyczny czyścik do monitorów i okularów. Wykonany z plastiku
i poliestru o średnicy 10 cm.

2,45 pln
R73389.02
R73389.06
Rysik String

R73389..

plastik • S40 x W22 x G9 mm
tampondruk 11 x 11 mm

0,65 pln

R73364.04

Rysik Screen Tip

R73364..

plastik • S85 x W10 x G10 mm
tampondruk 35 x 6 mm lub UV 35 x 6 mm
Plastikowy rysik z karabińczykiem i silikonową końcówką do smartfonów
i tabletów. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

0,48 pln

Lampa błyskowa do smartfonów
Selfie Flash

R64331.06

plastik, metal • S39 x W55 x G9 mm
tampondruk 21 x 21 mm lub UV 21 x 21 mm
16 ledowa lampa błyskowa do smartfonów. Regulacja natężenia światła,
równomierne i kompleksowe oświetlenie kadru podczas wykonywania
zdjęć i filmowania, w odległości do 2-3 metrów. Wtyk minijack 3.5 mm.
Pojemność akumulatora 200 mAh. Dostępna opcja zdobienia full color
(druk UV).

5,90 pln

str. 17

R73364.08
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Doskonały produkt promocyjny. Plastikowy rysik z silikonową końcówką
do smartonów i tabletów. Wygodny i poręczny, stworzony do optymalnej
prezentacji logotypu.

NEW!
Organizer na sprzęt i akcesoria
elektroniczne Portar, czarny 

R08161.02

poliester 600 D • S360 x W270 x G20 mm
sitodruk 200 x 90 mm
Funkcjonalne etui np. na tablet, telefon, kable, ładowarki, powerbanki
i dokumenty. Zamykane na zamek błyskawiczny. Organizer wyposażony
jest w uchwyt, szereg kieszonek wewnętrznych oraz 1 zewnętrzną.
Przydatny w podróżach biznesowych i nie tylko. Tablet i telefon nie są
dołączone.

str. 18
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49,90 pln

Etui na tablet Osuna

R91700

19,90 pln

Lokalizator Easyfind

R64322..

plastik ABS • S31 x W52 x G11 mm
tampondruk 10 x 10 mm lub UV 10 x 10 mm
Lokalizator nie jest zwyczajnym gadżetem. To urządzenie nadzwyczaj
pomocne w zapobieganiu utracie przedmiotów a w razie potrzeby
odnajdywaniu zagubionych rzeczy. Działa za pomocą Bluetooth
4.0 Zasięg urządzenia to około 20 metrów. Główne jego funkcje
to: - lokalizacja cennych przedmiotów: kluczy, bagażu, telefonu,
portfela, - zabezpieczenie antykradzieżowe telefonu, - wyszukiwania
samochodu na parkingu, - powiadomienie za pomocą alarmu o
oddalającym się dziecku lub zwierzęciu, - zdalne wykonywanie
zdjęć typu selfie, - nagrywanie notatek głosowych. Dołączona
bateria CR2032. Aplikacja iTracing dostępna w Google Store
oraz Apple Store. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

15,90 pln

R64322.06

R64322.02

str. 19

Wykonane z mikrofibry i eko-skóry uniwersalne etui na tablet. Rozmiar
etui dostosowany do większości tabletów oferowanych na rynku
o przekątnej ekranu 9,7”-10,1” (Mieści tablety o wymiarach od 150 x 250
x 6 mm do 180 x 260 x 10 mm) Wyposażone w kieszonkę na dokumenty.
Etui zamykane taśmą elastyczną. Tablet nie jest dołączony.
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mikrofibra, ekoskóra • S190 x W265 x G22 mm
sitodruk 110 x 200 mm lub laser 60 x 15 mm

Słuchawki Intense

R50182.06

plastik, ekoskóra • S155 x W185 x G60 mm
tampondruk 40 x 15 mm
Wykonane z plastiku i ekoskóry, lekkie i wygodne słuchawki ze składanym
pałąkiem o regulowanej długości. Pakowane w kartonowe opakowanie.
Wtyk: 3,5 mm audiojack; długość kabla: 1 m; przetwornik: 16 μm; pasmo
przenoszenia: 20Hz~20kHZ; SPL czułość: 110±3 dB (dla 1KHz, 6 mW);
impedancja: 32± 5% Ohm; THD (zniekształcenia harmoniczne): <1%.

str. 20
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17,90 pln

HEADPHONES

R50187.02

Słuchawki w etui Enlive

R50198.21

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

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

Słuchawki douszne wyposażone w mikrofon i przycisk do odbierania
połączeń. Kabel z zamkiem zapobiega splątaniu. Pakowane w
usztywnione
etui z ekoskóry chroniące słuchawki przed uszkodzeniem. Wtyk: 3,5
mm audiojack; długość kabla: 1,2 m; średnica głośnika: 10 mm; pasmo
przenoszenia: 16hz-20khz; Impedancja 16-32Ω, SPL czułość: 105±3 dB
(dla 1KHz, 6 mW); THD (zniekształcenia harmoniczne): <1%. Dostępna
opcja zdobienia full color (druk UV).

Słuchawki douszne pakowane w plastikowe etui. Wtyk: 3,5
mm audiojack; długość kabla: 1,2 m; pasmo przenoszenia:
20Hz~20kHZ; SPL czułość: 105±6dB (dla 1KHz, 6 mW);
impedancja: 32± 15% Ohm; THD (zniekształcenia harmoniczne):
<1%. Dostępna opcja zdobienia full-color( druk UV).

5,90 pln

Słuchawki Energetic

R50195.06

plastik, ekoskóra • S180 x W165 x G75 mm
tampondruk 25 x 25 mm
Słuchawki nauszne ze składanym pałąkiem o regulowanej długości.
Charakteryzują się bardzo dobrą jakością dźwięku i wygodą użytkowania.
Wtyk: 3,5 mm audiojack; długość kabla: 1,2 m. Moc znamionowa : 15mw.
Zdolność zasilania kabla : 150 mw. Pasmo przenoszenia: 20Hz~20kHZ;
SPL czułość: 105±3 dB (dla 1KHz,); impedancja: 32± 10% Ohm.

19,90 pln
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24,90 pln
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Słuchawki Soundbang

ZAOPIEKUJ SIĘ SOBĄ.
ZRÓB CODZIENNIE PRZYNAJMNIEJ JEDNĄ
RZECZ, KTÓRA SPRAWI, ŻE POCZUJESZ SIĘ
DOBRZE: POSŁUCHAJ MUZYKI, CZYTAJ, WEŹ
DŁUGĄ KĄPIEL Z BĄBELKAMI, ZRELAKSUJ SIĘ,
ZADBAJ O SWOJE CIAŁO.

Słuchawki Soundgust

R50193.08

tworzywo sztuczne, ekoskóra • S93 x W93 x G43 mm
tampondruk 35 x 35 mm lub 25 x 6 mm lub UV 30 x 30 mm
Słuchawki Bluetooth 4.1 z funkcją przyspieszającą szybkość transmisji
danych EDR. Wyposażone w mikrofon, przycisk do odbierania połączeń
(zasięg 10 m), kabel microUSB o długości 60-62 mm. Wbudowany
akumulator o pojemności 70 mAh. Czułość SPL: 95 dB, ± 3 dB, 1 mW,
impedancja 32 ± 5% Ohm, zniekształcenia harmoniczne THD: <5%.
Średnica głośników 10 mm. Usztywnione etui z ekoskóry chroni słuchawki
przed uszkodzeniem. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

str. 22
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39,90 pln

Słuchawki Clear Sound

R50183.02

plastik, silikon • S70 x W70 x G18 mm
tampondruk 40 x 40 mm lub UV 50 x 50 mm
Słuchawki douszne z zapasowymi nakładkami w plastikowym pudełku.
Kabel długości 1200 mm zakończony wtykiem minijack (3,5 mm). Pasmo
przenoszenia: 20 Hz ~20 kHz, czułość SPL: 98 ± 3 dB dla 1kHz, 6 mW,
zniekształcenia harmoniczne THD: <1%, impedancja 32 ± 5% Ohm.
Średnica głośników 10 mm. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

3,55 pln

NEW!
Głośnik bluetooth z korka
Sangita

R64379.13

korek, karton • S80 x W46 x G80 mm
tampondruk 35 x 30 mm lub laser 30 x 30 mm lub UV 30 x 30 mm
Korkowy głośnik bezprzewodowy. Bardzo dobra jakość dźwięku.
Wyposażony w technologię Bluetooth, wersja V5.0, zasięg do 10
m, moc wyjściowa: 3W. Wbudowany akumulator litowo-jonowy
o pojemności 300 mAh. Czas odtwarzania około 2 godziny. Kabel
micro USB w komplecie.

64,90 pln

R64378.10

bambus, metal, plastik • S73 x W44 x G73 mm
laser 30 x 25 mm lub tampondruk 30 x 25 mm lub UV 25 x 25 mm
Bambusowy głośnik bezprzewodowy z kolorowym podświetleniem.
Bardzo dobra jakość dźwięku. Wyprodukowany w technologii Bluetooth,
wersja V4.0, zasięg 10 m, Moc wyjściowa: 3 W. Wbudowany akumulator
litowo-jonowy o pojemności 300 mAh. Czas odtwarzania około 2 godziny.
Kabel micro USB w komplecie.

39,90 pln

str. 23

Głośnik Bamboo Sounder

Elektronika i akcesoria do smartfonów

LOUDSPEAKERS

R64318.01
R64318.02
Głośnik Partybeat z radiem FM

R64318..

metal • S59 x W50 x G59 mm
tampondruk 30 x 24 mm lub UV 20 x 24 mm
Głośnik 3 W Bluetooth 2.1 z funkcją przyspieszającą szybkość transmisji
EDR. Wyposażony w port na kartę micro SD, kabel do ładowania, radio
FM i funkcję odbierania połączeń z telefonu (zasięg 10 m). Wbudowany
akumulator o pojemności 300 mAh. Czas odtwarzania 4-5 godzin,
czas ładowania: około 2 godziny. Czułość SPL: >95 dB, zniekształcenia
harmoniczne THD: <1%. Średnica głośnika 45 mm. Dostępna opcja
zdobienia full color (druk UV).

31,90 pln

str. 24
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R64318.04

R64317.02
Głośnik Party Fan

R64317.06
R64317..

plastik • S60 x W75 x G60 mm
UV 25 x 25 mm
Głośnik 3 W wyposażony w funkcję Bluetooth 2.0 i EDR. Napięcie
ładowania przez USB: 5 V. Wykorzystujący litową baterię do ponownego
ładowania. Posiada funkcję odbierania połączeń (zasięg 10 m).

39,90 pln

plastik ABS • S85 x W50 x G85 mm
laser 35 x 12 mm
Głośnik bezprzewodowy, Bluetooth 4.0, wyposażony w przyssawkę
umożliwiającą zamontowanie głośnika np. pod prysznicem. Klasa
wodoodporności IPX4. Funkcja odbierania połączeń telefonicznych. Moc
wyjściowa: 3 W. Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności
300 mAh. Czas ładowania: około 90 minut. Czas odtwarzania 3-4 godziny.
Ładowanie DC prosty 2,5 x 0,7 mm 5 V, kabel do ładowania w zestawie.

25,90 pln

Głośnik z podstawką pod telefon
Clearsound

R64319.06

plastik ABS • S77 x W53 x G56 mm
laser 40 x 20 mm
Głośnik 3 W z podstawką na telefon o gumowanej, przyjemnej w dotyku
powierzchni. Wyposażony w Bluetooth 2.1 z funkcją przyspieszającą
transmisję danych EDR, port na kartę micro SD i funkcję odbierania
połączeń telefonicznych (zasięg 8-10 m). Wbudowany akumulator
o pojemności 350 mAh. Czas odtwarzania 2-3 godziny, czas ładowania:
około 2 godziny. Czułość SPL: >80 dB, zniekształcenia harmoniczne THD:
<1%. Średnica głośnika 36 mm. Telefon nie jest dołączony.

39,90 pln
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R64376.06

str. 25

Głośnik z przyssawką Watertight

NOTESY

I Z E S TA W Y M E M O

R73675.02
NEW!
Karteczki elektrostatyczne
R73675.13

R73675..

PP polipropylen, karton • S80 x W80 x G4 mm
tampondruk 50 x 40 mm
Elektrostatyczne karteczki, które przylegają do każdej suchej powierzchni.
Można pisać po nich długopisem, flamastrem, a nawet miękkim ołówkiem,
a na odwrocie używać pisaków suchościeralnych. Nie pozostawiają śladów.

3,90 pln

Notesy i zestawy memo

MEMOS
NEW!
Domek memo Pegalo

R73728.99

str. 28

papier • S130 x W157 x G6 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub 30 x 40 mm
Zestaw kolorowych samoprzylepnych karteczek memo, w kształcie domku.
Karteczki w siedmiu różnych rozmiarach i kształtach po 60 sztuk każdy.
Domek umieszczony na prostokątnym kartoniku.

9,90 pln

Blok z karteczkami

R73671.13

Zestaw memo

R73825

karton 1250 g/m2, papier 80 g/m2 • S85 x W110 x G41 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 80 x 50 mm

papier z surowców wtórnych, karton • S86 x W86 x G6 mm
tampondruk 60 x 17 mm lub XL 70 x 30 mm

Kostka biurowa klejona. Blok zawierający 400 szt. karteczek o wymiarach
10,8 x 8 cm o gramaturze 70 g/m2 w oprawie z kartonu 1250 g/m2
pokrytego papierem o gramaturze 80 g/m2. Dostępna opcja druku XL

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

8,90 pln

1,99 pln
R73828.05

R73674.04

R73674.08

R73828.08
R73674.05

R73674.06

Zestaw memo

R73828..

papier z surowców wtórnych, karton • S85 x W60 x G4 mm
tampondruk 50 x 20 mm lub XL 70 x 30 mm

R73674.13
Blok z karteczkami

R73674..

papier kremowy chamois • S75 x W75 x G27 mm
tampondruk XL 60 x 60 mm lub UV 60 x 60 mm
Blok zawierający 200 karteczek z papieru kremowego chamois o
gramaturze 70 g/m2 oraz 5 x 25 karteczek memo o gramaturze 75 g/m2
w oprawie z laminowanego kolorowego papieru o gramaturze 128g/m2.

4,90 pln

Zestaw memo

R73826

Notesy i zestawy memo

0,90 pln

papier z surowców wtórnych, karton • S85 x W60 x G4 mm
tampondruk 50 x 20 mm lub XL 70 x 30 mm
Poręczny zestaw karteczek samoprzylepnych – po 25 szt. w pięciu
kolorach. Gramatura wykonanych z papieru karteczek to 73 g/m².
Zestaw jest oprawiony w kartonową okładkę wykonaną z surowców
wtórnych o gramaturze 450 g/m². Dostępna opcja druku XL.

0,90 pln
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R73674.02

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

SMILE!

Zakładka do książki z linijką

R73670.13

Zestaw Schoolprep

R73668.13

papier • S210 x W67 x G2 mm
tampondruk 45 x 30 mm lub XL 100 x 25 mm

karton, papier, PVC • S160 x W75 x G25 mm
tampondruk 50 x 30 mm lub XL 110 x 20 mm

Zakładka do książek, która także może służyć jako linijka o długości 13 cm/5
cali. Zastosowano papier wykonany z surowców wtórnych o gramaturze
500 g/m2. Dołączone żółte karteczki samoprzylepne o gramaturze 75 g/m2
w ilości 15 szt. oraz 5 x 15 kolorowych karteczek memo o gramaturze
75 g/m2. Klej wykorzystany w karteczkach samoprzylepnych jest
bezpieczny dla środowiska. Dostępna opcja druku XL.

Zestaw składający się z 12 centymetrowej linijki, 2 bloczków karteczek
samoprzylepnych, 5 kompletów karteczek memo i długopisu. Wkład
w kolorze niebieskim. Dostępna opcja druku XL.

9,90 pln
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1,40 pln

str. 30

Zestaw Memo

R73827

Zestaw karteczek memo Aveiro

R73752.13

karton, papier • S160 x W50 x G3 mm
tampondruk 60 x 12 mm lub XL 115 x 12 mm

karton, papier • S85 x W75 x G17 mm
tampondruk 40 x 50 mm

Zestaw karteczek samoprzylepnych z linijką 12 centymetrów
6 kompletów karteczek samoprzylepnych po 25 szt., gramatura 75 g/m².
Dostępna opcja druku XL.

Zestaw składający się z karteczek memo o różnych kolorach w kartonowej
oprawie (gramatura kartonu 1250 g). Karteczki memo w pięciu kolorach
po 25 szt. w rozmiarze 5x7,5 cm. Gramatura 80g/m2.

2,20 pln

4,99 pln

R64345.06

Notesy i zestawy memo

Zestaw memo Polar Bear

Oryginalnie zaprojektowany przybornik na biurko w kształcie misia
polarnego. Zawiera 200 czystych karteczek do notowania (68x68mm) kostka nieklejona, uchwyt na kartkę z notatką i otwór na długopisy, kredki.
Dostępna opcja druku XL. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

14,90 pln

str. 31

plastik, papier • S180 x W100 x G30 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 70 x 40 mm lub UV 75 x 40 mm

Notes Owl z długopisem

R73809

Notesy i zestawy memo

R73813.13

papier z surowców wtórnych 78 g/m • S100 x W150 x G12 mm
tampondruk 55 x 20 mm lub XL 50 x 70 mm

Wykonany z papieru z surowców wtórnych 78 g/m2 50 kartkowy gładki
notes A6 (80x145 mm) z długopisem (135x10x14 mm) z kartonu z
plastikową skuwką, 25 szt żółtych karteczek samoprzylepnych 80 g/m2
(75x75 mm), 5x25 szt. karteczek samoprzylepnych (80 g/m2) o wymiarze
12x45 mm. Wkład w kolorze niebieskim. Rozmiar kieszonkowy.

Wykonany z papieru z surowców wtórnych 78 g/m2 50 kartkowy gładki
notes A6 (80x145 mm) z długopisem (135x10x14 mm) z kartonu z
plastikową skuwką, 25 szt żółtych karteczek samoprzylepnych 80 g/m2
(75x75 mm), 5x25 szt. karteczek samoprzylepnych (80 g/m2) o wymiarze
12x45 mm. Rozmiar kieszonkowy. Dostępna opcja druku XL.

6,99 pln

Notes Tree z długopisem

R73797

papier z surowców wtórnych 78 g/m • S110 x W148 x G10 mm
tampondruk 55 x 20 mm
2
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Notes Bland

papier z surowców wtórnych 78 g/m • S110 x W148 x G10 mm
tampondruk 55 x 20 mm
2

Notes „Eco friends” w formacie A6 z długopisem. 50 kartkowy notes
z gładkimi kartkami wykonany z surowców wtórnych (gramatura 78 g/
m²), 6 kompletów po 25 karteczek samoprzylepnych. Dołączony długopis
z wkładem w kolorze niebieskim. Rozmiar kieszonkowy.

6,99 pln

2

6,99 pln

Przybornik Crotone

R73653.42

karton, drewno, plastik, papier 80 g/m2 • S150 x W215 x G22 mm
tampondruk 50 x 20 mm lub XL 60 x 50 mm
Elegancki składany przybornik w oprawie z kartonu o gramaturze 1200 g/m2.
W komplecie: drewniana linijka 15 cm, gumka, długopis, temperówka,
2 ołówki, notes 40 kartkowy w linie o gramaturze 80 g/m2, 25 żółtych
karteczek samoprzylepnych (7,5 x 7,5 cm) oraz 25 samoprzylepnych
kompletów foliowych zakładek indeksujących po 5 w każdym kolorze.
Dodatkowa kieszonka z linijką. Wkład w kolorze niebieskim. Podziałka
w centymetrach i calach. Dostępna opcja druku XL.

19,90 pln

Notes gładki Mini z długopisem

R73667.13

karton, papier, plastik • S80 x W110 x G10 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 80 x 20 mm
Mini notes w okładce z papieru o gramaturze 500 g/m2. Zawiera 100
białych gładkich kartek (80 g/m2) o wymiarze 78x107 mm, 5x25 szt.
karteczek samoprzylepnych (80 g/m2) o wymiarze 12x45 mm oraz
kartonowy mini-długopis (87x10x12 mm) z plastikowymi elementami.
Wkład w kolorze niebieskim. Rozmiar kieszonkowy. Dostępna opcja
zdobienia full color (druk UV).

R73661.02

karton, papier, plastik • S140 x W180 x G17 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 80 x 50 mm
Zestaw memo w tekturowej okładce o grubości 2 mm, zamykany
elastyczną taśmą. Zawiera: 70-kartkowy notes (100x178 mm) w linie,
foliowe zakładki indeksujące 5x25 szt (12x45 mm), 25 szt żółtych
karteczek samoprzylepnych 80 g/m2 (50x76 mm), 25 szt żółtych karteczek
samoprzylepnych 80 g/m2 (100x76 mm), a także długopis (138x10x12 mm)
z kartonu z plastikową skuwką, przyciskiem i końcówką. Wkład w kolorze
niebieskim. Dostępna opcja druku XL.

12,90 pln
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Notes z zestawem memo
Kraft Paper

Notesy i zestawy memo

5,50 pln

R73795.04

R73795.15

R73795.05
Notes Kraft z długopisem

R73795.02

R73795..

papier z surowców wtórnych • S100 x W150 x G10 mm
tampondruk 40 x 40 mm lub XL 80 x 50 mm
Notes z długopisem z 70 gładkimi kartkami. Karton użyty przy produkcji
notesu i długopisu pochodzi z surowców wtórnych i mogą podlegać
ponownemu przetworzeniu. Produkt wyprodukowano zgodnie
z zasadami gospodarki niskoemisyjnej i przy użyciu małej ilości wody.
Wkład w kolorze niebieskim. Dostępna opcja druku XL.

Notesy i zestawy memo

4,45 pln

R73795.08

Notes La Linea

R73818.05

str. 34

papier, karton, plastik
notes S90 x W110 x G8 mm • tampondruk 40 x 30 lub XL 50 x 80 mm
długopis S110 x W10 x G10 mm • tampondruk 60 x 6 mm

CZARNY KOLOR WKŁADU!

Notatnik 80 kartek z papieru chamois w linię z długopisem o wymiarach
110x10x10 mm z części plastikowych po procesie recyklingu. Produkt
wyprodukowano zgodnie z zasadami gospodarki niskoemisyjnej i przy
użyciu małej ilości wody. Wkład w kolorze czarnym. Rozmiar kieszonkowy.
Dostępna opcja druku XL.

3,99 pln

POCKET NOTEPADS

Notatnik Naturel

NEW!

R73727.13

papier 70 g/m • S107 x W145 x G16 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub 80 x 50 mm
2

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

R64223

papier chamois 70 g/m2, korek • S100 x W145 x G15 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 70 x 50 mm lub
UV 50 x 50 mm lub 50 x 100 mm
Notatnik w rozmiarze kieszonkowym (A6) oprawiony w okładkę z korka.
80 kartek w kratkę, papier chamois. Zamykany elastyczną taśmą.
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV) lub w rozmiarze XL.

6,90 pln
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Notes A6 Montiel
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5,99 pln

R64213.08

R64213.05
Notatnik Palencia

R64213..

papier, karton • S80 x W127 x G12 mm
tłoczenie 50 x 20 mm lub laser 55 x 50 mm lub UV 50 x 50 mm
lub 50 x 100 mm
Notatnik w twardej oprawie z elastyczną gumką chroniącą wnętrze.
Papier kremowy chamois w kratkę o gramaturze 70 g/m2 o wymiarze 80 x
127 mm, 80 kartek, tasiemka do zaznaczania ostatniej zapisanej strony.
Rozmiar kieszonkowy. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

Notatnik Vic

R64215.02

karton, papier, PVC • S90 x W140 x G13 mm
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 cm lub tłoczenie 50 x 20 mm
Notatnik w twardej oprawie z elastyczną gumką chroniącą wnętrze.
80 kartek z papieru kremowego chamois w linie. Rozmiar kieszonkowy.

3,90 pln

3,70 pln
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R64225.08

R64225.05

R64225.02

R64225.06

R64225.04

R64225.42

R64225.28

Notatnik Zamora

R64225..

papier chamois 70 g/m , karton • S90 x W140 x G12 mm
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub UV 50 x 50 mm lub 50 x 100 mm
lub tłoczenie 50 x 20 mm
2

str. 36

Notatnik w twardej oprawie z elastyczną gumką chroniącą wnętrze.
Papier kremowy chamois w kratkę o gramaturze 70 g/m2 o wymiarze
9 x 14 cm, 80 kartek, tasiemka do zaznaczania ostatniej zapisanej strony.
Rozmiar kieszonkowy. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

R64225.15

4,98 pln

R64212.08

R64212.05

Notatnik Fundamental

R64212..

papier 70 g/m • S140 x W210 x G4 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm
lub UV 50 x 50 mm lub 100 x 50 mm
2

Notatnik w jednolitej kolorowej oprawie z szytym grzbietem.
Oprawa Notatnik w jednolitej kolorowej oprawie z szytym
grzbietem. Oprawa wykonana z powlekanego papieru (250 g/m2).
W środku 40 gładkich białych kartek. Rozmiar biurkowy. Dostępna
opcja druku XL. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

R64243.15

papier, tworzywo sztuczne • S90 x W140 x G12 mm
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub tłoczenie 50 x 20 mm
lub UV 50 x 50 mm lub 50 x 100 mm
Notatnik w twardej oprawie z elastyczną gumką chroniącą wnętrze. Papier
kremowy chamois w linie o gramaturze 70 g/m2 o wymiarze 9 x 14 cm,
80 kartek, tasiemka do zaznaczania ostatniej zapisanej strony.

4,55 pln

Notatnik Segovia

R64244.06

papier, tworzywo sztuczne • S90 x W140 x G12 mm
laser 30 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub tłoczenie 50 x 20 mm
lub UV 50 x 50 mm lub 50 x 100 mm
Notatnik w twardej oprawie z elastyczną gumką chroniącą wnętrze.
Papier kremowy chamois gładki o gramaturze 70 g/m2 o wymiarze
9 x 14 cm, 80 kartek, tasiemka do zaznaczania ostatniej zapisanej strony.
Rozmiar kieszonkowy. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

3,98 pln
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Notatnik Badalona
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2,45 pln

R64241.08

R64241.05
Notatnik Carmona

R64241..

papier, tworzywo sztuczne • S130 x W210 x G12 mm
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub tłoczenie 50 x 20 mm
lub UV 50 x 50 mm lub 50 x 100 mm
Notatnik w twardej oprawie z elastyczną gumką chroniącą wnętrze.
Papier kremowy chamois w linie o gramaturze 70 g/m2 o wymiarze
13 x 21 cm, 80 kartek, tasiemka do zaznaczania ostatniej zapisanej strony.

Notesy i zestawy memo

7,98 pln

R64241.15

Notatnik Valladolid

R64241.04

R64234

papier 70 g/m • S130 x W210 x G13 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm lub tłoczenie 50 x 20 mm
lub UV 50 x 50 mm lub 50 x 100 mm

str. 38

2

Notes z papierową okładką. 80 gładkich kartek. Gramatura papieru
70 g/m². Okładka papierowa laminowana, matowa 128 g/m². Brzeg
notesu w kolorze srebrnym. Rozmiar biurkowy. Dostępna opcja druku XL.
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

5,90 pln

K
S
E
D
E
T
O
N
S
D
PA

Notes @

R64231.15

papier 70 g/m2 • S130 x W210 x G13 mm
tampondruk XL 85 x 50 mm lub UV 50 x 100 mm
Notes z 80 gładkimi kartkami o gramaturze 70 g/m² z barwionym
brzegiem. Okładka papierowa laminowana, matowa 128 g/m². Rozmiar
biurkowy. Dostępna opcja druku XL. Dostępna opcja zdobienia full color
(druk UV).

5,90 pln
Notes Oviedo

R64229

papier 70 g/m2 • S145 x W210 x G18 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm
lub UV 50 x 50 mm lub 50 x 100 mm
Stylowy notatnik 96 kartkowy w linie z elastyczną gumką chroniącą
wnętrze. Gramatura papieru 70 g. Brzeg notesu w kolorze złotym.
Okładka papierowa laminowana, matowa 128 g/m2. Dostępna opcja
zdobienia full color (druk UV).

Notatnik Albacete

R64242.06

Notesy i zestawy memo

6,90 pln

Notatnik w twardej oprawie z elastyczną gumką chroniącą wnętrze.
Papier kremowy chamois gładki o gramaturze 70 g/m2 o wymiarze
13 x 21 cm, 80 kartek, tasiemka do zaznaczanie ostatniej zapisanej strony.
Rozmiar biurkowy.

7,98 pln

str. 39

papier, tworzywo sztuczne • S130 x W210 x G12 mm
laser 30 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub tłoczenie 50 x 20 mm
lub UV 50 x 50 mm lub 50 x 100 mm

Notatnik Lugo

R64216.02

Notesy i zestawy memo

R64228

papier chamois 70 g/m • S130 x W210 x G12 mm
laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm lub tłoczenie 50 x 20 mm

Notatnik w twardej oprawie z elastyczną gumką chroniącą wnętrze.
80 kartek z papieru kremowego chamois w linie. Rozmiar biurkowy.

Notatnik w twardej oprawie, z barwionym brzegiem. Zamykany
elastyczną taśmą. 80 gładkich kartek. Gramatura 70 g. W środku papier
kremowy chamois. Rozmiar biurkowy.

2

7,90 pln

str. 40

Notes Badajoz

papier 70 g/m • S130 x W210 x G13 mm
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 cm lub tłoczenie 50 x 20 mm
2

9,90 pln

NEW!
Planner Dot

R64253.02

papier 70 g/m • S145 x W210 x G14 mm
sitodruk 100 x 150 mm
2

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

10,90 pln

R64220.04

R64220.05

Notatnik Sevilla

R64220..

papier 70 g/m • S130 x W210 x G12 mm
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub tłoczenie 50 x 20 mm

Notatnik Sheen

R64218.21

papier chamois 70 g/m , tworzywo sztuczne • S130 x W210 x G14 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm lub tłoczenie 50 x 20 mm
lub UV 50 x 50 mm lub 50 x 100 mm
2

2

Notatnik w twardej oprawie. 80 kartek w kratkę o gramaturze 70 g/m2.
Papier kremowy chamois. Zamykany elastyczną taśmą. Rozmiar biurkowy.

8,98 pln

Notes z okładką wykonaną z błyszczącego tworzywa sztucznego. Między
tekturą a przednią okładką umieszczona gąbka introligatorska. 80 kartek
w kratkę o gramaturze 70 g/m2. Papier kremowy chamois. Rozmiar
biurkowy. Dostępna opcja druku XL. Dostępna opcja zdobienia full color
(druk UV).

R64227.06

R64227.05

R64227.42

R64227.28

R64227.08

R64227.02

R64227.15

Notatnik Asturias

R64227..

papier chamois 70 g/m2, karton • S130 x W210 x G12 mm
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub UV 50 x 50 mm lub 50 x 100 mm
lub tłoczenie 50 x 20 mm
Notatnik w twardej oprawie z elastyczną gumką chroniącą wnętrze.
Papier kremowy chamois w kratkę o gramaturze 70 g/m2 o wymiarze
13 x 21 cm, 80 kartek, tasiemka do zaznaczanie ostatniej zapisanej strony.
Rozmiar biurkowy. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

8,98 pln

Notes Sequin

R73652.02

tworzywo sztuczne, papier 70 g/m • S125 x W175 x G18 mm
tampondruk 50 x 10 mm
2

Modny błyszczący notes w oprawie z dwustronnych (czarno-srebrnych)
cekinów. Przesuwając palcami po cekinach w kreatywny i przyjemny
sposób możesz zmienić wygląd jego okładki. Rozmiar B6. 80 kartek w linię
o gramaturze 70 g/m2. Srebrna tasiemka o szerokości 15 mm umożliwia
umieszczenie na niej logo klienta. Rozmiar biurkowy.

8,90 pln

str. 41

R64227.04

Notesy i zestawy memo

7,90 pln

Zestaw bambusowy z notesem Lorca R64251.10
bambus, papier, PP • S130 x W186 x G21 mm
laser 50 x 20 mm lub 60 x 50 mm lub UV 50 x 50 mm lub 50 x 100 mm
lub tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm
Zestaw składający się z notesu w twardej bambusowej oprawie oraz
długopisu. 128 kartek w linie (gramatura 70 g/m2). Końcówki długopisu
wykonane z plastiku z recyklingu. Zestaw pakowany w kartonowe pudełko.

26,90 pln

Notesy i zestawy memo

R64237.04

R64237.05
Notatnik Lisboa

R64237.08
R64237..

str. 42

papier, karton • S145 x W210 x G12 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm lub UV 100 x 180 mm
Notatnik z okładką wykonaną z oklejonego papierem kartonu
o gramaturze 1200 g/m2. Biały papier, 80 kartek w kratkę o gramaturze
70 g/m2. Zamykany elastyczną taśmą. Produkt wytworzony z dbałością
o środowisko naturalne. Rozmiar biurkowy. Dostępna opcja druku XL.
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

7,98 pln

Notes A5 Robledo

R64224

papier chamois 70 g/m , korek • S145 x W210 x G14 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm
lub UV 50 x 50 mm lub 50 x 100 mm
2

Notatnik w rozmiarze biurkowym (A5) oprawiony w okładkę z korka.
80 kartek w kratkę, papier chamois. Zamykany elastyczną taśmą.
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV) lub w rozmiarze XL.

13,90 pln

papier, aluminium • S135 x W180 x G11 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub 75 x 50 mm
Notes w sztywnej oprawie na spirali. W okładce ukryty jest magnes, dzięki
czemu można przyczepić metalowy długopis. 70 kartek w linie.

10,90 pln

R64245.02

korek, poliuretan, papier 70 g/m • S145 x W210 x G13 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm lub laser 30 x 30 mm lub
60 x 50 mm lub UV 50 x 50 mm lub 50 x 100 mm lub tłoczenie 50 x 20 mm
2

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

16,90 pln

Notesy i zestawy memo

Notes z magnesem na długopis Attract R73649.13

Notes Girona

str. 43

NEW!
New!

R73651.04

R73651.02
Notes Curly

R73651..

polipropylen, papier 70 g/m2
długopis S140 x W10 x G10 mm • tampondruk 60 x 6 mm
notes S155 x W180 x G8 mm • tampondruk XL 85 x 50 mm
70-kartkowy notes B6 w plastikowej oprawie, z długopisem (wym: 140 x
10 x 10 mm). Kartki w linie o gramaturze 70 g/m2, z perforacją ułatwiającą
ich wyrywanie. Rozmiar biurkowy. Wkład w kolorze niebieskim. Dostępna
opcja druku XL.

5,90 pln
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R73796.04

R73796.05

str. 44

Notes z filcu Felt Now

R08612

Notes Envivo z długopisem

R73796..

papier z surowców wtórnych, filc • S150 x W180 x G14 mm
sitodruk 80 x 140 mm lub laser 60 x 50 mm

papier z surowców wtórnych, karton, plastik • S150 x W180 x G10 mm
tampondruk 40 x 40 mm lub XL 75 x 50 mm

Oprawiony w filc 80-kartkowy notatnik o gramaturze 70 g/m².
Wyposażony w długopis wykonany z kartonu z recyklingu z wkładem
koloru niebieskiego. Rozmiar biurkowy, spirala.

Notatnik 70 kartek formatu B6 w linie z papieru z surowców
wtórnych z długopisem o wymiarach 137x10x10 mm części plastikowe
są biodegradowalne.

10,90 pln

7,99 pln

R64247.05

R64247.06
Zestaw z notesem Blanes

R64247..

korek, len, papier, pszenica, PP • pudełko S172 x W222 x G20 mm,
notes S140 x W210 x G13 mm • tampondruk 60 x 20 mm lub
XL 85 x 50mm lub UV 100 x 50 mm lub sitodruk 100 x 45 mm
długopis S145 x W12 x G12 mm • tampondruk 60 x 6 mm lub
XL 90 x 6 mm lub UV 90 x 6 mm
Elegancki notes łączący naturalny korek z płótnem. Rozmiar A5, 80 kartek
w linie (gramatura 70 g/m2). Wyposażony w długopis wykonany z korka,
słomy pszennej i PP. Pakowany w pudełko.

R64250.13

korek, papier, pszenica, PP • pudełko S195 x W230 x G17
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm
notes S140 x W210 x G15 mm • tampondruk 60 x 20 mm
lub XL 85 x 50 mm lub UV 100 x 100 mm
długopis S135 x W10 x G10 mm • tampondruk 60 x 6 mm
lub XL 80 x 6 mm lub UV 80 x 6 mm
Zestaw korkowy składający się z notesu o wymiarach: 14 x 21 cm
(gramatura 1250 g/m2), 80 gładkich kartek 70 g/m2 oraz korkowego
długopisu. Pakowany w kartonowe pudełko.

15,90 pln

str. 45

Zestaw korkowy Getafe

Notesy i zestawy memo

23,90 pln

CODZIENNE CELE
POZWALAJĄ TWORZYĆ
KRÓTKOTERMINOWE KROKI I SĄ
INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ TWOJEGO
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SUKCESU.

Zestaw biurkowy z notesem Sustain

R73658.13

karton, drewno, plastik, papier 80 g/m • S150 x W215 x G22 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm lub UV 100 x 50 mm

str. 46

2

Ekologiczny zestaw biurkowy w oprawie z kartonu zamykany taśmą.
W skład zestawu wchodzi 40-stronicowy notatnik w linie, linijka, długopis,
gumka do mazania, temperówka, 2 ołówki, karteczki samoprzylepne
i zakładki indeksujące w 5 kolorach.

19,90 pln

Notatnik Lucena

R73747.13

karton, papier 70 g/m • notes S170 x W230 x G12 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm
długopis S140 x W10 x G10 mm • tampondruk 60 x 6 mm lub XL 80 x 6 mm
2

Notatnik w kartonowej oprawie z kieszonką (350 g) i długopisem
(z recyklingu). Notes o wymiarach 155x205 mm - 40 gładkich kartek
(gramatura 70 g).

7,70 pln

R64238.79

Zestaw Porto – notes z długopisem

R64238..

papier, len, bambus, plastik • pudełko S195 x W210 x G21 mm,
notes S134 x W190 x G16 mm • sitodruk 50 x 20 mm lub 100 x 100 mm
długopis S142 x W11 x G11 mm • tampondruk XL 80 x 6 mm
Zestaw składający się z notesu w lnianej, drukowanej okładce (90 kartek
w kratkę, 80 g/m2) oraz długopisu bambusowego z plastikową skuwką,
przyciskiem i końcówką. Pakowany w kartonowe pudełko.

R64246.02
Notatnik Telde A5

R64246.05
R64246..

karton, papier
notes S150 x W210 x G12 mm • tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm
długopis S138 x W10 x G10 mm • tampondruk 60 x 6 mm lub XL 80 x 6 mm
Eko notes w twardej oprawie z dołączonym długopisem w rozmiarze
biurkowym (zbliżony do A5 lub większy). 70 kartek w linie (z perforacją),
gramatura 70 g/m². Zarówno oprawa jak i papier wykonane zostały z
surowców wtórnych. Nadają się one także do kolejnego przetworzenia.
Korpus długopisu wykonany z tektury, klip, końcówka i przycisk wykonane
z plastiku nadającego się do recyclingu, wkład w kolorze niebieskim. Notes
posiada uchwyt na długopis. Dostępna opcja zdobienia w rozmiarze XL.

10,90 pln

Notesy i zestawy memo

21,90 pln

str. 47

R64238.02

NEW!
Organizer z notesem Sannat

R64254.02

PU, papier • etui S155 x W210 x G25 mm • laser 50 x 20 mm lub 60 x 50 mm
notes S120 x W185 x G15 mm • laser 50 x 20 mm lub 60 x 50 mm lub
tłoczenie 50 x 20 mm
Elegancki organizer z notesem w linie, posiada kieszeń na telefon, uchwyt na
długopis oraz kieszonkę na wizytówki. Zamykany na magnetyczne zapięcie.
Możliwość wymiany notesu. Rozmiar 15.5x21.5cm. Telefon i długopis nie są
dołączone.

str. 48
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39,90 pln

Notatnik A5 Amadora

R73657.21

papier chamois, ekoskóra, tkanina • S140 x W210 x G13 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 80 x 35 mm lub laser 50 x 20 mm lub
50 x 40 mm lub UV 60 x 40 mm lub 100 x 40 mm lub sitodruk 100 x 80 mm
lub tłoczenie 50 x 20 mm
Notatnik A5 w twardej oprawie pokrytej tkaniną i ekoskórą, z tasiemką do
zaznaczania strony oraz elastyczną gumką chroniącą wnętrze. 80 kartek
w linie, gramatura papieru 70 g/m2. Dostępna opcja druku XL. Dostępna
opcja zdobienia full color (druk UV).

14,65 pln

Notes z kieszonką na telefon Eibar

R64248.21

papier, ekoskóra • S145 x W210 x G17 mm
laser 50 x 20 mm lub 60 x 50 mm lub UV 50 x 50 mm lub 50 x 100 mm
Elegancki organizer z notesem w linie, posiada kieszeń na telefon, uchwyt
na długopis oraz kieszonkę na wizytówki. Zamykany na magnetyczne
zapięcie. Możliwość wymiany notesu. Rozmiar 15.5x21.5cm. Telefon
i długopisy nie są dołączone.

R64214.06

17,90 pln

R64214.02

R64214.42
Zestaw notes z długopisem
Abrantes

R64214..

papier, aluminium
długopis S135 x W8 x G8 mm • laser 40 x 4 mm lub UV 40 x 4 mm
pudełko S233 x W146 x G15 mm • tampondruk 60 x 20 mm
lub XL 85 x 50 mm lub UV 200 x 50 mm
notes S140 x W210 x G12 mm • UV 50 x 50 mm lub 50 x 100 mm
lub tłoczenie 50 x 20 mm

Notes z organizerem Savona

R64249.04

PU, papier
pokrowiec S106 x W180 x G3 mm • laser 50 x 20 mm lub 60 x 50 mm
lub UV 70 x 70 mm lub tampondruk 60 x 20 mm lub XL 60 x 50 mm
notes S145 x W210 x G14 mm • laser 50 x 20 mm lub 60 x 50 mm
lub UV 100 x 50 mm lub tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm
Notes w twardej oprawie z odłączanym etui na telefon (nie dołączony),
mocowanym na magnesy. 70 kartek w linie. Zamykany taśmą elastyczną.
Doskonała propozycja na konferencje i do pracy w biurze. Posiada 25 sztuk
karteczek samoprzylepnych, foliowe zakładki indeksujące 5 x 25 szt oraz
uchwyt na długopis (nie dołączony).

23,90 pln

str. 49

20,90 pln
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Zestaw składający się z notesu i długopisu. Notes w twardej oprawie, 72
kartkowy w kratkę (papier 70 g/m2) z tasiemką do zaznaczania zapisanej
ostatniej strony i elastyczną gumką chroniącą wnętrze. Długopis
aluminiowy z rysikiem do obsługi ekranów dotykowych, wyposażony
w niebieski wkład. Zestaw pakowany w czarne upominkowe pudełko.
Dostępna opcja druku XL. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

SPECYFIKACJA NOTESÓW KIESZONKOWYCH
okładka

format
[mm]

oprawa

liczba
stron

tworzywo
sztuczne

90 x 140

szyta

80x
70 g/m2

karton

—

100 x 150

klejona

50x
78 g/m2

—

—

—

R73795..
Kraft

karton

—

100 x 150

spiralna

70x
70 g/m2

—

—

—

R73818.05
La Linea

karton
300 g/m2

—

110 x 150

klejona

80x
70 g/m2

—

—

—

R73667.13
Mini

papier
500 g/m2

—

80 x 110

klejona

100x
80 g/m2

—

—

—

R64223
Montiel

—

korek

100 x 145

szyta

80x
70 g/m2

R73809
Owl

karton

—

110 x 148

klejona

50x
78 g/m2

R64213..
Palencia

—

tworzywo
sztuczne

130 x 210

szyta

80x
70 g/m2

R64244.06
Segovia

—

tworzywo
sztuczne

90 x 140

szyta

80x
70 g/m2

—

—

R73797
Tree

karton

—

110 x 148

klejona

50x
78 g/m2

—

—

R64215.02
Vic

—

tworzywo
sztuczne

90 x 140

szyta

80x
70 g/m2

—

R64225..
Zamora

—

tworzywo
sztuczne

90 x 140

szyta

80x
70 g/m2

—

model

miękka

twarda

R64243..
Badalona

—

R73813.13
Bland

dodatkowe

—

—

—

—

—

—

—

kapitałka

37

—

zestaw memo 6x25
zamknięcie na
klapkę

32

—

uchwyt na długopis

34

—

—

uchwyt na długopis

34

—

—

uchwyt na długopis
zestaw memo 5x25
zamknięcie na
klapkę

33

—

kapitałka

35

—

zestaw memo 6x25
zamknięcie na
klapkę

32

—

—

kapitałka

36

—

—

kapitałka

37

—

zestaw memo 6x25
zamknięcie na
klapkę

32

—

—

kapitałka

36

—

—

kapitałka

36

—

—

—

—

—

—

—

str.

—

—

—

kolor

—

str. 50
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SPECYFIKACJA NOTESÓW BIURKOWYCH
okładka

format
[mm]

oprawa

liczba
stron

karton,
papier

130 x 210

szyta

80x
70 g/m2

—

tworzywo
sztuczne

140 x 210

szyta

72x
70 g/m2

R64242.06
Albacete

—

tworzywo
sztuczne

130 x 210

szyta

80x
70 g/m2

R73657.21
Amadora

—

tkanina,
ekoskóra

140 x 210

szyta

80x
70 g/m2

—

R64227..
Asturias

—

tworzywo
sztuczne

130 x 210

szyta

80x
70 g/m2

—

R64228
Badajoz

—

tworzywo
sztuczne

130 x 210

szyta

80x
70 g/m2

model

miękka

twarda

R64231.15
@

—

R64214..
Abrantes

dodatkowe

—

—

—

—

—

—

—

str.

—

barwiony brzeg
kapitałka

39

—

końcówka
długopisu
do ekranów
dotykowych

49

—

—

—

kapitałka

39

—

—

—

kapitałka

48

—

—

kapitałka

41

—

—

barwiony brzeg,
kapitałka

40

—

—

—

kolor

—

liczba
stron

korek,
len

140 x 210

szyta

80x
70 g/m2

—

—

—

tworzywo
sztuczne

130 x 210

szyta

80x
70 g/m2

—

—

R73651..
Curly

plastik

—

147 x 180

spiralna

70x
70 g/m2

—

—

—

R64248.21
Eibar

—

ekoskóra

145 x210

szyta

100x
80 g/m2

—

—

R73796..
Envivo

—

karton
900 g/m2

150 x 175

spiralna

70x
70 g/m2

—

R08612
Felt Now

filc

—

150 x 180

spiralna

80x
70 g/m2

—

R64212..
Fundamental

papier
250 g/m2

—

140 x 210

szyta

40x
70 g/m2

R64245.02
Girona

—

korek,
poliuretan

145 x 210

szyta

80x
70 g/m2

R64251.10
Lorca

—

bambus

130 x 186

klejona

128x
70 g/m2

R73747.13
Lucena

—

karton

170 x 230

klejona

40x
70 g/m2

R64216.02
Lugo

—

tworzywo
sztuczne

130 x 210

szyta

80x
70 g/m2

—

R64237..
Lisboa

—

karton
1200 g/m2

145 x 210

szyta

80x
70 g/m2

—

R64229
Oviedo

—

karton,
papier

145 x 210

szyta

96x
70 g/m2

—

R64238..
Porto

—

len

134 x 190

szyta

90x
80 g/m2

—

—

R64224
Robledo

—

korek

145 x 210

szyta

80x
70 g/m2

—

—

R73652.02
Sequin

—

cekiny

120 x 180

szyta

80x
70 g/m2

—

R64220..
Sevilla

—

tworzywo
sztuczne

130 x 210

szyta

80x
70 g/m2

—

—

—

R64218.21
Sheen

—

tworzywo
sztuczne

130 x 210

szyta

80x
70 g/m2

—

—

—

R64246..
Telde

—

karton

150 x 210

spiralna

70x
70 g/m2

—

R64234
Valladolid

—

karton,
papier

130 x 210

szyta

80x
70 g/m2

twarda

R64247..
Blanes

—

R64241..
Carmona

dodatkowe

45

—

kapitałka

38

—

—

uchwyt na długopis,
perforacja

44

—

—

—

kieszonka na
telefon, kieszonka
na wizytówki
uchwyt na długopis

49

—

—

—

—

uchwyt na długopis,
kapitałka

44

—

—

—

—

uchwyt na długopis

44

—

—

—

—

—

—

37

—

—

—

—

—

kapitałka

43

—

—

—

—

—

42

—

—

—

—

uchwyt na długopis

46

—

kapitałka

40

kapitałka

42

—

barwiony brzeg

39

—

drukowana okładka,
kartonowe pudełko

47

—

kapitałka

42

—

okładka z czarnosrebrnych cekinów

41

—

kapitałka

41

—

—

kapitałka,
gąbka
introligatorska

41

—

—

uchwyt na długopis,
perforacja

47

—

barwiony brzeg,
kapitałka

38

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

str.

uchwyt na długopis

—

—

kolor

—

—

—

—

—

—

—

—
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okładka

format
[mm]

model

03
ARTYKUŁY

PIŚMIENNICZE
DŁUGOPISY / OŁÓWKI / ZESTAWY

PENC LS
R02314.02

R02314.06

NEW!
Ołówek wieczny Lakin

R02314..

aluminium • S150 x W10 x G10 mm
tampondruk 60 x 4 mm lub XL 100 x 4 mm lub laser 100 x 4 mm

Ołówek drewniany

R73812.02

Długowieczny ołówek bez grafitu, z gumką i końcówką do ekranów
dotykowych . Wkład wykonany jest ze stopu metali, który pozostawia
ślad na papierze. Długość pisania odpowiada 100 zwykłym ołówkom. Nie
wymaga ostrzenia.

6,90 pln

drewno lipowe • S176 x W7 x G7 mm
tampondruk 60 x 4 mm lub XL 110 x 4 mm lub laser 115 x 4 mm lub
UV 150 x 4 mm
Naostrzony ołówek HB wykonany z drewna zabarwionego na czarny
kolor. Dostępna opcja druku XL., Dostępna opcja zdobienia full color
(druk UV).

str. 54

Artykuły piśmiennicze

0,90 pln

Ołówek z linijką – zestaw SIMPLE
Zestaw 4 ołówków

R73790

drewno lipowe • S247 x W67 x G7 mm
tampondruk 40 x 40 mm lub 60 x 4 mm lub XL 110 x 4 mm lub
laser 115 x 4 mm
Zestaw 4 ołówków o twardości HB wykonanych z wysokiej jakości drewna
w całości barwionego na czarno. Pakowany w czarne matowe opakowanie
upominkowe. Dostępna opcja druku XL.

7,95 pln

R73761.13

drewno lipowe, papier
etui S182 x W30 x G12 mm • tampondruk 25 x 20 mm
linijka S178 x W25 x G3 mm • laser 50 x 20 lub 150 x 20 mm
lub UV 150 x 20 mm lub tampondruk 60 x 20 lub XL 100 x 20 mm
ołówek S175 x W7 x G7 mm • laser 130 x 4 mm lub UV 130 x 4 mm
lub tampondruk 60 x 4 lub XL 100 x 4 mm
Drewniany zestaw składający się z ołówka HB oraz linijki 17cm
w papierowym etui. Produkt wytworzony z dbałością o środowisko
naturalne. Podziałka w centymetrach. Dostępna opcja druku XL.
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV). Wymiary: linijka
S178 x W25 x G3 mm, ołówek S175 x W7 x G7 mm.

2,15 pln

NEW!
Ołówek Beam

R73726.03

drewno, tworzywo sztuczne • S20 x W183 x G20 mm
tampondruk 60 x 4 mm lub XL 100 x 4 mm lub laser 100 x 4 mm
Ołówek z uśmiechniętą buźką.

1,45 pln

NEW!
Ołówek Mile

R73725.03

NEW!
Ołówek Grin

R73724.03

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

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

Ołówek z uśmiechniętą buźką.

Ołówek z uśmiechniętą buźką.

1,45 pln

1,45 pln

ZAPISUJ
WSZYSTKIE ZADANIA,
KTÓRE MUSISZ WYKONAĆ.
TO POMOŻE OCZYŚCIĆ

str. 55
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GŁOWĘ.

Ołówek stolarski

R73792.08

R73791

drewno lipowe • S175 x W11 x G7 mm
tampondruk 60 x 7 mm lub XL 110 x 7 mm lub laser 115 x 7 mm lub
UV 170 x 7 mm

drewno lipowe • S175 x W11 x G7 mm
tampondruk 60 x 7 mm lub XL 110 x 7 mm lub laser 115 x 7 mm lub
UV 170 x 7 mm

Drewniany ołówek stolarski pokryty matową farbą. Twardość HB.

Drewniany ołówek stolarski w naturalnym kolorze drewna. Pokryty
bezbarwnym lakierem. Twardość HB. Dostępna opcja druku XL.
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

0,68 pln

R73766.04

Artykuły piśmiennicze

R73766.05

R73766.08

0,68 pln
Ołówek drewniany

R73770

drewno lipowe • S180 x W7 x G7 mm
tampondruk 60 x 4 mm lub XL 100 x 4 mm lub laser 115 x 4 mm lub
UV 150 x 4 mm
Okrągły, zaostrzony ołówek HB z drewna lipowego w naturalnym kolorze.
Pokryty bezbarwnym lakierem. Ołówek posiada gumkę. Dostępna opcja
druku XL. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

0,30 pln

R73766.15
Ołówek z gumką

str. 56

Ołówek stolarski

R73766..

drewno lipowe • S180 x W7 x G7 mm
tampondruk 60 x 4 mm lub XL 100 x 4 mm lub laser 115 x 4 mm lub
UV 150 x 4 mm
Zaostrzony drewniany ołówek HB z kolorową gumką

0,30 pln

Krótki ołówek

R73773

drewno lipowe • S85 x W7 x G7 mm
tampondruk 50 x 4 mm lub laser 65 x 4 mm lub UV 65 x 4 mm
Okrągły zaostrzony ołówek drewniany HB w naturalnym kolorze drzewa.
Pokryty bezbarwnym lakierem. Produkt wytworzony z dbałością
o środowisko naturalne. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

0,22 pln

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

Ołówek drewniany

R73772.08
R73772..

R73771.08
Ołówek drewniany

R73771..

drewno lipowe • S190 x W7 x G7 mm
tampondruk 60 x 4 mm lub XL 110 x 4 mm lub laser 115 x 4 mm lub
UV 150 x 4 mm

drewno lipowe • S180 x W7 x G7 mm
tampondruk 60 x 4 mm lub XL 110 x 4 mm lub laser 115 x 4 mm lub
UV 150 x 4 mm

Okrągły, zaostrzony ołówek HB z drewna lipowego
z kolorową gumką, pokryty matową czarną farbą.

Okrągły, zaostrzony ołówek HB z drewna lipowego pokryty farbą
metaliczną. Ołówek posiada gumkę.

0,40 pln

0,35 pln

Artykuły piśmiennicze

R73772.02
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R73772.04

R73415.02
R73433.04
R73415.04

R73433.05

R73415.05

R73415.06

R73415.08

Długopis Enviro

R73415..

karton, plastik • S160 x W10 x G10 mm
tampondruk 60 x 6 mm lub XL 100 x 6 mm lub UV 100 x 6 mm
Długopis w kształcie ołówka wykonany z kartonu z recyklingu i plastiku
nadającego się do powtórnego przetworzenia. Wkład w kolorze niebieskim.
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV) lub w rozmiarze XL.

0,78 pln

str. 58
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R73434.04

R73434.05

Długopis bambusowy Evora

R73434.21

R73434..

słoma pszeniczna, ABS, bambus • S142 x W11 x G11 mm
tampondruk 60 x 6 mm lub 35 x 6 mm lub XL 75 x 6 mm lub
laser 75 x 6 mm lub UV 75 x 6 mm
Długopis ekologiczny, wytworzony z dbałością o środowisko naturalne.
Korpus bambusowy podlegający biodegradacji. Zatyczka, końcówka
i przycisk wykonane ze słomy pszenicznej oraz ABS. Wkład w kolorze
niebieskim. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV) lub w rozmiarze
XL.

1,55 pln

R73433.13
Długopis Envirostyle

R73433..

słoma pszeniczna, ABS • S141 x W10 x G10 mm
tampondruk 60 x 6 mm lub 40 x 6 mm lub XL 90 x 6 mm lub UV 90 x 6 mm
Długopis wytworzony z dbałością o środowisko naturalne, wykonany
ze słomy pszenicznej i ABS po recyklingu. Wkład w kolorze niebieskim.
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV) lub w rozmiarze XL.

0,89 pln

R73438.02

R73438.04

R73438.05

R73438.06

R73438.08

S
N
E
P
ECO

Długopis bambusowy Chavez

R73438..

bambus • S147 x W9 x G9 mm
tampondruk 60 x 6 mm lub 100 x 6 mm lub UV 115 x 6 mm lub
laser 115 x 6 mm
Bambusowy długopis z kolorową końcówką. Długopis nie posiada
zatyczki. Końcówka wkładu zabezpieczona za pomocą wosku.

1,20 pln
R73437.04

R73437.05

R73387.04

R73437.15

R73437.13

R73387.08

Długopis Eco-Written

R73437..

papier • S138 x W8 x G8 mm
tampondruk 60 x 5 mm lub UV 60 x 5 mm
Długopis ekologiczny, wytworzony z dbałością o środowisko naturalne,
wykonany z papieru. Wkład w kolorze niebieskim.

0,78 pln

Długopis Mixy

R73387..

plastik, karton • S139 x W10 x G10 mm
tampondruk 60 x 6 mm lub XL 90 x 6 mm lub UV 90 x 6 mm
Długopis wykonany z kartonu z recyklingu. Skuwka, przycisk i końcówka
wykonane z plastiku nadającego się do ponownego przetworzenia.
Niebieski wkład.

0,75 pln

str. 59

R73437.08
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R73387.05

PLASTIC
PENS
R73379.04
Długopis Kick
R73379.05

R73379..

plastik • S145 x W12 x G12 mm
tampondruk 50 x 6 mm
Długopis plastikowy z obrotową piłką. Doskonały gadżet dla kibiców piłki
nożnej. Wyposażony w niebieski wkład.

1,38 pln

R73379.08

R04444.03

Artykuły piśmiennicze

R04444.05

R04444.08

R04444.15

str. 60

Długopis OK

R04444..

plastik • S124 x W29 x G16 mm
tampondruk 50 x 7 mm
Plastikowy długopis o oryginalnym kształcie. Wyposażony w niebieski
wkład.

0,99 pln

R73388.03

R73388.04

Długopis Happy

R73388.08
R73388..

plastik • S145 x W12 x G12 mm
tampondruk 50 x 6 mm
Długopis plastikowy z obrotową końcówką Happy. Wyposażony
w niebieski wkład.

1,38 pln

R73341.02
R73341.05
R73341.04
R73341.08
R73341.15
Długopis Easy

R73341..

plastik • S140 x W10 x G10 mm
tampondruk 60 x 6 mm

plastik • S137 x W10 x G10 mm
tampondruk 55 x 6 mm lub laser 55 x 6 mm

Długopis ze skuwką przedstawiającą postać lekarza. Wkład w kolorze
niebieskim.

Plastikowy długopis promocyjny. Wyposażony w niebieski wkład.

0,58 pln

1,35 pln

R73429.04

R73429.08

Długopis Cure

R73342.04

R73429.00
R73429..

plastik • S128 x W11 x G11 mm
tampondruk 50 x 6 mm
Długopis w kształcie strzykawki wypełnionej kolorowym płynem.
Wyposażony w niebieski wkład.

0,95 pln

R73342.08
Długopis Fast

Artykuły piśmiennicze

R73435.06

R73342..

plastik • S140 x W12 x G12 mm
tampondruk 55 x 6 mm lub UV 55 x 6 mm
Plastikowy długopis promocyjny. Wyposażony w niebieski wkład.

0,48 pln

str. 61

Długopis Medic

Długopis Cellprop

R73417.05

plastik • S140 x W10 x G10 mm
tampondruk 70 x 6 mm
Długopis z oparciem na telefon komórkowy. Wkład w kolorze niebieskim.
Dostępna opcja druku XL. Telefon nie jest dołączony.

0,68 pln

Długopis Cone

R04446.05

R73418.28

plastik • S145 x W10 x G10 mm
tampondruk 60 x 6 mm
Plastikowy długopis z gumką wyposażony w niebieski wkład.

0,45 pln

R73418.05

R73418.06

Długopis Advert

R73418.08

R73430.05

plastik • S146 x W12 x G12 mm
tampondruk 40 x 6 mm lub 60 x 6 mm lub XL 85 x 6 mm lub UV 60 x 6 mm
Plastikowy długopis z białym korpusem oraz kontrastującą wstawką
kolorystyczną pod klipem. Oryginalny i szeroki klip czyni model wręcz
stworzonym do prezentacji logotypu. Wyposażony w niebieski wkład.

Artykuły piśmiennicze

0,85 pln

R73418..

plastik • S138 x W10 x G10 mm
tampondruk 60 x 6 mm lub XL 80 x 6 mm lub UV 80 x 6 mm
Plastikowy długopis wyposażony w niebieski wkład. Dostępna opcja
druku XL. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

0,53 pln

Długopis Skive
str. 62

Długopis Supple

R73443.04

Długopis Striking

R04432.03

plastik • S136 x W8 x G8 mm
Produkt bez nadruku.

plastik • S135 x W11 x G11 mm
tampondruk 50 x 6 mm lub UV 50 x 6 mm

Plastikowy długopis wyposażony w niebieski wkład.

Plastikowy długopis w metalizowanym kolorze. Wkład w kolorze
niebieskim. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

0,39 pln

0,65 pln

R04447.05

R73442.05

R04447.08
Długopis Grip

R73442.21

R04447..

plastik • S140 x W9 x G9 mm
tampondruk 50 x 6 mm
Plastikowy długopis promocyjny. Wyposażony w niebieski wkład.

0,45 pln

R73442.28
Długopis Snip

R73442..

plastik • S140 x W11 x G11 mm
tampondruk 55 x 6 mm lub UV 55 x 6 mm

R73416.28

Plastikowy długopis z przezroczystą skuwką. Wyposażony w niebieski
wkład. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

0,55 pln

R73416.05

R73416.06

R04445.02
R04445.04

R73416.08
R04445.08

R73416..

R04445.15

Plastikowy długopis z oparciem na telefon komórkowy. Posiada obrotowy
mechanizm włączania i niebieski wkład. Telefon nie jest dołączony.

R04445.28

Długopis CellReady

R04445.33

R04445.55
Długopis Pardo

R04449.15

Długopis Blitz

R04445..

plastik, guma • S139 x W10 x G10 mm
tampondruk 60 x 6 mm lub UV 60 x 6 mm

plastik • S138 x W10 x G10 mm
tampondruk 60 x 6 mm lub UV 60 x 6 mm

Plastikowy długopis z gumowym uchwytem. Wkład w kolorze niebieskim.
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

Plastikowy długopis promocyjny z gumowym uchwytem. Wkład w kolorze
niebieskim. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

0,45 pln

0,64 pln

str. 63

0,78 pln
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plastik • S145 x W11 x G11 mm
tampondruk 45 x 7 mm lub 40 x 8 mm

Długopis Marbella

R73396.01

plastik • S140 x W11 x G11 mm
tampondruk 23 x 6 mm lub UV 23 x 6 mm
Plastikowy długopis o metalicznym połysku. Wyposażony w niebieski
wkład. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

0,69 pln

R73425.02

R73425.06
Długopis Diamantar

R73425..

R73426.18
Długopis Diamantine

R73426.01
R73426..

plastik • S139 x W11 x G11 mm
tampondruk 30 x 6 mm lub 35 x 6 mm (klip)

plastik • S139 x W11 x G11 mm
tampondruk 30 x 6 mm lub 35 x 6 mm (klip)

Plastikowy długopis o powierzchni przypominającej wzór diamentu.
Wkład w kolorze niebieskim.

Plastikowy długopis o powierzchni przypominającej wzór diamentu.

0,89 pln

0,89 pln

Długopis Argenteo

R73344.05

plastik • S145 x W12 x G12 mm
Produkt bez nadruku.

R73349.02

Plastikowy długopis z aluminiowym elementem. Wyposażony w niebieski
wkład.

Artykuły piśmiennicze

0,48 pln

R73349.08

R73352.01

Długopis Comfort
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R73349.05

R73352.05
R73352..

R73349.15
Długopis San Jose

R73349..

plastik, metal • S140 x W14 x G14 mm
tampondruk 50 x 7 mm

plastik, metal • S140 x W13 x G13 mm
tampondruk 55 x 6 mm

Plastikowy długopis z aluminiowym elementem. Wyposażony w niebieski
wkład.

Matowy plastikowy długopis z błyszczącymi wykończeniami i metalowym
klipem o wygodnym uchwycie. Wyposażony w niebieski wkład.

0,69 pln

0,58 pln

R73353.04

R73353.05

R73353.15
Długopis San Antonio

R73353..

plastik, metal • S140 x W13 x G13 mm
tampondruk 55 x 6 mm
Plastikowy długopis z kolorowym transparentnym korpusem,
błyszczącymi wykończeniami i metalowym klipem, o wygodnym
uchwycie. Wyposażony w niebieski wkład.

0,65 pln

R73395.11

Długopis Malaga
R73371.04

R73395.15

R73395..

plastik • S140 x W11 x G11 mm
tampondruk 23 x 6 mm lub UV 23 x 6 mm
Plastikowy długopis o metalicznym połysku. Wyposażony w niebieski
wkład.

0,59 pln

R73371.05

R73371.08
R73432.04

R73371.11

R73432.08

R73432.15

R73371.15
Długopis Cisne

R73371..

Długopis Dazzle

R73432..

plastik • S147 x W13 x G13 mm
tampondruk 30 x 7 mm

plastik • S146 x W12 x G12 mm
tampondruk 60 x 6 mm lub XL 85 x 6 mm

Plastikowy długopis o oryginalnym kształcie klipa. Wyposażony
w niebieski wkład.

Plastikowy długopis w metalicznym kolorze z gustowną srebrną
kolorystyczną wstawką pod klipem. Wyposażony w niebieski wkład.

1,19 pln

0,95 pln
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R73432.05

R73409.02

R73409.06
Długopis z rysikiem Amarillo

R73385.05

Długopis aluminiowy Touch Tip Gold

R73409..

plastik • S145 x W11 x G11 mm
tampondruk 60 x 6 mm lub XL 75 x 6 mm lub UV 75 x 6 mm

aluminium, silikon, metal • S135 x W8 x G8 mm
laser 40 x 4 mm lub UV 40 x 4 mm lub tampondruk 40 x 4 mm

Plastikowy długopis z silikonową końcówką do obsługi smartfonów i
tabletów. Wyposażony w niebieski wkład.

Długopis z końcówką przystosowaną do ekranów dotykowych. Korpus
wykonany z aluminium, skuwka z metalu. Wkład w kolorze niebieskim.
Posiada obrotowy mechanizm włączania. Dostępna opcja zdobienia full
color (druk UV).

0,89 pln

1,52 pln

TOUCH

Artykuły piśmiennicze

PENS
R04443.05

R73413.15
Długopis dotykowy San Rafael
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R04443.02

R73413.05

R73413..

Długopis z rysikiem Tampa

R04443..

plastik • S135 x W13 x G13 mm
tampondruk 55 x 6 mm

plastik • S138 x W11 x G11 mm
tampondruk 60 x 6 mm

Plastikowy długopis z błyszczącymi wykończeniami i metalowym klipem
z końcówką przystosowaną do obsługi ekranów dotykowych.

Plastikowy długopis z rysikiem. Idealny do obsługi urządzeń mobilnych
wyposażonych w ekrany dotykowe. Wkład w kolorze niebieskim.

0,65 pln

0,79 pln

R73407.02

R73408.03

R73407.04

R73408.05

R73407.05

R73408.15

R73407.06
R73408.06

R73407.08

R73408.01

R73407.15
Długopis plastikowy Touch Point

R73407..

plastik, silikon, metal • S132 x W7 x G7 mm
tampondruk 40 x 4 mm lub UV 40 x 4 mm

R73408.02

Długopis z końcówką przystosowaną do ekranów dotykowych. Korpus
wykonany z plastiku, skuwka z metalu. Wkład w kolorze niebieskim.
Posiada obrotowy mechanizm włączania. Dostępna opcja zdobienia full
color (druk UV).

R73408.04

0,99 pln

R73408.08

R73408.28
R73408.21

R73408.81
Długopis z rysikiem Biloxi

R73359.08

Długopis aluminiowy Touch Tip

R73408..

plastik • S56 x W10 x G10 mm
tampondruk 30 x 6 mm

aluminium, silikon, metal • S135 x W8 x G8 mm
tampondruk 40 x 4 mm laser 40 x 4 mm lub UV 40 x 4 mm

Długopis z rysikiem rozwiązuje problem odcisków palców na
ekranach dotykowych. Końcówka wykonana z silikonu jest
trwała i z precyzją przesuwa się po ekranie. Plastikowy rysik
przymocujemy do smartfona za pomocą dołączonego sznureczka.

Długopis z końcówką przystosowaną do ekranów dotykowych. Korpus
wykonany z aluminium, skuwka z metalu. Wkład w kolorze niebieskim.
Posiada obrotowy mechanizm włączania. Dostępna opcja zdobienia full
color (druk UV).

0,49 pln

1,52 pln
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R73408.55
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R73408.34

R73412.08

R73412.15

R73412.21

R73412.28

R73412.33

Długopis – latarka
Led Pen Light

R35650.02

plastik • D125 x W13 x G13 mm
tampondruk 45 x 7 mm lub UV 45 x 7 mm
Długopis z latarką LED wykonany z tworzywa sztucznego. Silikonowogumowa końcówka dotykowa do ekranów dotykowych. Moc latarki
0,08W. Produkt zasilany 3 bateriami LR41 (w cenie produktu). Wkład
w kolorze niebieskim. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

3,95 pln

R73412.55

R73412.02

R73412.03

Artykuły piśmiennicze

R73412.04
R35423.02
R73412.06
Długopis dotykowy Touch Top
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R35423.04

R73412..

aluminium, silikon • S137 x W8 x G8 mm
laser 40 x 4 mm lub UV 40 x 4 mm
Wykonany z aluminium długopis z końcówką przystosowaną do ekranów
dotykowych. Wkład w kolorze niebieskim. Posiada obrotowy mechanizm
włączania. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

1,52 pln

Długopis ze wskaźnikiem laserowym
Supreme – 4 w 1

R35423..

metal, plastik • wskaźnik S125 x W10 x G10 mm • laser 45 x 6 mm
etui S178 x W38 x G19 mm • laser 120 x 25 mm
Długopis ze wskaźnikiem laserowym, latarką LED oraz końcówką
przystosowaną do obsługiwania ekranów dotykowych. Dołączone
baterie 3 x LR41. Pakowany w srebrne aluminiowe opakowanie
upominkowe. Wymiar wskaźnika 125 x 10 x 10 mm. Dostępna
opcja zdobienia full color (druk UV). Wkład w kolorze niebieskim

13,90 pln

LASER POINTER
PENS
Długopis ze wskaźnikiem laserowym
Stellar
metal • S139 x W10 x G10 mm
laser 40 x 6 mm
Długopis ze wskaźnikiem laserowym i latarką LED. Dołączone 3 baterie
typu LR41 (baterie w cenie produktu).

R35424.02

Długopis ze wskaźnikiem laserowym
Combo – 4 w 1

R35422

metal, plastik
wskaźnik S150 x W10 x G10 mm • laser 50 x 6 mm
etui S178 x W37 x G17 mm • laser 40 x 25 mm lub 120 x 25 mm
lub UV 120 x 25 mm
Metalowy długopis 4 w 1 łączący w sobie cechy długopisu, rysika PDA do
ekranów palmtopów lub GPS, wskaźnika laserowego i latarki LED o białym
świetle. Wyposażony w niebieski wkład. Dołączone baterie 3 x LR41
(baterie w cenie produktu) Pakowany w srebrne opakowanie upominkowe.

17,45 pln

Długopis ze wskaźnikiem laserowym
Pointer – 4 w 1

R35421

metal, plastik
wskaźnik S150 x W10 x G10 mm, max. dł. 480 mm • laser 50 x 6 mm
etui S178 x W37 x G17 mm • laser 40 x 25 mm lub 120 x 25 mm
lub UV 120 x 25 mm
Praktyczny prezent w postaci metalowego długopisu z klasycznym
wskaźnikiem teleskopowym, wskaźnikiem laserowym i latarką
LED. Zestaw pakowany w srebrne opakowanie upominkowe.
Wkład w kolorze niebieskim. Dołączone baterie 3 x LR41 (baterie
w cenie produktu) Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

17,90 pln

Artykuły piśmiennicze

10,90 pln
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R35424.41

R35424..

ALUMINIUM
PENS
R73400.02

R73400.04

R73400.05

R73400.06

Artykuły piśmiennicze

R73400.08

R73406.05

R73400.15

R73406.15

R73400.41
Długopis Andante
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R73406.04

R73400..

aluminium, metal • S137 x W10 x G10 mm
laser 55 x 6 mm lub UV 55 x 6 mm
Promocyjny, błyszczący aluminiowy długopis z niebieskim wkładem,
gumką, metalową skuwką, przyciskiem i końcówką. Możliwość zdobienia
full color (UV).

1,35 pln

R73406.33
Długopis Andante Solid

R73406..

aluminium, metal • S137 x W10 x G10 mm
laser 55 x 6 mm lub UV 55 x 6 mm
Aluminiowy długopis z niebieskim wkładem i gumką. Metalowy przycisk,
skuwka i końcówka. Możliwość zdobienia full color (UV).

1,30 pln

Długopis Excite

R73368.41

R73365.02

R73368.02

R73365.03

R73368..

aluminium • S138 x W11 x G11 mm
laser 40 x 6 mm lub UV 40 x 6 mm

R73365.04

Aluminiowy długopis ze srebrnymi chromowanymi wykończeniami.
Wyposażony w niebieski wkład.

5,99 pln

R73365.51

R73423.02
R73365.05

R73423.04

R73423.06

R73365.08

R73423.08
Długopis Blink

R73365.81

R73423..

aluminium • S136 x W10 x G10 mm
laser 90 x 6 mm lub UV 90 x 6 mm
Długopis, który oferuje wyjątkową możliwość graweru o lustrzanym,
połyskującym efekcie. Laserowo grawerowane logo efektownie odsłania
srebrne, lustrzane wykończenie. Wkład w kolorze niebieskim.

R73365.15

1,95 pln

R73365.33

R73365.41
Długopis Lindo

Artykuły piśmiennicze

R73365.28

R73365..
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aluminium • S140 x W10 x G10 mm
laser 55 x 6 mm
Długopis aluminiowy. Wyposażony w niebieski wkład.

1,65 pln

R73367.02

R04428.02

R73367.04

R04428.04

R73367.05

R04428.08
Długopis Bello

R73367.06

R04428..

aluminium, metal • S137 x W11 x G11 mm
laser 40 x 6 mm
Wykonany z aluminium elegancki długopis z metalową skuwką.
Wyposażony w niebieski wkład.

1,98 pln
R73367.08

R73367.82
Długopis Bonito

R73367..

Długopis Rapido

aluminium, metal • S140 x W9 x G9 mm
laser 55 x 5 mm

aluminium, metal • S137 x W10 x G10 mm
laser 55 x 6 mm lub UV 55 x 6 mm

Aluminiowy długopis z metalową skuwką. Wyposażony w niebieski wkład.

Promocyjny aluminiowy długopis z gumką, metalową skuwką,
przyciskiem i końcówką. Wyposażony w niebieski wkład. Dostępna opcja
zdobienia full color (druk UV).

0,99 pln

Artykuły piśmiennicze

1,60 pln

R73440.02

R73440.06
Długopis Legacy
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R73428.55

R73440..

metal • S134 x W7 x G7 mm
laser 35 x 5 mm lub UV 35 x 5 mm
Metalowy długopis z chromowanymi wykończeniami.
Wyposażony w niebieski wkład.

1,95 pln

METAL PENS

Długopis Bogota

R04221

R01064.42

metal • S135 x W12 x G12 mm
laser 35 x 6 mm
Gustowny metalowy długopis ze stali nierdzewnej z chromowanymi
błyszczącymi wykończeniami. Wkład w kolorze niebieskim. Obrotowy
mechanizm włączania.

12,90 pln

Długopis Lima

R01064.02

R04211

metal • S135 x W12 x G12 mm
laser 35 x 6 mm

R01064.82

Długopis Brasilia

R04291

Długopis Tondela w pudełku

R01064.06

R01064..

metal • S137 x W12 x G12 mm
laser 35 x 6 mm

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

Czarny metalowy długopis z chromowanymi błyszczącymi
wykończeniami. Wkład w kolorze niebieskim. Obrotowy mechanizm
włączania.

Metalowy długopis z końcówką przystosowaną do ekranów
dotykowych. w upominkowym pudełku. Wkład w kolorze
niebieskim. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

14,90 pln

13,90 pln
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12,90 pln
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Elegancki metalowy długopis ze stali nierdzewnej z chromowanymi
błyszczącymi wykończeniami. Wkład w kolorze niebieskim. Obrotowy
mechanizm włączania.

Zestaw piśmienniczy Aveno

R73436.10

bambus, metal
etui S170 x W45 x G20 mm, długopis/ołówek S138 x W11 x G11 mm
laser 80 x 6 mm lub tampondruk A4 80x30 mm Tampodruk A1 60x60 mm
lub UV 80 x 6 mm
Wytworzony z dbałością o środowisko naturalne bambusowy zestaw
piśmienniczy w pudełku, składający się z długopisu z końcówką do
ekranów dotykowych oraz ołówka automatycznego. Bambus jest
biodegradowalny, a metal nadaje się do recyklingu. Wkład długopisu
w kolorze niebieskim. Pakowany w upominkowe opakowanie.
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6,50 pln

Długopis Vizela
w bambusowym etui

R01070.10

bambus, metal
etui S173 x W40 x G23 mm • laser 50 x 20 mm lub 120 x 25 mm
lub tampondruk 60 x 20 mm lub XL 100 x 20 mm
długopis S142 x W11 x G11 mm • laser 85 x 6 mm
lub tampondruk 60 x 6 mm lub XL 85 x 6 mm
Wytworzony z dbałością o środowisko naturalne długopis z litego
bambusa i metalu w bambusowym etui. Bambus jest biodegradowalny,
a metal może zostać poddany recyclingowi. Wkład w kolorze niebieskim.
Dostępne zdobienie w rozmiarze XL. Pakowany w upominkowe
opakowanie.

24,90 pln

NEW!

Zestaw piśmienniczy Gassin

R02313.02

metal, papier, szkło • długopis/pióro S140 x W20 x G10 mm
etui S190 x W55 x G190 mm • tampondruk 50 x 20 mm lub XL 85 x 30 mm
Elegancki zestaw piśmienniczy składający się z metalowego pióra
wiecznego, długopisu oraz buteleczki z niebieskim atramentem. Całość
pakowana w pudełko upominkowe.

WRITING
SETS

Zestaw długopis
i brelok Ovar

R02310.10

drewno, metal • pudełko S168 x W97 x G23 mm • tampondruk 60 x 20 mm
brelok S32 x W62 x G7 mm • tampondruk 22 x 37 mm lub laser 22 x 37 mm
długopis S 138 x W11 x G11 mm • tampondruk 60 x 6 mm lub laser 80 x 6 mm
lub UV 80 x 6 mm
Zestaw w pudełku zawierający brelok i długopis wykonane z drewna oraz
metalu.

17,90 pln
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NEW!
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74,90 pln

długopis

długopis

pióro kulkowe

pióro kulkowe

R01074.06
Zestaw piśmienniczy Fortaleza

R01074..

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

R01074.02

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

18,90 pln

ołówek

długopis

długopis

pióro kulkowe

R01075.04

R01071.08

Artykuły piśmiennicze

ołówek
długopis

pióro kulkowe

R01075.02
Zestaw piśmienniczy Campinas

R01075..

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

str. 76

długopis

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

9,90 pln

R01071.04
Zestaw piśmienniczy Curitiba

R01071..

aluminium, ekoskóra, papier
pudełko S170 x W122 x G26 mm • tampondruk XL 80 x 40 mm
etui S150 x W45 x G22 mm • laser 50 x 20 mm
długopis i pióro S145 x W10 x G10 mm • laser 45 x 6 mm
Zestaw składający się z aluminiowego długopisu i pióra kulkowego
wyposażonych w końcówkę do obsługi ekranów dotykowych, w etui
z ekoskóry. Chromowane dodatki. Wkład do długopisu o średnicy 1,00 mm
w kolorze niebieskim, nabój o średnicy 0,7 mm do pióra kulkowego
w kolorze niebieskim. Pakowany w czarne opakowanie upominkowe.

37,90 pln

Zestaw piśmienniczy La Plata

R01042.08

aluminium, karton • długopis S140 x W14 x G10 mm
etui S170 x W24 x G40 mm • tampondruk 50 x 20 mm lub XL 85 x 30 mm
Zestaw składający się z aluminiowego długopisu z niebieskim wkładem
w upominkowym pudełku. Obrotowy mechanizm włączania. Dostępna
opcja druku XL.
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3,95 pln

długopis

pióro kulkowe

Zestaw piśmienniczy Sandglass

R01201

metal, karton, ekoskóra
długopis i pióro S137 x W11 x G11 mm • laser 35 x 6 mm
etui S180 x W65 x G39 mm • laser 30 x 30 mm lub UV 50 x 50 mm
Zestaw składający się z metalowego długopisu i pióra kulkowego
zapakowany w eleganckie etui. Oryginalny kształt klepsydry i połyskująca
powierzchnia czynią z tego kompletu doskonały upominek reklamowy.
Wkłady w kolorze niebieskim. Obrotowy mechanizm włączania.
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

64,90 pln

długopis

pióro kulkowe

Zestaw piśmienniczy Style

R01202

metal, karton, ekoskóra
długopis i pióro S140 x W10 x G10 mm • laser 45 x 6 mm
etui S180 x W55 x G36 mm • tampondruk 50 x 35 mm
lub XL 100 x 30 mm lub UV 140 x 35 mm
Zestaw składający się z klasycznego metalowego długopisu i pióra
kulkowego. Pakowany w upominkowe etui. Wkłady w kolorze niebieskim.
Obrotowy mechanizm włączania. Dostępna opcjazdobienia full color
(druk UV). Dostępna opcja druku XL.
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64,90 pln

długopis

pióro kulkowe

Zestaw piśmienniczy Miracle

R01203

metal, karton, ekoskóra
długopis i pióro S140 x W12 x G12 mm • laser 30 x 6 mm
etui S178 x W55 x G31 mm • tampondruk 60 x 13 mm
lub XL 100 x 13 mm lub UV 150 x 13 mm
Bardzo elegancki zestaw składający się z metalowego długopisu i pióra
kulkowego. Pakowany w upominkowe etui. Wkłady w kolorze niebieskim.
Obrotowy mechanizm włączania. Dostępna opcja zdobienia full color
(druk UV). Dostępna opcja druku XL.

64,90 pln

długopis

NEW!
pióro kulkowe

Zestaw piśmienniczy Parana

R01000.02

metal • wymiar długopis / pióro S135 x W10 x G10 mm
UV 40 x 6 mm • długopis/pióro UV 60 x 4 mm etui
Zestaw piśmienniczy składający się z długopisu i pióra kulkowego
w upominkowym etui. Wkłady w kolorze niebieskim.

34,90 pln

Zestaw piśmienniczy Manaus

R01072.02

metal, skóra ekologiczna, plastik
długopis i pióro S135 x W10 x G10 mm • laser 40 x 6 mm
etui S180 x W55 x G36 mm • tampondruk 60 x 20 mm lub
UV 130 x 35 mm
Zestaw składający się z długopisu i pióra kulkowego Perfecto w etui
ze skóry ekologicznej i plastiku. Wkład w kolorze niebieskim. Zawiera
obrotowy mechanizm włączania. Dostępna opcja zdobienia full color
(druk UV). Pakowany w upominkowe opakowanie.

R01063.02

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

Kartonowe pudełko na długopis

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

34,90 pln

R01030

karton • S180 x W43 x G22 mm
tampondruk 50 x 20 mm lub XL 115 x 20 mm
Czarne kartonowe pudełko na jeden długopis. Wyposażone w nasuwaną
pokrywkę. Długopis nie jest dołączony. Dostępna opcja druku XL.

2,95 pln
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Zestaw piśmienniczy San Juan
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39,90 pln

BIURO
TROFEA / WIZYTOWNIKI / TECZKI

BUSINESS
CARD HOLDERS
R01048.04

R01066.15

R01048.02

R01066.05

Wizytownik Twillys

R01048..

Wizytownik Comely

R01066..

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

ekoskóra, metal • S94 x W65 x G12 mm
laser 35 x 7 mm

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

Dwustronny wizytownik mieszczący po 9-12 wizytówek po każdej
stronie. Wykonany z ekoskóry. Wyposażony w metalową blaszkę
doskonałą do prezentacji logotypu.

9,90 pln

Biuro

11,90 pln

str. 82

Wizytownik Highlander

R01068.21

ekoskóra, metal • S95 x W65 x G19 mm
laser 80 x 10 mm
Dwustronny wizytownik mieszczący po 9-12 wizytówek po każdej
stronie. Wykonany z PU o fakturze drobnej kratki. Wyposażony
w metalową blaszkę doskonałą do prezentacji logotypu.

17,90 pln

Wizytownik Logomall

R01052

ekoskóra, metal • S95 x W65 x G19 mm
laser 75 x 12 mm
Etui na wizytówki wykonane z ekoskóry z magnetycznym zapięciem.
Mieści 15 sztuk wizytówek.

13,90 pln

NEW!
Zestaw upominkowy Hampton

R02311.10

bambus, metal
opakowanie S170 x W125 x G27 mm • UV 100 x 60 mm
lub tampon 60 x 20 mm lub XL 80 x 30 mm
wizytownik S93 x W57 x G9 mm • laser 30 x 30 mm lub 70 x 40 mm
lub tampon 40 x 30 mm
brelok S50 x W35 x G5 mm • laser 15 x 15 mm lub tampon 15 x 15 mm
długopis S140 x W12 x G12 mm • laser 30 x 5 mm lub tampon 30 x 5 mm
Zestaw upominkowy składający się z wizytownika, breloka i długopisu
(niebieski wkład). Elementy z bambusa doskonale służą do prezentacji
logotypu. W opakowaniu upominkowym.

Zestaw upominkowy Gallant

R01061.02

ekoskóra, metal
pudełko S170 x W160 x G32 mm • tampondruk 50 x 37 mm
wizytownik S95 x W65 x G13 mm • laser 80 x 9 mm
brelok S62 x W17 x G10 mm • laser 11 x 13 mm
długopis S135 x W11 x G11 mm • laser 30 x 6 mm
Wykonany z metalu i ekoskóry zestaw upominkowy składający się
z breloka, wizytownika na 15 wizytówek i długopisu wyposażonego
w niebieski wkład. Pakowany w opakowanie upominkowe.

44,90 pln

Biuro

44,90 pln

R01067.02

Wizytownik Emboss

R01051.02

ekoskóra, metal • S97 x W65 x G12 mm
laser 80 x 8 mm

ekoskóra, metal • S95 x W65 x G13 mm
laser 85 x 9 mm

Wykonany z metalu i ekoskóry wizytownik na 12-17 wizytówek.
Wyposażony w blaszkę z ciemnego metalu, doskonałą do prezentacji
logotypu.

Etui na wizytówki wykonane z ekoskóry o ciekawej fakturze. Wykończone
metalową oksydowaną blaszką z magnesem zamykającym etui.

11,90 pln

11,90 pln
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Wizytownik Flaxy

Teczka A4 Ortona

R89491.03

poliester, ekoskóra • S245 x W320 x G8 mm
sitodruk 140 x 250 mm lub 75 x 250 laser 50 x 20 mm lub 100 x 20 mm
Wykonana z poliestru i ekoskóry teczka A4, z uchwytem na długopis.
Wyposażona w 20-kartkowy notatnik A4 i kieszonkę na dokumenty.

R73735

karton, papier • S290 x W345 x G7 mm
tampondruk 40 x 40 mm lub sitodruk 230 x 170 mm
długopis tampondruk 60 x 6 mm
Teczka A4 z 20-kartkowym notesem o wymiarach 210 x 290 mm,
kolorowymi karteczkami memo, kieszenią na dokumenty i długopisem.
Wkład w kolorze niebieskim.

12,90 pln

Biuro

12,90 pln

Teczka A4 Environ
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Teczka konferencyjna Oristano

R91740.04

Teczka konferencyjna A4 Trieste

R73736

poliester 600D • S230 x W320 x G10 mm
sitodruk 130 x 200 mm

len • S250 x W320 x G16 mm
sitodruk 200 x 100 mm

Teczka konferencyjna A4 z zaczepem na długopis. W środku notatnik A5,
kieszonki na wizytówki (20 sztuk) oraz na dokumenty. Długopis nie jest
dołączony.

Teczka konferencyjna A4 w lnianej okładce. W środku notes w linię
z papieru z recyklingu, 20 kartek 70 g/m². Kieszeń na dokumenty A4 i dwie
dodatkowe kieszenie, uchwyt na długopis. Długopis nie jest dołączony.

26,90 pln

39,90 pln

CONFERENCE

PORTFOLIOS

Teczka konferencyjna na zamek
Solarino

R91714.02

ekoskóra • S255 x W340 x G30 mm
laser 50 x 20 mm lub 60 x 50 mm
Wykonana z ekoskóry czarna teczka konferencyjna A4 z kalkulatorem,
zapinana na zamek. Posiada aż 6 kieszonek, przegródki na dokumenty,
uchwyt na długopis i kieszeń z zamkiem. Praktyczna teczka biznesowa
wyposażona we wkład papierowy A4. Kalkulator zasilany 1 baterią AG10
dołączoną do produktu. Może pomieścić 20 wizytówek. Wyposażenie nie
jest dołączone.

Biuro

79,90 pln

R91708.02

mikrofibra, papier • S235 x W320 x G22 mm
sitodruk 170 x 70 mm
Wykonana z mikrofibry i poliestru teczka A4 wyposażona w 20 kartkowy
notatnik w linie, 2 małe kieszonki, przegródkę na dokumenty, oraz miejsce
na 3 długopisy.

33,90 pln
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Teczka A4 Mantua

Teczka konferencyjna Taranto

R91738.42

R91860.08

R91860.21

R91860.02

R91860.04

ekoskóra • S270 x W330 x G25 mm
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm
Teczka konferencyjna ze skóry ekologicznej. W środku notatnik A4,
kalkulator, kieszonki na wizytówki (2x 15 sztuk), zakładka na dokumenty
i zaczep na długopis. Kalkulator zasilany 1 baterią AG10 dołączoną do
produktu. Długopis nie jest dołączony.

59,90 pln

Torba na dokumenty San Vicenzo

R91860..

poliester • S340 x W290 x G10 mm
sitodruk 200 x 100 mm
Wykonana z poliestru teczka na dokumenty w formacie A4.
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Biuro

8,50 pln

Teczka A4 na zamek Vicenza

R91712

Teczka A4 Taormina

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

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

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

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

99,90 pln

R91707

39,90 pln

DOCUMENT

R91855.21

poliester • S400 x W290 x G100 mm
sitodruk 250 x 100 mm lub 250 x 140 mm
Torba na dokumenty z uchwytami i odpinanym paskiem do przewieszenia
przez ramię, uszyta z melanżowej tkaniny. Posiada kieszeń zewnętrzną
z zamkiem, dwie główne przegrody, obie zamykane na zamki. Wewnątrz
znajduje się 5 małych kieszonek, przybornik, kieszonka na telefon oraz
kieszeń zapinana na zamek.

54,90 pln

Torba na dokumenty Viterbo

R91851.04

poliester 600D • S410 x W300 x G105 mm
sitodruk 250 x 90 mm
Torba na dokumenty z rączką i paskiem do przewieszenia przez ramię
z poliestru 600 D. Posiada kieszeń na dokumenty A4, kieszeń na wizytówki
i kieszeń na dokumenty A5.

54,90 pln
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Teczka na dokumenty Portici

Biuro

BAGS

Pojemnik na spinacze Clip-It

R74020.04

plastik • S80 x W86 x G33 mm
tampondruk 60 x 10 mm
Wykonany z nieprzezroczystego plastiku pojemnik na spinacze.
Dołączone 10 spinaczy.

1,35 pln

Lupa

R64362.06

Lupa w etui

R64361.06

plastik • S85 x W50 x G1 mm
tampondruk 25 x 10 mm lub UV 25 x 10 mm

plastik, PVC • lupa S85 x W55 x G1 mm • etui S93 x W65 x G1 mm
tampondruk 55 x 15 mm lub XL 70 x 15 mm lub UV 70 x 14 mm

Wykonana z plastiku lupa w klasycznym kształcie. Powiększenie x3.
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

Lupa o trzykrotnym powiększeniu w kształcie karty kredytowej.
Wykonana z plastiku. Pakowana w etui z PCV, które zapobiega rysowaniu
lupy. Dostępna opcja druku XL. Dostępna opcja zdobienia full color (druk
UV). Wymiar etui 93 x 65 x 1 mm.

1,09 pln

0,90 pln

Biuro

NEW!
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Zakładka z lupą i linijką 8 cm

R64365

plastik • S140 x W37 x G1 mm
tampondruk 45 x 25 mm lub UV 45 x 25 mm
Wykonana z plastiku zakładka z lupą o trzykrotnym powiększeniu oraz
linijką 8 centymetrów. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

1,25 pln

Korkowa podkładka
pod myszkę Mousy

R64252.13

korek • S180 x W230 x G3 mm
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub tampondruk 60 x 20 mm
lub 80 x 50 mm lub UV 50 x 50 mm lub 100 x 50 mm lub 190 x 165 mm
Podkładka pod myszkę wykonana z ekologicznego, przyjemnego w dotyku
korka. Stylowy produkt, który będzie pasował do każdego wnętrza. Myszka
nie jest dołączona.

4,90 pln

NEW!
R22826.13

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

drewno • S120 x W54 x G73 mm
laser 60 x 18 mm lub 100 x 18 mm lub UV 100 x 18 mm

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

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

21,90 pln

39,90 pln

OFFICE

Biuro

Kalendarz z organizerem Luca
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Mapa świata-zdrapka Rolling Stone R08861.10
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Biuro

Zegar biurkowy On Time

R22119.10

MDF • S64 x W64 x G62 mm
laser 30 x 30 mm lub 55 x 50 lub tampondruk 40 x 25 mm lub
UV 55 x 50 mm
Nowoczesny zegar biurkowy w kształcie sześcianu. Funkcje:
wskazanie godziny, daty i temperatury otoczenia, oszczędzanie
baterii oraz możliwość ustawienia 3 alarmów. Zegar zaskakuje
zastosowanymi rozwiązaniami. Ustawiony na tryb oszczędzania
baterii zegar jest uśpiony, a wyświetlacz nieaktywny. Wystarczy
tylko klasnąć w dłonie lub dotknąć zegara, by wzbudzić wyświetlacz.
Zasilany 3 bateriami typu AAA (niedołączone) lub dołączonym
kablem USB. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

54,90 pln

Przycisk do papieru Team Building

R64200

ABS, metal • S92 x W72 x G23 mm
tampondruk 45 x 15 mm
Przycisk do papieru z podstawą wykonaną z ABS z magnesem.
Wyposażony w osiem metalowych klipów w kształcie postaci ludzkich.
Produkt doskonale ilustrujący ideę budowania zespołu i tworzenia
wartości wspólnych dla całej grupy.

7,90 pln

NEW!
Zegar bambusowy La Casa

R22117.10

bambus, metal • S95 x W150 x G30 mm
laser 50 x 20 mm lub tampon 60 x 20 mm lub XL 80 x 20 mm
Zegar z bambusa o minimalistycznym i nowoczesnym designie.
Będzie doskonałym uzupełnieniem każdego wnętrza. Zegar zasilany
baterią AA (w zestawie).

34,90 pln

NEW!
Zegar Retro

R22116.02

metal • S95 x W130 x G50 mm
laser 40 x 20 mm
Klasyczny zegar z funkcją budzika. Jego atuty to bardzo głośny dźwięk
alarmu oraz podświetlana tarcza włączana przyciskiem z tyłu zegara.
Zegar zasilany baterią AAA (w zestawie).

29,90 pln

TRZYMAJ SIĘ Z DALA OD TELEFONU
KOMÓRKOWEGO

30 MINUT

TO POMAGA TWOJEMU MÓZGOWI
ODPOCZĄĆ. MARTWISZ SIĘ, ŻE NIE
WSTANIESZ NA CZAS? OBUDZI CIĘ

Biuro

PRZED SNEM I PO WSTANIU RANO.
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KLASYCZNY ZEGAR.

TROPHIES
Trofeum Jewel

R22190

szkło • S152 x W225 x G58 mm • pudełko S180 x W250 x G70 mm
laser 80 x 110 mm lub tampondruk 40 x 40 mm
Szklane trofeum w kształcie szlachetnego kamienia. Pakowane w czarne
eleganckie pudełko i nasuwane białe kartonowe opakowanie.

109,90 pln

Trofeum Tradition

R22181

Biuro

R22180

kryształ • S136 x W195 x G40 mm • pudełko S170 x W225 x G55 mm
laser 75 x 150 mm lub tampondruk 40 x 40 mm

kryształ • S220 x W167 x G52 mm • pudełko S250 x W220 x G75 mm
laser 130 x 130 mm lub tampondruk 40 x 40 mm

Kryształowe trofeum o klasycznym kształcie. Pakowane w czarne
eleganckie pudełko i nasuwane białe kartonowe opakowanie.

Bardzo stylowe kryształowe trofeum. Pakowane w czarne eleganckie
pudełko i nasuwane białe kartonowe opakowanie.

125,00 pln

Kryształowy przycisk do papieru
z zegarem Cristalino

R22186.00

kryształ • przycisk S119 x W50 x G30 mm • pudełko S150 x W80 x G45 mm
laser 50 x 20 mm lub 65 x 30 mm lub
tampondruk 50 x 20 mm lub XL 80 x 40 mm
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Trofeum Elegance

Kryształowy przycisk do papieru z zegarem. Pakowany w czarne
upominkowe pudełko i nasuwane kartonowe opakowanie. Aby uruchomić
zegar należy wyjąć go z kryształowej obudowy i usunąć element
zabezpieczający. Dostępna opcja druku XL. W zestawie bateria AG4 1szt.

109,90 pln

145,00 pln

WELCOME
PACK

R00002.99

Zestaw upominkowy Madu

R00003.99

kryształ • pudełko S330 x W225 x G85
tampondruk 60 x 20 mm

kryształ • pudełko S330 x W225 x G85
tampondruk 60 x 20 mm

Zestaw upominkowy składający się z ładowarki indukcyjnej do
samochodu, kubka próżniowego, notesu i ołówka. Całość pakowana
jest w tekturowe pudełko wyścielane naturalnym wypełniaczem
(wełna drzewna).

Zestaw upominkowy składający się z torby bawełnianej, szklanej
butelki, notesu oraz ołówka i linijki. Całość pakowana jest w tekturowe
pudełko wyścielane naturalnym wypełniaczem ( wełna drzewna).

119,90 pln

59,90 pln

Biuro

Zestaw upominkowy Kane

NEW!
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NEW!

05
ŚWIECE / KUCHENNE / WINO

DOM

Świeczka zapachowa

R17472.21

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

Świeca zapachowa w szklanym pojemniku. Zapakowana w tekturową
tubę. Zapach herbaciano-piżmowy. Dostępna opcja zdobienia w
rozmiarze XL. Czas palenia 30 godzin.

Świeca zapachowa w szklanym pojemniku (70 x 84 x 70 mm). Pakowana
w opakowanie upominkowe. Zapach jaśminu i granatu. Czas palenia 25
godzin.

39,90 pln

24,90 pln

NEW!

NEW!

R17432.02

Świeca zapachowa Tavira

R17433.21

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

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

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

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

49,90 pln

Dom

R17479

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

Świeca zapachowa Sintra
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Świeca zapachowa

Zestaw świec zapachowych

R17476

parafina, karton • S150 x W85 x G55 mm
tampondruk 40 x 40 mm lub XL 85 x 50 mm lub UV 120 x 70 mm
Zestaw świec zapachowych (zapach wanilii, kawy i oceanu) w
kartonowym opakowaniu upominkowym i pokrywką pokrytą tłoczonym
papierem. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV) lub w rozmiarze
XL. Czas palenia 16 godzin.

25,90 pln

49,90 pln

Zestaw świec zapachowych

R17478

szkło, parafina, karton
świeca S56 x W67 x G56 mm • laser 25 x 40 mm
pudełko S73 x W210 x G73 mm • tampondruk 40 x 40 mm
Zestaw 3 świec zapachowych w szklanych pojemnikach
(56 x 57 x 56 mm). Zapach wanilii i ciasta. Pakowane w
kartonowe opakowanie upominkowe. Czas palenia 10 godzin.

37,90 pln

korek • podstawka S70 x W52 x G70 mm świeca S53x W60 x G53 mm •
laser 30 x 30 mm lub tampondruk 30 x 30 mm
Wyjątkowy świecznik ceramiczno-korkowy. Przeznaczony do dwóch
rodzajów świec: z jednej strony do świeczki tealight a z drugiej do tradycyjnej
długiej świecy. Świeczka tealight w zestawie.

23,90 pln

NEW!
Zestaw 2 świec z wosku
pszczelego Leoti

R17469.13

Dom

R17435.13

wosk • świeca S145 x W65 x G55 mm • tampondruk 60 x 20 mm
Zestaw 2 świec wykonanych ręcznie ze zwiniętych arkuszy woskowych.
Pakowny w tekturowe pudełko wypełnione papierowym siankiem.

24,90 pln
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Świecznik dwustronny Eclat

CANDLES

NEW!

Smart Idea!
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Dom

NEW!
Zestaw miarka i klipsy do kawy Kaffi R17102.01

NEW!
Dzbanek z zaparzaczem Olinda

R08259.10

stal nierdzewna, tektura • łyżka S175 x W21 x G38 mm • laser 60 x 5 mm
klips płaski S77 x W60 x G39 mm • laser 60 x 5 mm
klips ząbkowany S115 x W20 x G25 mm • laser 60 x 5 mm

szkło borokrzemowe, bambus, stal nierdzewna • S85 x W160 x G85
laser 50 x 20 mm lub 30 x 50 mm

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

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

28,90 pln

54,90 pln

FOOD & DRINK

ACCESS RIES
Zestaw do sushi Temaki

R17142.02

ceramika, bambus • pałeczki S240 x W7 x G7 mm • laser 100 x 3 mm
podstawka S300 x W200 x G8 mm • laser 50 x 20 mm lub 60 x 50 mm lub
UV 100 x 100 mm na pałeczce 100 x 3 mm
pojemnik na sos S68 x W68 x G30 mm
Efektowny zestaw do sushi. Składa się z dużej kamiennej deski,
bambusowych pałeczek, porcelanowych podstawek, bambusowej maty
oraz dwóch miseczek na sos. Doskonały prezent dla miłośników sushi.

stal nierdzewna • S110 x W80 x G1 mm
laser 40 x 10 mm
Wykonany ze stali nierdzewnej, szablon w kształcie serca do
dekorowania kawy lub ciasta.

3,90 pln

Dom

Szablon do dekoracji kawy Cuore R17104.01

NEW!
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54,90 pln

NEW!
Szklany lunch box
ze sztućcami 1000 ml Lagos

R08444.02

szkło borokrzemowe, PP • S205 x W155 x G80 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub UV 100 x 60 mm
Lunch box wykonany ze szkła borokrzemowego. Świetnie nadaje się
do przechowywania żywności zachowując jej świeżość. Dodatkowo
posiada osobną przegródkę ze sztućcami, ułatwiając spożywanie posiłków
w dowolnym miejscu. Może być używany w mikrofalówce, zamrażarce
a cześć szklaną można myć w zmywarce.
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Dom

49,90 pln

Lunch box Delect 900 ml

R08442.00

szkło, silikon, PP • S185 x W138 x G65 mm
tampondruk 60 x 10 mm
Szklany pojemnik na lunch (900 ml) z hermetyczną pokrywką z silikonu.
Elastyczna pokrywka pozwala dopasować się do zawartości pojemnika
zwiększając jego objętość.Można używać w mikrofalówce, piekarniku,
zamrażarce oraz myć w zmywarce. Zakres temperatur dla szkła: -40 ~400
°C. Zakres temperatur dla pokrywki: -20 ~120 °C

46,90 pln

Lunch box Glasial 1000 ml

R08443.10

szkło, bambus • S200 x W150 x G64 mm
laser 50 x 20 mm lub 60 x 50 mm lub UV 100 x 75 mm
lub tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm
Duży szklany pojemnik na lunch o pojemności 1000 ml z bambusowym
wieczkiem. Szklany pojemnik: można używać w mikrofalówce, piekarniku,
zamrażarce oraz myć w zmywarce. Pokrywka: myć ręcznie, nie myć
w zmywarce. Zakres temperatur dla szkła: -40 ~400 °C.

46,90 pln

NEW!
Machico lunch box podwójny

R08439.13

PP, bambus, poliester • S185 x W105 x G53 mm
laser 50 x 20 mm lub 60 x 50 mm lub UV 140 x 70 mm
lub tampondruk 60 x 20 mm lub 85 x 50 mm
Lunch box z wieczkiem bambusowym zamykany taśmą elastyczną. Posiada
dwa pojemniki o pojemności 700 ml każdy. Wyposażony w widelec i nóż.

29,90 pln
STWÓRZ CODZIENNE PORANNE

RYTUAŁY.
POMYŚL CO LUBISZ ROBIĆ - BIEGAĆ,
MEDYTOWAĆ ALBO ZJEŚĆ POŻYWNE
ŚNIADANIE. PORANNE RYTUAŁY
POMAGAJĄ ROZPOCZĄĆ DZIEŃ
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OD POZYTYWNEJ NUTY.

R17095.06

R17095.05
Pojemnik na sałatkę Veggy

R17095..

Wyciskarka do cytrusów Squeezi

polipropylen • S225 x W180 x G95 mm
tampondruk 30 x 30 mm

plastik • S118 x W143 x G155 mm
tampondruk 20 x 60 mm lub UV 20 x 60 mm

Pojemnik na sałatkę o pojemności 1300 ml z widelcem i pojemnikiem na
sos 50 ml.

Pojemnik z wyciskarką do pomarańczy oraz wyciskarką do cytryn
o całkowitej pojemności 600 ml. Możliwość znakowania UV.

Dom

6,90 pln
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R08280.06

Pojemnik na sałatkę Foodies

R17096.05

14,90 pln

Kubek na wyciskany sok Juice Buss

R08297.06

polipropylen • S109 x W190 x G109 mm
tampondruk 30 x 30 mm

plastik • S90 x W160 x G90 mm
tampondruk 30 x 30 mm

Pojemnik na sałatkę. Zawiera widelec i pojemnik na sos. Pojemność
pojemnika na sałatkę 800 ml, pojemnika na sos 50 ml.

Plastikowy kubek 350 ml z wyciskarką do soku. Bez kłopotu przygotujesz
swój ulubiony sok owocowy.

6,90 pln

6,90 pln

NEW!

szkło borokrzemowe, bambus• kubek 105 x 125 x 85 mm
laser 30 x 30 lub 50 x 50 mm łyżeczka: 125 x 30 x 8 mm laser 30 x 7 mm
Pojemnik ze szkła borokrzemowego z bambusową pokrywką i łyżeczką.
Pojemność 600ml..

21,90 pln

Zestaw młynków Salt & Pepper
Twosome

R17119.01

metal, plastik • młynek Ø27 x W152 mm • laser 35 x 10 mm
pudełko S180 x W110 x G40 mm • tampondruk 50 x 40 mm
lub XL 85 x 50 mm
Zestaw dwóch młynków do soli i pieprzu. Pakowany w upominkowe
opakowanie. Dostępna opcja zdobienia w rozmiarze XL.

29,90 pln

Zestaw słomek papierowych
Eco Sippy

R08222.02

papier, karton • słomka S195 x W6 x G6 mm
pudełko S200 x W31 x G13 mm • tampondruk 60 x 20 mm
lub XL 90 x 23 mm lub UV 90 x 23 mm
Zestaw 10 słomek papierowych w pudełku wytworzonych z dbałością
o środowisko naturalne. Słomki ulegają procesowi biodegradacji.
Zarówno słomki jak i opakowanie nadają się do dalszego recyklingu.

1,45 pln

Dom

R08260.10
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Szklany pojemnik Dayton 600ml

NEW!
NEW!
Sztućce stalowe w woreczku Nantes R17156.13
drewno kauczukowe, metal
etui S270 x W60 x G6 mm sitodruk 180 x 35
nóż S200 x W20 x G15 mm laser 50 x 6 mm
widelec S195 x W25 x G15 laser 50 x 6 mm
łyżka S190 x W40 x G15 mm laser 50 x 6 mm
Zestaw sztućców ze stali nierdzewnej z bambusowymi uchwytami.
Pakowane w bawełniany woreczek.

Niezbędnik Leon

R17157.01

stal nierdzewna• nóż S170 x W18 x G1 mm laser 100 x 8 mm
widelec S167 x W24 x G8 mm laser 80 x 12 mm
łyżka S170 x W42 x G32 mm laser 80 x 12 mm
otwieracz S113 x W24 x G12 mm laser 70 x 12 mm
etui S185 x W55 x G23 mm tampon 30 x 40 mm
Praktyczny, czteroczęściowy niezbędnik ze stali nierdzewnej w pokrowcu.
Świetnie nadaje się na wyjazdy survivalowe lub camping. W skład zestawu
wchodzą sztućce: nóż, widelec, łyżka oraz otwieracz do konserw i otwieracz
do kapsli. Kompaktowa konstrukcja, która łączy ze sobą wszystkie części,
zapewnia łatwe przechowywanie.

22,90 pln

18,90 pln

NEW!

Dom

R17158.13

bambus • etui S210 x W70 x G4 mm sitodruk 120 x 40 mm
nóż S160 x W22 x G5 mm laser 70 x 5 mm lub tampon 60 x 5 mm
widelec S160 x W25 x G7 mm laser 60 x 5 mm lub tampon 60 x 5 mm
łyżka S160 x W29 x G8 mm laser 70 x 5 mm lub tampon 60 x 5 mm

str. 104

Zestaw sztućców bambusowych

Sztućce bambusowe mogą być ekologicznym zamiennikiem sztućców
plastikowych. Zestaw składa się z łyżki, widelca i noża zapakowanych
w bawełniany woreczek. Przydatny w podróży, szkole, piknikach oraz biurze.

8,40 pln

Miska z dziadkiem do orzechów

R22735.13

drewno kauczukowe, metal • S180 x W180 x G90 mm
laser 30 x 30 mm lub 40 x 25 mm lub 60 x 50 mm
Ta miska z drzewa kauczukowego z solidnym metalowym dziadkiem
do orzechów będzie efektownie wyglądać na Twoim stole. To naturalny
towarzysz miłych chwil spędzonych z bliskimi przy lampce wina i
ulubionych smakołykach.

79,90 pln

Zestaw woreczków
Shopping Friend

R08474.06

siatka poliestrowa
duży S300 x W360 x G1 mm, średni S300 x W330 x G1 mm,
mały S240 x W260 x G1 mm • tampondruk 50 x 15 mm
Przyjazna środowisku alternatywa dla jednorazowych woreczków
plastikowych. Dzięki prześwitującej strukturze materiału widoczna
jest zawartość woreczków podczas ważenia produktów w sklepach.
Doskonale nadają się też do przechowywania warzyw, owoców, orzechów
w domu. W komplecie 3 woreczki w 3 rozmiarach: 24 x 26 cm, 30 x 33 cm
i 30 x 36 cm.

9,90 pln

R08473.04

silikon, plastic• S195 x W170 x G85 tampondruk 60 x 6 mm
Silikonowy woreczek do przechowywania żywności, z zaznaczoną miarką
pojemności (ml, oz). Szczelny, nie zatrzymuje zapachów, zachowuje
świeżość produktów. Pozwala bezpiecznie przechowywać np. : warzywa,
owoce, orzechy, kanapki lub mleko. Jest wygodny do przenoszenia posiłków
do pracy, szkoły lub na piknik. Przeznaczony do wielokrotnego użytku.
Odporny na ciepło i zimno. Może być używany w mikrofalówce, zamrażalce
oraz zmywarce.

19,90 pln
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Torebka silikonowa 1000ml
Silicfresh

Dom

NEW!

Zestaw serowy Roma

R17128

drewno kauczukowe, stal nierdzewna • Ø235 x W37 mm
laser deska 40 x 25 mm lub 50 x 60 mm
sztućce 18 x 18 mm
Pomysłowy zestaw do sera składający się z zamykanej obudowy z drewna
kauczukowego, która jest jednocześnie deską do krojenia, trzech noży
oraz widelca ze stali nierdzewnej.
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69,90 pln

Deska do krojenia Tuluza

R17141.10

drewno akacjowe, metal • S263 x W188 x G12 mm
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm
Deska do krojenia wykonana z drzewa akacjowego.

34,90 pln

R17137.10

stal nierdzewna 18/8, drewno akacjowe • podstawa S60 x W90 x G60 mm
laser 30 x 30 mm lub 40 x 50 mm lub UV 40 x 50 mm
Zestaw do sera wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej i drewna
akacjowego. Składa się z: noża do parmezanu, noża do krojenia serów
miękkich, noża do serów twardych oraz widelca serowego umieszczonych
na drewnianym bloku. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

54,90 pln
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Zestaw serowy Piacenza

Dom

CHEESE & WINE

Zestaw do wina Ardon

R22528

MDF, metal • S114 x W160 x G38 mm
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub UV 80 x 100 mm
Zestaw do wina składający się z korkociągu i zatyczki. Dostępna opcja
zdobienia full color (druk UV).

39,90 pln

Korkociąg Effective

R17537

stal nierdzewna • S123 x W22 x G12 mm
laser 15 x 5 mm lub 35 x 6 mm
Wykonany ze stali nierdzewnej dwustopniowy korkociąg z nożykiem do
obcinania folii.
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5,45 pln

Zestaw do wina Saint-Denis

R22527

Skrzynka na wino z akcesoriami Angers R22521

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

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

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

Wyściełana tkaniną, drewniana skrzynka na wino zawierająca wykonane
z metalu i drewna akcesoria konesera trunków. Dostępna opcja zdobienia
full color (druk UV). Wino nie jest dołączone.

89,90 pln

Zestaw do wina Limoges

84,90 pln

R22558.82

MDF, metal • Ø160 x W32 mm
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub UV 100 x 100 mm
Składa się z otwieracza, okapnika, nalewaka i zatyczki. Dostępna opcja
zdobienia full color (druk UV).

R22556

drewno bambusowe, metal • Ø160 x W45 mm
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm
Zestaw do wina w pudełku z drewna bambusowego. Składa się
z otwieracza, okapnika, nalewaka z zatyczką i zatyczki.

54,90 pln
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Zestaw do wina Chartes

Dom

49,90 pln

Zestaw do wina z szachami Sublime

R22552.A

Zestaw do wina Double Decker

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

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

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

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

49,90 pln

Zestaw 8 kamieni do chłodzenia
napojów Cahir

149,90 pln

R22548.13

Dom

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

str. 110

R22551

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

25,90 pln
NEW!

NEW!
Zestaw do whisky Adare

R22549.10

szkło, drewno, metal • S263 x W142 x G86 mm
laser 50 x 20 mm lub 50 x 60 mm
Zestaw do whisky składający się z dwóch zdobionych szklanek, szczypców,
9 kamieni do schładzania napoju oraz welurowego woreczka do kamieni.
Całość znajduje się w drewnianej eleganckiej skrzynce.
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129,90 pln

DLA DZIECI
GRY / PLUSZAKI / UKŁADANKI

Maskotka Beari

R73850

Maskotka Teddy Bear

R73851

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

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

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

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

22,90 pln

Dla dzieci

22,90 pln
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Maskotka Grizzly

R74041.10

Maskotka Urso

R74040.13

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

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

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

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

18,90 pln

18,90 pln

CUDDLY

TOYS
New!

Bardzo duży miś Bubu

R74043.16

poliester • S400 x W500 x G200 mm
sitodruk 120 x 80 mm
Pluszowy miś Bubu to idealna maskotka do przytulania i zabawy – miękka
i miła w dotyku. Ubrany w białą koszulkę.

Dla dzieci

69,90 pln

R73849

poliester • S230 x W250 x G200 mm
sitodruk 70 x 40 mm
Duża maskotka w kształcie misia w białej koszulce, na której można
umieścić logotyp.

27,90 pln
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Maskotka Oso

Miś z kocykiem Tuli

R74044.10

poliester • miś S100 x W230 x G160 mm • koc S750 x W750 X G2 mm
sitodruk 200 x 200 mm
Maskotka z kocykiem to idealny prezent dla wszystkich dzieci. Kocyk
pozwoli dziecku na spokojny i ciepły sen, a mięciutka maskotka stanie się
ulubioną przytulanką.

Dla dzieci

34,90 pln
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Maskotka Bear

R73863

Przytulanka Bearie

R73829.10

poliester, bawełna • S120 x W140 x G100 mm
sitodruk 40 x 25 mm

poliester • S220 x W250 x G50 mm
sitodruk 90 x 65 mm

Maskotka w kształcie misia w granatowej koszulce na której można
umieścić logotyp.

Miękka przytulanka dziecięca w kształcie misia. Miły towarzysz dla
najmłodszych.

13,90 pln

11,90 pln

Przytulanka Frog&Bear

R74008.99

poliester • S105 x W120 x G110 mm
tampondruk 50 x 10 mm
Oryginalna przytulanka będąca połączeniem dwóch zwierzątek.
Wystarczy odpowiednio naciągnąć materiał, aby otrzymać piłkę
w kształcie żabki lub misia. Sprawi wiele zabawy i uciechy dzieciom.

Maskotka Big Teddy

R74004.10

poliester • S310 x W380 x G150 mm
sitodruk 70 x 50 mm
Duża maskotka w kształcie misia w koszulce, na której można umieścić
logotyp.

37,90 pln

Maskotka Elephant

R73947

poliester, plusz • S150 x W170 x G170 mm
sitodruk 60 x 30 mm
Maskotka w kształcie słonia w koszulce, na której można umieścić logotyp.

21,90 pln
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Dla dzieci

19,90 pln

Maskotka Owl

R74030

poliester • S180 x W190 x G130 mm
tampondruk 50 x 8 mm
Pluszowa maskotka w kształcie sowy. Wyposażona w tasiemkę
z miejscem na logotyp.

11,90 pln

Pacynka Lion

R73906

poliester • S160 x W280 x G80 mm
sitodruk 70 x 70 mm lub tampondruk 40 x10 mm
Poliestrowa pacynka w kształcie lwa. Wyposażona w tasiemkę z miejscem
na logotyp.

8,90 pln

Maskotka Leo

R73852

poliester, bawełna • S150 x W170 x G140 mm
sitodruk 60 x 30 mm
Maskotka w kształcie lwa, w białej zdejmowanej kamizelce, na której
można umieścić logotyp.

Dla dzieci

19,90 pln
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Maskotka Soccerball

R73891

Maskotka Plane

R73844

poliester • Ø100 mm
tampondruk 50 x 10 mm

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

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

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

4,90 pln

16,90 pln

R74034.04

styropian • S470 x W485 x G120 mm
tampondruk 50 x 30 mm
Samolot/szybowiec wykonany z wytrzymałego styropianu.
Aerodynamiczny kształt zapewnia zdolność szybowania w powietrzu
co pozwala na dalekie i wysokie loty. Doskonała zabawka dla dzieci i
dorosłych.

18,90 pln

Drewniany kalejdoskop

Dla dzieci

Samolot rzutka Glider

NEW!
R74024.08

drewno lipowe, plastik • S53 x W53 x G50 mm
tampondruk 25 x 10 mm lub laser 25 x 10 mm
Drewniany kalejdoskop daje możliwość znakomitej zabawy dla wszystkich.
Obraz, oglądany przez soczewkę kalejdoskopu jest zwielokrotniony, a gdy
się nim obraca powstają niezwykłe mozaikowe wzory.

14,90 pln
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NEW!

Gra Maze

R08849.06

Układanka logiczna Chunky

R08858.99

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

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

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

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

1,65 pln

Układanka Sencillo

3,75 pln

R08848.06

plastik • S75 x W90 x G6 mm
UV 60 x 75 mm lub 53 x 68 mm lub tampondruk 40 x 40 mm
Plastikowa układanka logiczna. Relaksuje i testuje nasz umysł. Dostępna
opcja zdobienia full color (druk UV).

2,15 pln

Układanka logiczna Patchy

R08857.99

polipropylen • S44 x W44 x G44 mm
tampondruk 15 x 15 mm
Układanka logiczna. Relaksuje i pobudza do myślenia. Części układanki są
w kolorach losowych. Nadruk wykonujemy w kolorze czarnym.

Dla dzieci

3,75 pln
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Gra Jumping Frog

R08853.99

plastik • S155 x W135 x G28 mm
tampondruk 60 x 20 mm
Wspaniała gra dla całej rodziny. To odmiana znanej od lat gry w „pchełki”.
Polega na umieszczeniu jak największej liczby żabek w niebieskim
pojemniku. Rozwija zdolności manualne, precyzję i refleks.

13,90 pln

Układanka logiczna Blocky

R08859.99

plastik ABS • S40 x W42 x G40 mm
tampondruk 20 x 20 mm
Układanka logiczna. Relaksuje i pobudza do myślenia.

8,90 pln

Kości do gry Roll-it

R08837.10

drewno • S100 x W32 x G28 mm
laser 60 x 15 mm lub UV 80 x 15 mm lub tampondruk 60 x 15 mm
Zestaw 5 kości do gry. Pakowany w drewniane pudełko. Dostępna opcja
zdobienia full color (druk UV).

7,90 pln

Gra Tower

R08844

drewno sosnowe • S69 x W235 x G60 mm
laser 30 x 30 mm lub 100 x 30 mm lub UV 200 x 50 mm lub
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 100 x 20 mm
Doskonała gra zręcznościowa, w której uczestnicy wyciągają po jednym
bloczku, unikając przewrócenia wieży i układają swoje bloczki na jej
szczycie. Gra pakowana w drewniane zasuwane pudełko. Dostępna opcja
zdobienia full color (druk UV) lub w rozmiarze XL.

Dla dzieci

GAMES

37,90 pln

R08855.99

drewno lipowe, papier, metal • S160 x W160 x G13 mm
tampondruk 60 x 20 mm
Magnetyczny tangram w poręcznej formie – doskonały na krótkie
wycieczki, długie podróże, jak i do zabawy w domu. Składa się
drewnianych figur, magnetycznego pola oraz instrukcji obrazkowej.

14,90 pln

Tangram

R08824

drewno • S115 x W115 x G15 mm
sitodruk 80 x 80 mm
Wykonana z drewna gra logiczna Tangram. Pakowana w woreczek
płócienny o wymiarach 150 x 150 mm.

11,40 pln
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Tangram magnetyczny Magnetto

Dla dzieci
str. 122

Domino Farm

R08839.10

Układanka logiczna Diamond

R08821

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

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

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

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

13,90 pln

13,90 pln

Drewniane klocki Animal World

R08834.13

drewno sosnowe • S115 x W80 x G38 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 50 x 85 mm lub laser 25 x 25 mm
Drewniana układanka. Tradycyjna zabawka edukacyjna dla dzieci.
Zestaw składa się z 6 klocków oraz sześciu obrazków do ułożenia,
przedstawiających zwierzęta leśne. Produkt wytworzony z dbałością
o środowisko naturalne. Dostępna opcja zdobienia w rozmiarze XL.

Dla dzieci

16,90 pln

R08823

Układanka logiczna Cube

R08820

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

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

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

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

13,90 pln

13,90 pln

str. 123

Układanka logiczna Star

Drewniane szachy

R08854.10

drewno kauczukowe, drewno brzozowe
złożone: S297 x W147 x G49 mm, rozłożone: S297 x W294 x G24 mm
laser 65 x 15 mm lub 200 x 15 mm lub UV 250 x 15 mm
Tradycyjne, solidne szachy wykonane z drewna kauczukowego
z rzeźbionymi figurami z drewna brzozowego. Gra rozwijająca myślenie
strategiczne i umiejętność planowania działań. Dostępna opcja zdobienia
full color (druk UV).

str. 124

Dla dzieci

89,90 pln

Zestaw do nauki liczenia
Count-me-in

R08862.13

drewno, tkanina bawełniana • S90 x W130 x G5 mm
sitodruk 50 x 70 mm
Zestaw edukacyjny dla dzieci do nauki liczenia. Zawiera drewniane
krążki z cyferkami i znakami matematycznymi (42 szt.), zapakowany
w bawełniany woreczek ze sznurkiem.

10,90 pln

Zestaw łamigłówek Brainiac

R08856.13

metal, drewno • 147 x 51 x 31 mm • laser 40 x 25 mm lub 100 x 25 mm
lub UV 100 x 25 mm lub tampondruk 60 x 20 mm lub XL 80 x 25 mm
Zestaw składający się z 6 par metalowych łamigłówek w drewnianym
pudełku. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV) lub w rozmiarze XL.

18,90 pln

R74033.13

drewno, karton • S230 x W150 x G27 mm
laser 60 x 16 mm lub 120 x 16 mm
Zestaw do nauki liczenia to doskonałe połączenie edukacji i zabawy.
Wykonany z drewna. W jego skład wchodzą: pudełko z przegródkami, zestaw
patyczków w czterech kolorach po 12 sztuk każdy, kostki z nadrukiem cyfr
od 0 do 9, 20 sztuk oraz 5 kostek ze znakami specjalnymi: „plus”, „minus”,
„mnożenie”, „dzielenie”, „równa się”.

19,90 pln

str. 125

Zestaw do nauki liczenia Ganita

Dla dzieci

NEW!

R74005.08

R74005.04

R74005.06
Fidget spinner

R74005..

Lornetka Far Sight

metal, plastik ABS • S76 x W70 x G12 mm
tampondruk 15 x 15 mm lub UV 15 x 15 mm

papier, PVC • S100 x W75 x G40 mm
tampondruk 60 x 20 mm

Odstresowujący obrotowy gadżet niewielkich rozmiarów. Idealny dla
ludzi rzucających palenie, zestresowanych i pragnących oderwać się od
nerwowej codzienności. Uspokaja i wzmaga koncentrację, pozwala na
wykonywanie najrozmaitszych trików. Ćwiczenia ze spinnerem pomagają
poprawić motorykę dłoni, sprawność ruchową, koordynację i zręczność.
Przeznaczony zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Metalowe łożysko
czyni go trwalszym, a także pozwala na spiny (ruchy obrotowe) powyżej
2 minut.

Prosta lornetka o powiększeniu 3x.

R64027.06

2,45 pln

Dla dzieci

2,95 pln

str. 126

Skakanka Froggy

R73969

drewno, bawełna • D2150 x W47 x G35 mm
tampondruk 15 x 15 mm

Skakanka Ladybug

R73959

drewno, bawełna • D2000 x W35 x G35 mm
tampondruk 50 x 6 mm

Skakanka z drewnianymi uchwytami w kształcie żabek.
Wymiary uchwytu skakanki: 125 x 55 x 35 mm.

Skakanka z drewnianymi uchwytami w kształcie biedronek.

10,90 pln

9,90 pln

R08799.06

R08799.04
Frisbee

R08799..

poliester • S250 x W250 x G2 mm
sitodruk 130 x 130 mm
Składane frisbee z etui. Średnica 25 cm, wykonane z poliestru 190T.

R74042.99

pianka EVA
zebra: S170 x W173 x G1 mm • tampondruk 40 x 20 mm
słoń: S233 x W160 x G1 mm • tampondruk 40 x 20 mm
lew: S190 x W135 x G1 mm • tampondruk 50 x 20 mm
żyrafa: S195 x W190 x G1 mm • tampondruk 40 x 20 mm
tygrys: S185 x W143 x G1 mm • tampondruk 50 x 20 mm
Zestaw 5 masek przedstawiających różne zwierzęta.

10,90 pln

str. 127

Zestaw masek Animals

Dla dzieci

1,70 pln

R73949.04

R73949.55
Skarbonka Piglet

R73949..

R73949.06

plastik PVC • S90 x W75 x G70 mm
tampondruk 30 x 25 mm
Plastikowa skarbonka w kształcie świnki.

Dla dzieci

6,45 pln

str. 128

Stojak na szczoteczkę do zębów Mousy R73966
drewno, szkło • S75 x W80 x G40 mm
tampondruk 15 x 15 mm
Drewniany stojak na szczoteczkę do zębów w kształcie myszki.
Wyposażony w klepsydrę odliczającą czas mycia ząbków (3 minuty).

7,90 pln

Stojak na szczoteczkę do zębów Croco R73967
drewno, szkło • S75 x W80 x G40 mm
tampondruk 22 x 17 mm
Drewniany stojak na szczoteczkę do zębów w kształcie krokodyla.
Wyposażony w klepsydrę odliczającą czas mycia ząbków (3 minuty).
Szczoteczka nie jest dołączona.

7,90 pln

Drewniana skarbonka Housy

R91023.13

sklejka brzozowa 4 mm • S142 x W100 x G60 mm
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub 50 x 15 mm
Drewniana skarbonka w kształcie domku. Zamykana od spodu. Produkt
wytworzony z dbałością o środowisko naturalne.

10,90 pln

R73881.05

R73881.08
Skarbonka Piggy

R73882

Skarbonka Moneywise

polietylen • S200 x W140 x G110 mm
tampondruk 35 x 35 mm lub laser 35 x 35 mm

plastik • S130 x W110 x G100 mm
tampondruk 35 x 35 mm

Świnka skarbonka z odkręcanym ryjkiem.

Plastikowa skarbonka w kształcie świnki.

16,90 pln

R73881..

7,45 pln

str. 129

R73881.04

Dla dzieci

R73881.06

Dziurkacz Happier

R64336.28

plastik, metal
dziurkacz S69 x W39 x G49 mm • opakowanie S140 x W85 x G50 mm
tampondruk 16 x 20 mm
„Uśmiechnięty", ozdobny dziurkacz do papieru. Doskonały do zabawy
i dekorowania np. kartek okolicznościowych i wielu innych projektów
plastycznych. Średnica wyciętego wzoru 16 mm.

Gumka do zmazywania Slide

R64339.04

TPR, plastik • S62 x W30 x G14 mm
tampondruk 19 x 19 mm lub UV 19 x 19 mm
Gumka do zmazywania w przesuwanej obudowie. Dostępna opcja
zdobienia full color (druk UV).

0,99 pln

6,90 pln

Linijka 30 cm

R64333

drewno • S310 x W24 x G3 mm
tampondruk 100 x 7 mm lub 60 x 7 lub UV 280 x 7 mm lub
grawer 140 x 7 mm
Drewniana linijka z podziałką 30 centymetrów.
Dostępna opcja druku XL. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

str. 130

Dla dzieci

1,98 pln

Zestaw dziurkaczy z nożyczkami
Fun-Design

R64337.04

plastik, metal
opakowanie S200 x W105 x G30 mm • nożyczki S155 x W65 x G17 mm
dziurkacz S24 x W29 x G20 mm • tampondruk 12 x 10 mm
Zestaw składający się z 4 ozdobnych mini dziurkaczy do papieru
i nożyczek do wycinania dekoracyjnych wzorów. Doskonały do zabawy
i dekorowania np. kartek okolicznościowych i wielu innych projektów
plastycznych.

12,90 pln

Gumka do zmazywania Twirl

R64338.06

TPR, plastik • S65 x W30 x G14 mm
tampondruk 25 x 20 mm lub UV 25 x 20 mm
Gumka do zmazywania w przesuwanej obudowie. Dostępna opcja
zdobienia full color (druk UV).

1,25 pln

SCHOOL

ACCESSORIES
Zakładka Butterfly

R73986

drewno • S30 x W98 x G4 mm
tampondruk 20 x 8 mm

Zakładka Ladybird

R73984

Drewniana zakładka do książki z elementem dekoracyjnym w kształcie
motylka.

drewno • S45 x W115 x G4 mm
tampondruk 20 x 8 mm lub laser 42 x 8 mm

1,95 pln

Drewniana zakładka do książki z elementem dekoracyjnym w kształcie
biedronki.

1,95 pln

Zakładka Giraffe

R73985

drewno • S30 x W110 x G4 mm
tampondruk 20 x 8 mm
Drewniana zakładka do książki z elementem dekoracyjnym w kształcie
żyrafy.

Dla dzieci

1,95 pln

R64344.04

Zakładka Sunshine

R74012

plastik, metal • S63 x W17 x G19 mm
tampondruk 13 x 7 mm lub 10 x 7

drewno • S57 x W110 x G7 mm
tampondruk 20 x 8 mm

Oryginalna i zabawna temperówka w kształcie jamnika
z uchwytem na ołówek. Ołówek nie jest dołączony.

Drewniana zakładka do książki z elementem dekoracyjnym w kształcie
słoneczka.

4,90 pln

1,95 pln

str. 131

Temperówka Doggie

Zestaw biurkowy Reclaim
Piórnik Damascus

R73759.13

52% poliester, 48% len • S220 x W105 x G5 mm
sitodruk 180 x 50 mm

R73758.13

len, poliester, karton, papier, drewno • S195 x W115 x G32 mm
sitodruk 140 x 70 mm
Zestaw biurkowy – piórnik w lnianej oprawie. Wewnątrz z poliestru.
Z długopisem z kartonu z recyklingu, ołówkiem HB, drewnianą linijką
15 cm, gumką, temperówką, notatnikiem w linie z makulatury, 20 kartek,
70 g/m².

Wykonany z poliestru (52%) i lnu (48%) piórnik. Może także służyć jako
kosmetyczka.

21,90 pln

Dla dzieci

5,90 pln

str. 132

Piórnik Schoolready

R73756.04

poliester, drewno, plastik • S133 x W200 x G35 mm
sitodruk 80 x 80 mm
Piórnik szkolny w oprawie z poliestru 300D. Na zestaw składa się linijka,
ekierka, gumka, temperówka, ołówek, długopis, 10 kredek, dodatkowa
kieszonka.

21,90 pln

Piórnik Versatile

R73659.04

poliester, PVC • S65 x W210 x G65 mm
sitodruk 35 x 45 mm
Piórnik z magnesem. Po rozłożeniu może służyć jako organizer biurkowy.

15,90 pln

NEW!
Zestaw do kolorowania
World of Colors

R73732.13

drewno, papier, plastik • S145 x W122 x G14 mm
tampondruk 60 x 20 mm
Zestaw do kolorowania składający się z 10 kredek, 8 farbek akwarelowych
z pędzelkiem oraz temperówki.

5,90 pln

PAINTING &

str. 133

Dla dzieci

DRAWING SETS

R73769.10

R73769.06
Zestaw kredek woskowych 8 cm

R73769..

wosk, karton • S90 x W48 x G9 mm
tampondruk 40 x 40 mm lub UV 40 x 50 mm
Zestaw 6 kolorowych woskowych kredek o długości 80 mm. Pakowany
w kartonowe pudełko. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

Zestaw kredek Duo

R73787

drewno lipowe, karton • S90 x W177 x G9 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 70 x 50 mm
Zestaw składający się z 12 dwukolorowych kredek, (średnica wkładu/
grafitu 2,65 mm, drewno lipowe). W kartonowym pudełku.

8,90 pln

1,10 pln

NEW!
Zestaw do kolorowania
Color the World

R73731.13

drewno, papier, wosk • S180 x W77 x G11 mm
tampondruk 60 x 15 mm
Zestaw do kolorowania składający się z 10 ołówków i 9 kredek
woskowych.

str. 134

Dla dzieci

4,55 pln

R73778.06
Zestaw kredek 9 cm

R73777

Zestaw kredek 9 cm

R73778.10
R73778..

drewno lipowe, karton • S90 x W90 x G8 mm
tampondruk 40 x 40 mm lub XL 80 x 50 mm lub UV 50 x 50 mm

drewno, karton • S90 x W47 x G10 mm
tampondruk 38 x 40 mm lub UV 40 x 50 mm

Zestaw drewnianych kredek w 12 kolorach. Pakowany w kartonowe
pudełko. Produkt wytworzony z dbałością o środowisko naturalne.
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV) lub w rozmiarze XL.

Zestaw drewnianych kredek w 6 kolorach. Pakowany w kartonowe
pudełko. Produkt wytworzony z dbałością o środowisko naturalne.,
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

1,98 pln

Zestaw kredek 18 cm

R73775

1,05 pln

Zestaw kredek

R73816.10

drewno lipowe, karton • S180 x W94 x G8 mm
tampondruk 40 x 40 mm lub XL 80 x 50 mm lub UV 50 x 100 mm

drewno, karton • S90 x W33 x G8 mm
tampondruk 20 x 60 mm lub XL 25 x 75 mm lub UV 25 x 75 mm

Zestaw drewnianych kredek w 12 kolorach. Pakowany w kartonowe
pudełko. Produkt wytworzony z dbałością o środowisko naturalne.
Dostępna opcja druku XL. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

Zestaw 4 drewnianych kredek w kartonowym pudełku. Produkt
wytworzony z dbałością o środowisko naturalne. Dostępna opcja
druku XL. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

0,65 pln

Dla dzieci

3,99 pln

R73673.13

drewno, papier • S100 x W105 x G11 mm
tampondruk 40 x 30 mm lub XL 80 x 50 mm
Zestaw 6 drewnianych kredek z notatnikiem 60-kartkowym gładkim
formatu 50 x 100 mm o gramaturze 70 g/m2 w kartonowej oprawie.
Dostępna opcja druku XL.

3,90 pln

str. 135

Zestaw 6 kredek z notatnikiem

NEW!
Zestaw do kolorowania Dibux

R73741.10

papier, drewno, karton • S100 x W125 x G16 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub 70 x 50 mm
Zestaw do rysowania składający się z 12 kolorowanek, 12 kredek oraz
50-kartkowego notesu (gramatura 70 g/m2).

7,95 pln

Piórnik do kolorowania Color-me

R73751.06

non woven 80g/m2,, wosk • S235 x W125 x G2 mm
sitodruk 180 x 75 mm
Piórnik z materiału non woven do samodzielnego pokolorowania.
Wyposażony w 5 kredek woskowych.

str. 136

Dla dzieci

3,35 pln

Zestaw do rysowania Pure Magic

R73764.13

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

Zestaw do rysowania Lovely Animals

R73783

papier 70 g/m , tektura, drewno • S190 x W280 x G12 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub 50 x 40 mm lub XL 85 x 40 mm lub
laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm
2

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

15,90 pln

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

13,90 pln

Zestaw kredy Streetart

R73739.13

kreda, papier • S95 x W25 x G105 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 50 x 80 mm
Zestaw kredy w 4 kolorach, o średnicy 25 mm.

R73824

papier, karton • S89 x W104 x G12 mm
tampondruk 50 x 12 mm
Zestaw do kolorowania składający się z 8 zajmujących kolorowanek,
6 kredek świecowych oraz 25-kartkowego notesu (gramatura 70g/m2).

5,48 pln

R73786

drewno lipowe, papier • S117 x W200 x G19 mm
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub tampondruk 50 x 40 mm
lub XL 70 x 50 mm
Zestaw składający się z 12 drewnianych kredek (średnica grafitu 2,65 mm)
i 6 kolorowanek. Pakowany w drewniane zasuwane pudełko. Dostępna
opcja zdobienia w rozmiarze XL.

14,90 pln

str. 137

Zestaw do kolorowania Happy

Zestaw kredek Slide On
z kolorowankami

Dla dzieci

3,25 pln

Zestaw 12 kredek w tubie
z temperówką

R73784.04

drewno lipowe, karton, plastik • Ø37 x W102 mm
tampondruk 20 x 40 mm
Zestaw drewnianych kredek w 12 kolorach. Pakowany w kartonową tubę
z plastikową nasadką z temperówką.

3,50 pln

NEW!
Zestaw piśmienniczy w tubie

R73729.13

drewno, karton, metal • ołówek S175 x W7 x G6 mm
tampondruk 60 x 3 mm lub laser 60 x 3 mm
temperówka S27 x W16 x G12 mm • tampondruk 23 x 14 mm lub
laser 23 x 14 mm lub UV 23 x 14 mm
tuba S192 x W32 x G32 mm • tampondruk 18 x 60 mm lub XL 15 x 80 mm
lub UV 13 x 110 mm

Zestaw 24 kredek w tubie

R73765.02

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

5,35 pln

drewno lipowe, karton • S48 x W100 x G48 mm
tampondruk 25 x 40 mm lub 25 x 30 mm
Zestaw 24 kredek o długości 8,5 cm w matowym, czarnym wykończeniu
w kartonowej tubie. Produkt wytworzony z dbałością o środowisko
naturalne.

Dla dzieci

8,45 pln

str. 138

Zestaw 30 kredek woskowych
w tubie

R73767.13

wosk, karton • S55 x W100 x G55 mm
tampondruk 30 x 40 mm
Zestaw 30 kredek woskowych pakowanych w kartonową tubę. Długość
kredek 8,5 cm.

7,45 pln

Zestaw 12 kredek w tubie

R73780

drewno lipowe, karton • Ø34 x W98 mm
tampondruk 20 x 40 mm
Zestaw drewnianych kredek w 12 kolorach. Długość kredki 8,5
centymetrów. Pakowany w kartonową tubę. Produkt wytworzony
z dbałością o środowisko naturalne.

3,50 pln

R73733.03

Plecak z kredkami Crayonme

R08629.06

non woven 80 g/m2, wosk • S210 x W295 x G1 mm
sitodruk 150 x 200 mm
Plecak z materiału non woven w białym kolorze do samodzielnego
kolorowania. Wyposażony w 4 kredki woskowe w kolorach: czerwony,
niebieski, żółty i zielony.

R73733.05

Zestaw szkolno-biurowy Tubey

NEW!
R73733..

papier, drewno, PP • S190 x W19 x G19 mm
tampondruk 60 x 13 mm
Zestaw składający się z zaostrzonego ołówka HB, temperówki oraz gumki.
Pakowany w kartonową tubę.

3,25 pln

Plecak z kredkami White Line

R08690.06

non woven 80 g/m2, wosk • S210 x W290 x G1 mm
sitodruk 150 x 45 mm lub 150 x 200 mm
Plecak z materiału non woven w białym kolorze do samodzielnego
kolorowania. Wyposażony w 4 kredki woskowe w kolorach: czerwony,
niebieski, żółty i zielony.

4,50 pln

str. 139

R73733.08

Dla dzieci

4,45 pln

Brelok odblaskowy Reindeer

R73839

Brelok odblaskowy Teddy

R73840

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

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

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

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

13,90 pln

13,90 pln

Zawieszka Happy Three

R73832.03

Zawieszka Happy One

poliester • S66 x W66 x G33 mm
tampondruk 45 x 6 mm

poliester • S66 x W66 x G33 mm
tampondruk 45 x 6 mm

Zawieszka Happy z białą tasiemką długości 9 cm.

Zawieszka Happy z białą tasiemką długości 9 cm.

R73831.03

2,98 pln
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Dla dzieci

2,98 pln

Brelok odblaskowy Lucky Clover

R73243.51

Brelok odblaskowy Sailing Boat

R73239.01

miękki plastik • S60 x W60 x G2 mm
tampondruk 40 x 15 mm

miękki plastik • S58 x W60 x G2 mm
tampondruk 25 x 7 mm

Brelok odblaskowy w kształcie koniczynki, z karabińczykiem.

Brelok odblaskowy w kształcie żaglówki, z karabińczykiem.

1,65 pln

1,15 pln

Maskotka odblaskowa Lion

R73838.15

Maskotka odblaskowa Sun

R73837

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

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

Maskotka z odblaskowymi elementami – brelok z wizerunkiem lwa.

Maskotka z odblaskowymi elementami – brelok w kształcie słońca.

7,50 pln

Maskotka odblaskowa Smiling Boy

R73834.04

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

Maskotka z odblaskowymi elementami – brelok w kształcie buzi
chłopięcej.

Maskotka odblaskowa Smiling Girl

R73836.08

materiał odblaskowy, filc • S120 x W120 x G17 mm
tampondruk 50 x 6 mm
Maskotka z odblaskowymi elementami – brelok w kształcie buzi
dziewczęcej.

6,90 pln

Brelok odblaskowy Happy

R73246

miękki plastik • Ø60 x G3 mm
tampondruk 35 x 30 mm
Brelok-światełko z odblaskowymi elementami i karabińczykiem.

1,65 pln

Brelok odblaskowy Affection

R73249.08

miękki plastik • S50 x W47 x G2 mm
tampondruk 20 x 15 mm
Brelok odblaskowy w kształcie serduszka, z karabińczykiem. Wykonany
z miękkiego plastiku.

1,65 pln
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Dla dzieci

6,90 pln

7,50 pln

R73245.04

R73235.03

R73245.08

R73245.05

R73245.51

R73235.06

R73245.15

Brelok odblaskowy Beary

R73245..

R73235.08

Brelok odblaskowy Teddy

R73235.15
R73235..

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

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

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

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

1,65 pln

Dla dzieci

R73164.04

2,35 pln

R73164.08

R73164.03
Światełko odblaskowe Square Reflect R73164..
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R73235.04

Światełko odblaskowe
Circle Reflect

R73163.03

polistyren • S49 x W55 x G7 mm
tampondruk 35 x 35 mm

polistyren • S56 x W62 x G7 mm
tampondruk 35 x 35 mm

Dwustronne światełko odblaskowe w kształcie kwadratu z rozpinaną
zawieszką.

Dwustronne światełko odblaskowe w kształcie kółka z rozpinaną
zawieszką.

1,95 pln

1,98 pln

SAFETY

FIRST

R73236.08

R73236.05

Brelok odblaskowy Safe

R73209.08
R73236..

R73209.06

Gwizdek odblaskowy Whistle Reflect

R73209..

polistyren • S50 x W45 x G8 mm
tampondruk 20 x 20 mm

polistyren • S69 x W29 x G9 mm
tampondruk 30 x 20 mm

Brelok trójkąt – światełko odblaskowe dwustronne, z karabińczykiem.

Gwizdek odblaskowy z karabińczykiem zwiększa bezpieczeństwo.

1,95 pln

Dla dzieci

2,35 pln

R17139.08

tworzywo EVA
S350 x W465 x G1 mm
Fartuszek dla dzieci przydatny przy zajęciach kuchennych lub malowania
farbami, produkt bez nadruku.

9,90 pln

Dziecięca kamizelka odblaskowa

R17761

poliester • S450 x W500 x G1 mm
sitodruk 250 x 150 mm lub 90 x 100 mm
Kamizelka z odblaskowymi elementami w rozmiarze dziecięcym do
140 cm. Wokół tułowia dwa odblaskowe paski o szerokości 5 cm. Spełnia
wymagania normy EN1150.

9,45 pln
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BRELOKI / KOSMETYCZKI / ANTYSTRESY

AKCESORIA

OSOBISTE

WELLNESS
NEW!
Szczotka do masażu 

R17467.10

NEW!
Rękawica do kąpieli Rub 

buk, bawełna, konopie • S130 x W80 x G40 mm
laser 30 x 30 mm

juta, bawełna, poliester • S210 x W190 x G20 mm
sitodruk 60 x 100 mm

Szczotka z uchwytem do masażu skóry na sucho. Regularne
szczotkowanie ciała zapewnia większą elastyczność skóry oraz poprawia
samopoczucie. Masaż szczotką pomaga pozbyć się napięcia mięśni oraz
usuwa martwy naskórek. Szczotka wykonana z naturalnych materiałów.

Jutowa rękawica do peelingu, masażu oraz kąpieli.
Pomaga w złuszczaniu zbędnego naskórka, ujędrnia
skórę, poprawia ukrwienie. Idealna do codziennej kąpieli.

10,90 pln

Artykuły osobiste

27,90 pln

NEW!
Korkowa piłeczka do masażu

str. 146

NEW!
NEW!

R07989.10

korek • Ø 55 mm
laser 20 x 20 mm lub tampondruk 23 x 23 mm

Przyrząd do masażu

Piłeczka do masażu przeznaczona jest do rozluźniania nadmiernie
napiętych mięśni. Dedykowana jest osobom uprawiającym sport, w
ćwiczeniach rehabilitacyjnych oraz dla ludzi spędzających długi czas przy
komputerze.
Piłeczka do masażu to znakomity sposób, aby pozbyć się bólu nadmiernie
napiętych mięśni karku, pleców czy kończyn.

9,90 pln

R17468.13

R07990.10

drewno • S100 x W100 x G100 mm
laser 25 x 25 mm
Drewniany masażer ręczny, trzypunktowy. Z powodzeniem może być
stosowany do masażu pleców, ramion oraz stóp. Trzypunktowy nacisk
ułatwia stymulację rozmaitych partii mięśni.

12,90 pln

NEW!

Zestaw do szycia Modiste 

R08476.01

metal • S120 x W80 x G50 mm
laser 30 x 30 mm lub 80 x 50 mm lub UV 80 x 50 mm
Niezbędny zestaw do podstawowych prac krawieckich w metalowym
pudełku. Zawiera: 12 szpulek kolorowych nici, nożyczki, centymetr
krawiecki, naparstek, ostry nóż do prucia i przecinania dziurek, nawlekacz,
agrafki, igły i szpilki.

NEW!

Zestaw do kąpieli Wellness

R17466.13

R91028.06

metal • S105 x W120 x G75 mm
laser 60 x 50 mm lub 50 x 30 mm lub
tampondruk 40 x 30 mm lub UV 70 x 50 mm
Tradycyjna nakręcana pozytywka w pudełku, grająca miłą dla ucha
melodyjkę „It's a small world". Wprowadzi każdego w dobry nastrój.
Może służyć do przechowywania małych skarbów i drobiazgów. Idealna
aby wypełnić ją łakociami.
Czas grania po nakręceniu: około 3 minut i 30 sekund.

bawełna, PCV • S150 x W220 x G50 mm
sitodruk 80 x 25 mm
Zestaw do kąpieli składający się z gąbki, pumeksu oraz
myjki, zapakowany w bawełniany woreczek z okienkiem.

19,90 pln

32,90 pln

str. 147

NEW!

Pozytywka w metalowym pudełku
Melody

Artykuły osobiste

18,90 pln

Antystresowe Heartie

R73933

poliuretan • S70 x W70 x G55 mm
tampondruk 30 x 30 mm lub laser 30 x 30 mm

R89097.08

Wykonany z poliuretanu antystres w kształcie serduszka.

2,99 pln

R89097.05

R89097.04

Antystres Spooky

R89097..

poliuretan • Ø 60 mm
tampondruk 25 x 25 mm lub laser 25 x 25 mm
Gadżet antystresowy wykonany z bardzo twardej pianki poliuretanowej
z nadrukiem transferowym Happy.

str. 148

Artykuły osobiste

3,55 pln

ANTI

Antystresowy zestaw People

R73937.08

poliuretan • S180 x W80 x G20 mm
tampondruk 35 x 10 mm lub środkowy 28 x 10 mm
laser 35 x 10 mm lub środkowy 28 x 10 mm
Zestaw trzech poliuretanowych antystresów w kształcie ludzików, które
można połączyć ze sobą.

9,90 pln

STRESS

Brelok antystresowy Cute

R73920

Brelok antystresowy Helmet

R73922

poliuretan • S40 x W40 x G30 mm
tampondruk 15 x 15 mm lub laser 15 x 15 mm

poliuretan • S55 x W30 x G45 mm
tampondruk 20 x 10 mm lub laser 20 x 10 mm

Wykonany z poliuretanu brelok antystresowy w kształcie serduszka.

Poliuretanowy antystresowy brelok-kask budowlańca. Zabawny gadżet
dla wszystkich tych którzy budują lub remontują swoje mieszkania i domy.

2,15 pln

Antystres Grenade

2,99 pln

R73926
R89099.28

poliuretan • S62 x W97 x G55 mm
tampondruk 25 x 15 mm lub laser 25 x 15 mm
Wykonany z poliuretanu gadżet antystresowy w kształcie granatu.

Artykuły osobiste

6,90 pln

R89099.08
R73932

Antystres Drop

poliuretan • S90 x W40 x G90 mm
tampondruk 55 x 15 mm lub 15 x 15 mm lub laser 55 x 15 mm

poliuretan • S65 x W75 x G60 mm
tampondruk 30 x 25 mm

Antystresowy gadżet w kształcie samolotu. Idealny dla rozładowania
emocji przed i w trakcie lotu.

Gadżet antystresowy w kształcie kropelki wody.

6,25 pln

R89099..
str. 149

Antystres Wing

4,45 pln

R73934.15
R73934.08
R73934.04
Antystres Ball

R73934..

poliuretan • Ø 60 mm
tampondruk 25 x 25 mm lub laser 25 x 25 mm
Poliuretanowy gadżet relaksacyjny w kształcie piłeczki Ø 60 mm.

2,99 pln

R73936.04

Brelok antystresowy Happy

R73996

poliuretan • Ø 40 mm
tampondruk 15 x 15 mm lub laser 15 x 15 mm
Poliuretanowy brelok antystresowy w kształcie piłeczki z buźką Happy.

2,90 pln
R73936.08
Antystres YO-YO

R73936..

poliuretan • Ø 60 mm
tampondruk 25 x 25 mm lub laser 25 x 25 mm
Poliuretanowy gadżet relaksacyjny w kształcie piłeczki spełniający funkcje
jo-jo.

Artykuły osobiste

4,45 pln

str. 150

Antystres jo-jo Happy

R73995

Antystres Happy

R73997

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

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

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

Poliuretanowy gadżet relaksacyjny w kształcie stojącej piłeczki
z buźką Happy.

4,45 pln

4,45 pln

Brelok antystresowy Volley

R73924

poliuretan • Ø 40 mm
tampondruk 20 x 5 mm lub laser 20 x 5 mm
Wykonany z poliuretanu antystresowy brelok w kształcie piłki do
siatkówki.

2,99 pln

Brelok antystresowy Basket

R73919

poliuretan • Ø 39 mm
laser 20 x 7 mm
Wykonany z poliuretanu antystresowy brelok w kształcie piłki do
koszykówki. Idealny gazet dla kibiców tej dyscypliny sportu.

Antystresowa piłka
R73913

poliuretan • Ø 40 mm
tampondruk 15 x 15 mm lub laser 15 x 15 mm
Przydatny odstresowujący gadżet dla kibiców. Wykonany z poliuretanu
brelok w kształcie piłki nożnej z wolnym polem pod logotyp.

2,95 pln

poliuretan • Ø 60 mm
tampondruk 25 x 25 mm lub laser 25 x 25 mm
Wykonana z poliuretanu antystresowa piłka Ø 60 mm.

3,35 pln
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Brelok antystresowy Kick & Fun

R73914

Artykuły osobiste

2,99 pln

Brelok korkowy Plivat

R17624.13

korek, metal, poliester • S90 x W40 x G16 mm
laser 50 x 20 mm
Brelok wykonany z korka, utrzymujący się na powierzchni wody. Duży
rozmiar breloka pozwala na bardzo dobrą ekspozycję logo.

6,90 pln

NEW!
Brelok bambusowy

R73142.13

bambus, metal, PU • opakowanie • S125 x W40 x G6 mm
brelok S110 x W35 x G4 mm
laser 40 x 20 mm lub tampondruk 40 x 20 mm

7,90 pln

str. 152

Artykuły osobiste

Brelok bambusowy pakowany w kartonowe etui.

Metalowy brelok Flat

R73264

metal • S42 x W12 x G4 mm
laser 35 x 7 mm
Błyszczący brelok metalowy z dużym miejscem na prezentacje logo.
Pakowany w czarne opakowanie upominkowe.

7,45 pln

Brelok Selva

R73178.10

drewno, metal • S51 x W31 x G7 mm
laser 40 x 25 mm lub tampondruk 40 x 25 mm
Drewniany brelok pakowany w czarne pudełko upominkowe.

4,70 pln

Metalowy brelok Globe

R73219

metal • S32 x W40 x G4 mm
laser 20 x 20 mm
Metalowy brelok w kształcie kuli ziemskiej. Pakowany w czarne
opakowanie upominkowe.

5,25 pln

Brelok metalowy Luck

R73224

metal • S95 x W32 x G2 mm
laser 12 x 12 mm
Metalowy modny brelok z zawieszkami – symbolami szczęścia:
czterolistną koniczyną i buźką Happy. Pakowany w czarne opakowanie
upominkowe.

7,45 pln

Metalowy brelok 4-Leaf Clover

R73191

metal • S45 x W45 x G1 mm
laser 30 x 13 mm
Wykonany ze stali nierdzewnej brelok w kształcie koniczynki. Pakowany
w czarne opakowanie upominkowe.

Metalowy brelok Clover

R73216

Brelok Clover Luck

R73188.05

metal • S40 x W40 x G3 mm
laser 15 x 15 mm lub 25 x 10 mm

metal • S31 x W40 x G3 mm
laser 23 x 10 mm

Metalowy brelok w kształcie czterolistnej koniczynki. Popularny symbol
szczęścia. Pakowany w czarne opakowanie upominkowe.

Metalowy brelok w kształcie koniczynki. Pakowany w czarne opakowanie
upominkowe.

5,98 pln

6,90 pln
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Artykuły osobiste

4,25 pln

Metalowy brelok Auto
Metalowy brelok Apple

R73192

metal • S37 x W43 x G5 mm
laser 23 x 15 mm

R73287

metal • S43 x W30 x G4 mm
laser 27 x 9 mm
Brelok metalowy w kształcie autka. Pakowany w czarne kartonowe
opakowanie upominkowe.

5,15 pln

Metalowy błyszczący brelok w kształcie jabłka. Pakowany w czarne
opakowanie upominkowe.

6,90 pln

Brelok Stout Heart

R73277

metal • S40 x W30 x G3 mm
laser 15 x 15 mm
Metalowy brelok w kształcie serduszka. Pakowany w czarne kartonowe
opakowanie upominkowe.

4,99 pln

Brelok House

R73306

metal • S48 x W35 x G2 mm
laser 35 x 20 mm
Metalowy brelok-domek. Pakowany w czarne kartonowe opakowanie
upominkowe.

5,65 pln

Brelok Under Roof

R73305

str. 154

Artykuły osobiste

metal • S35 x W35 x G4 mm
laser 15 x 10 mm
Metalowy brelok z motywem domu. Domek obraca się w ogół własnej osi.
Pakowany w czarne kartonowe opakowanie upominkowe.

6,95 pln

KEYRINGS

Brelok Truck&Trailer

R73157.01

Metalowy brelok Race Car

R73309

metal • S71 x W27 x G6 mm
laser 43 x 12 mm

metal • S60 x W25 x G11 mm
laser 15 x 20 mm

Metalowy brelok w kształcie ciężarówki. Pakowany w czarne pudełko
upominkowe.

Matowy metalowy brelok w kształcie samochodu wyścigowego.
Pakowany w czarne opakowanie upominkowe.

7,90 pln

6,45 pln

Metalowy brelok Avion

R73308

metal • S50 x W25 x G3 mm
laser 23 x 10 mm
Błyszczący metalowy brelok w kształcie samolotu. Pakowany w czarne
opakowanie upominkowe.

Artykuły osobiste

5,90 pln

R73213

Metalowy brelok Plane

R73304

metal • S45 x W40 x G5 mm
laser 14 x 14 mm

metal • S33 x W33 x G4 mm
laser 15 x 15 mm

Brelok metalowy w kształcie koła sterowego. Pakowany w czarne
opakowanie upominkowe.

Metalowy brelok z obrotowym elementem. Pakowany w czarne pudełko
upominkowe.

6,35 pln

7,45 pln
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Metalowy brelok Steering Wheel

Brelok Ruler

R73145.01

Brelok metalowy Saw

R73208

metal • S59 x W22 x G2 mm
laser 45 x 8 mm lub 45 x 17 mm

metal • S60 x W21 x G2 mm
laser 20 x 6 mm

Metalowy brelok w kształcie linijki. Pakowany w czarne pudełko
upominkowe.

Brelok metalowy w kształcie piły. Pakowany w czarne kartonowe
opakowanie upominkowe.

3,90 pln

3,85 pln

NEW!
Brelok skrzynia biegów Gearbox

R73143.02

metal • S23 x W20 x G20 mm
laser 15 x 10 mm

7,90 pln

str. 156

Artykuły osobiste

Brelok do kluczy w kształcie skrzyni biegów z ruchomą gałką
biegów. Spodoba się każdemu miłośnikowi motoryzacji.

Brelok Drill

R73146.01

Metalowy brelok Spanner

R73232

metal • S48 x W24 x G5 mm
laser 17 x 4 mm

metal • S58 x W14 x G7 mm
laser 25 x 3 mm

Metalowy brelok w kształcie wiertarki. Pakowany w czarne pudełko
upominkowe.

Wykonany z metalu brelok w kształcie klucza samochodowego. Pakowany
w czarne opakowanie upominkowe.

4,90 pln

5,95 pln

Brelok Rider

R73144.04

ABS • S40 x W45 x G45 mm
tampondruk 15 x 15 mm
Brelok w kształcie kasku motocyklowego. Atrakcyjny upominek dla
miłośników sportów motorowych.

4,90 pln

Brelok Spring

R73158.01

Brelok Brakes

R73159.01

metal • S62 x W12 x G12 mm
laser 15 x 5 mm

metal, poliuretan, ekoskóra • S65 x W30 x G10 mm
laser 14 x 4 mm

Brelok metalowy w kształcie amortyzatora. Posiada funkcję sprężyny.
Pakowany w upominkowe opakowanie.

Brelok w kształcie tarczy hamulcowej z ruchomym elementem. Wykonany
z metalu oraz ekoskóry. Pakowany w upominkowe opakowanie.

9,45 pln

Brelok metalowy Piston

R73225

metal • S41 x W18 x G18 mm
laser 11 x 11 mm
Metalowy brelok w kształcie tłoka samochodowego. Pakowany w czarne
opakowanie upominkowe.

7,45 pln

Metalowy brelok Old School

R73312

metal • S50 x W22 x G22 mm
laser 15 x 20 mm
Masywny metalowy brelok. Pakowany w czarne opakowanie upominkowe.

9,45 pln
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9,90 pln

Brelok metalowy Idea

R73282

metal • S48 x W28 x G3 mm
laser 20 x 12 mm lub 15 x 15 mm lub tampondruk 20 x 12 mm
lub 15 x 15 mm
Wykonany z metalu brelok na klucze. Pakowany w czarne kartonowe
opakowanie upominkowe.

4,99 pln

Brelok metalowy Metal Promo

R73281

Brelok metalowy Stark

R73279

metal • S40 x W25 x G3 mm
laser 20 x 25 mm
Elegancki brelok na klucze wykonany z metalu. Doskonale nadaje się
na akcje promocyjne. Pakowany w czarne kartonowe opakowanie
upominkowe.

4,99 pln

Brelok metalowy Emblem

R73231

metal • S30 x W30 x G4 mm
laser 16 x 16 mm

metal • S50 x W33 x G5 mm
laser 16 x 16 mm ub 20 x 20 mm

Brelok z połączonego matowego metalu z błyszczącym. Doskonale nadaje
się na akcje promocyjne. Pakowany w czarne kartonowe opakowanie
upominkowe.

Metalowy brelok stworzony z myślą o umieszczeniu na nim herbu lub
godła. Pakowany w czarne opakowanie upominkowe.

5,95 pln

Artykuły osobiste

4,99 pln
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Brelok Shiny

R73319

Brelok metalowy Visibile

R73203.01

metal, ekoskóra • S80 x W30 x G7 mm
laser 15 x 11 mm

metal • S44 x W29 x G1 mm
laser 22 x 35 mm

Brelok wykonany z połączenia błyszczącego metalu z ekoskórą. Pakowany
w upominkowe opakowanie.

Metalowy brelok o bardzo dużej powierzchni do prezentacji logotypu.
Pakowany w czarne opakowanie upominkowe.

7,90 pln

4,45 pln

Brelok metalowy Forte

R73184.02

metal • S22 x W59 x G5 mm
laser 15 x 28 mm
Gustowny metalowy brelok łączący czarną matową powierzchnię
z błyszczącymi elementami. Pakowany w czarne pudełko upominkowe.

6,99 pln

Brelok metalowy Legend

R73285

metal • S48 x W18 x G5 mm
laser 35 x 12 mm lub 30 x 10 mm
Brelok na klucze powstały z połączenia matowego metalu z błyszczącym.
Doskonale nadaje się na akcje promocyjne. Pakowany w czarne
kartonowe opakowanie upominkowe.

5,15 pln
Brelok metalowy Dinky Plus

R73168.41

metal • S56 x W28 x G7 mm
laser 35 x 23 mm
Brelok do kluczy z dużym miejscem na logo. Wykonany z ciemnego
matowego metalu z kontrastującymi błyszczącymi wykończeniami.
Pakowany w czarne opakowanie upominkowe.

Artykuły osobiste

6,45 pln

R17691

metal, ekoskóra • S60 x W28 x G6 mm
laser 28 x 22 mm
Brelok wykonany z kombinacji ekoskóry i efektownego matowego
ciemnego metalu. Duża powierzchnia pozwala na dobre wyeksponowanie
logotypu. Pakowany w czarne opakowanie upominkowe.

4,45 pln

Brelok metalowy Whistle

R73161.01

metal • S55 x W20 x G20 mm
laser 23 x 12 mm lub 12 x 12 mm
Solidny metalowy brelok z funkcją gwizdka i otwieracza do butelek.
Pakowany w czarne pudełko upominkowe.

10,90 pln
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Metalowy brelok Buckle

Skórzany brelok Genuine

R73154.02

Brelok Swell
metal, ekoskóra • S72 x W30 x G10 mm
laser 38 x 12 mm lub 32 x 12 mm

metal, skóra • S70 x W25 x G11 mm
laser 15 x 10 mm
Elegancki brelok stanowiący połączenie skóry naturalnej z metalem.
Pakowany w upominkowe opakowanie.

Brelok stanowiący połączenie metalu ze skórą ekologiczną. Pakowany
w upominkowe opakowanie.

10,90 pln

14,90 pln

Brelok Turbo
Brelok Valor

R73152.01

R73153.41

metal, ekoskóra • S65 x W25 x G8 mm
laser 15 x 15 mm lub 13 x 12 mm

R73151.01

metal, ekoskóra • S62 x W10 x G10 mm
laser 32 x 5 mm
Stylowy brelok stanowiący kombinację metalu i ekoskóry. Pakowany
w upominkowe opakowanie.

6,90 pln

Brelok wykonany z metalu i skóry ekologicznej, z karabińczykiem.
Pakowany w upominkowe opakowanie.

9,90 pln

Artykuły osobiste

R73033.06

R73033.08
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Brelok Smart

R73298

Brelok T-shirt

R73033..

metal, ekoskóra • S65 x W20 x G8 mm
laser 35 x 16 mm

ekoskóra • S60 x W58 x G4 mm
tampondruk 15 x 20 mm

Brelok będący eleganckim połączeniem metalu i ekoskóry. Pakowany
w czarne kartonowe opakowanie upominkowe.

Brelok z ekoskóry w kształcie koszulki, który znakomicie nadaje się do
promocji widowisk sportowych z udziałem polskich drużyn.

6,95 pln

1,49 pln

Brelok Denim

R73214

metal, ekoskóra • S65 x W22 x G8 mm
laser 33 x 16 mm
Wykonany z metalu i ekoskóry ze stębnowaniem szykowny brelok.
Pakowany w czarne opakowanie upominkowe.

6,98 pln

Metalowy brelok Swag

R73198.02

Brelok metalowy Courtly

R73199.04

metal, poliester • S60 x W28 x G6 mm
laser 22 x 28 mm

metal, poliester • S60 x W28 x G6 mm
laser 22 x 28 mm

Elegancki brelok o czarnej matowej powierzchni. Wykonany z metalu
i poliestru. Pakowany w upominkowe opakowanie.

Brelok wykonany z metalu i poliestru. Pakowany w czarne pudełko
upominkowe.

5,25 pln

4,65 pln

TOKEN

Metalowy brelok z żetonem Disc

R73269

Metalowy brelok z żetonem
Shopping Spree

R73182.02

metal • S43 x W30 x G4 mm
laser 15 x 7 mm lub 12 x 5 mm

metal • S33 x W41 x G5 mm
laser 20 x 9 mm lub 20 x 20 mm

Wykonany z metalu brelok z żetonem. Żeton o wielkości 1 zł/1 EUR.
Pakowany w czarne kartonowe opakowanie upominkowe.

Metalowy brelok z żetonem o wielkości 1zł/1EUR. Pakowany w czarne
opakowanie upominkowe.

7,90 pln

8,90 pln
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KEYRINGS

OPENERS
Otwieracz do butelek z magnesem
NEW!

R17549.13

bambus, stal, magnes • S60 x W60 x G10 mm
laser 40 x 40 mm lub 30 x 30 mm lub tampondruk 35 x 35 mm
lub UV 40 x 40 mm
Bambusowy otwieracz do butelek z magnesem na lodówkę.

5,45 pln

Brelok Open House

R73155.01

Otwieracz Beefy

R17548.01

metal • S38 x W59 x G4 mm
laser 28 x 6 mm

stal nierdzewna • S113 x W35 x G5 mm
laser 45 x 20 mm

Solidny metalowy brelok z otwieraczem do butelek. Pakowany w czarne
pudełko upominkowe.

Wykonany z polerowanej stali nierdzewnej otwieracz do butelek.

5,99 pln
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6,90 pln

Aluminiowy brelok-otwieracz

R73720

Brelok Bienvenue

R73148.02

aluminium • S62 x W11 x G15 mm
laser 40 x 8 mm

metal, ekoskóra • S71 x W29 x G8 mm
laser 20 x 14 mm

Aluminiowy brelok-otwieracz do butelek o ciekawym kształcie.

Elegancki brelok wykonany z metalu i skóry ekologicznej. Posiada funkcję
otwieracza do butelek. Pakowany w czarne pudełko upominkowe.

1,95 pln

10,90 pln

R50169.06

R50169.01

R50169.02

R50169.04

Etui na kartę zbliżeniową RFID Shield

R50169.08
R50169..

folia aluminiowa • S92 x W62 x G1 mm
tampondruk 40 x 60 mm lub UV 40 x 50 mm
Etui na kartę blokujące sygnał RFID. Chroni przed niechcianymi
transakcjami zbliżeniowymi i transferem danych osobowych.

HOLDERS

Etui na dokumenty Classic

R01043.02
R01043..

ekoskóra • S95 x W120 x G8 mm
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub 35 x 15 mm
Wykonane z bardzo efektownej ekoskóry etui na dokumenty. Pomieści
dowód rejestracyjny, prawo jazdy i dowód osobisty.

16,90 pln
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CARD

R01043.10

Artykuły osobiste

0,38 pln

TRAVEL
ACCESSORIES

Kłódka do bagażu

R08818

metal • S42 x W29 x G8 mm
laser 35 x 15 mm lub tampondruk 35 x 15 mm
Metalowa kłódka do bagażu z trzycyfrowym kodem zabezpieczającym
przed otworzeniem. Pakowana w srebrne kartonowe pudełko
upominkowe.

5,90 pln

Zestaw podróżny Rogers

R08596.21

poliester 290T
1. duży pokrowiec z siatką S400 x W330 x G90 mm • sitodruk 250 x 45 mm
2. średni pokrowiec z siatką S340 x W245 x G85 mm • sitodruk 200 x 45 mm
3. mały pokrowiec z siatką S290 x W220 x G75 mm • sitodruk 200 x 40 mm
4. pokrowiec z zamkiem S255 x W360 x G1 mm • sitodruk 180 x 200 mm
5. pokrowiec na elektronikę S150 x W195 x G2 mm • sitodruk 90 x 100 mm

Artykuły osobiste

5 elementowy, praktyczny zestaw podróżny, wykonany z poliestru
290T. Składa się z różnej wielkości pokrowców na ubrania i obuwie
oraz specjalnego pokrowca na akcesoria elektroniczne. 1. Największy
pokrowiec z siatką 400 x 330 x 90 mm, 2. Średni pokrowiec z siatką
340 x 245 x 85 mm, 3. Najmniejszy pokrowiec z siatką 290 x 220
x 75 mm, 4. Pokrowiec 255 x 360 x 1 mm, 5. Element na elektronikę 150
x 195 x 2 mm.

24,90 pln
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Kłódka do bagażu

R08814.02

stop cynku, stal, PVC, ABS • S35 x W40 x G12 mm
laser 20 x 7 mm
Kłódka z kodem. Przydatna do zabezpieczenie bagażu, torby lub np. szafki
na siłowni. Wyposażona w odczepianą, stalową linkę o grubości 2,4 mm.
Maksymalna długość linki po rozciągnięciu, około 1,1 m.

12,95 pln

R17175.04

Mydełko w listkach Tripclean

R17175.06

R17175..

mydło, PP • listek S55 x W35 mm • pudełko S70 x W45 x G18 mm
tampondruk 25 x 45 mm lub 25 x 15 mm UV 25 x 30 mm
Mydlane listki w estetycznym, zamykanym etui. Higieniczny mini zestaw
idealny by zawsze mieć go przy sobie w torebce, samochodzie czy
podróży. Aby umyć ręce wystarczy umieścić rozpuszczalny, mydlany listek
na dłoni i zmoczyć go wodą. 25 szt. listków w zestawie.

R08815.02

plastik ABS • S100 x W37 x G27 mm
tampondruk 17 x 20 mm

Butelka 60 ml z atomizerem

Opłata za nadbagaż to niemiła niespodzianka. Poręczna, elektroniczna
waga do bagażu pozwoli temu zapobiec. Zasilana 1 baterią litową
typu CR2032 (dołączona). Minimalna waga 1 kg, waga maks. do 40 kg.
Wskazania w kg lub funtach. Podziałka 100 g.

19,40 pln

R17176.06

PET, PP • S31 x W132 x G31 mm
tampondruk 17 x 60 mm lub UV 12 x 60 mm
Poręczna butelka z atomizerem o pojemności 60 ml.

1,95 pln
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Waga elektroniczna do bagażu
Bagcheck
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2,99 pln

R73535.01

R73535.02

R73535.04

Wieszak na torebkę
Glamour

R73535..

metal • Ø45 x G7 mm
laser 25 x 25 mm
Składany wieszak/zawieszka na torebkę. Można go zawiesić o blat stołu
w kawiarni lub biurko w pracy. Maksymalne obciążenie wieszaka: 3 kg.
Pakowany w czarne opakowanie upominkowe.

str. 166
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7,45 pln

Wieszak na torebkę
z karabińczykiem Shine

R73536

metal • Ø45 x G7 mm
laser 25 x 25 mm
Składany wieszak/zawieszka na torebkę z karabińczykiem. Karabińczyk
pozwala na przypięcie wieszaka we wnętrzu torebki tak, by móc go potem
łatwo odnaleźć. Wieszak można wykorzystać do zawieszenia torebki na
blacie stołu bądź biurka. Pakowany w czarne opakowanie upominkowe.

8,90 pln

R73532.06
R73532.02
Lusterko Boxy

R73532..

ekoskóra, metal • S58 x W61 x G10 mm
laser 40 x 25 mm lub UV 50 x 50 mm
Praktyczne i poręczne składane lusterko. Wykonane z ekoskóry i metalu.
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

Zestaw do manicure Nail Perfect
stal, ekoskóra • S110 x W65 x G17 mm
tampondruk 50 x 40 mm lub UV 50 x 50 mm

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

9,70 pln

Lusterko Dazzly

R73503.02

12,90 pln

R73533.04

ekoskóra, szkło • S63 x W63 x G11 mm
tampondruk 35 x 35 mm lub UV 35 x 35 mm
Zamykane lusterko w unikatowej opalizującej oprawie. Dostępna opcja
zdobienia full color (druk UV).

9,90 pln

Brelok Toothy
z nicią dentystyczną

R17731.06

plastik, metal • S26 x W38 x G16 mm
tampondruk 15 x 15 mm lub UV 15 x 15 mm
Brelok w kształcie ząbka z nicią dentystyczną o długości 5 m.

NEW!
Lusterko w korkowej obudowie

R73529.13

korek, szkło • S70 x W70 x G10 mm
laser 30 x 30 mm lub 50 x 50 mm lub tampondruk 35 x 35 mm lub UV 50
x 50 mm
Kompaktowe lusterko. Miła w dotyku, korkowa obudowa. Posiada 2 lusterka
(powiększające i standardowe).

8,90 pln

Lusterko z nicią dentystyczną Looky R17732.06
plastik • S84 x W52 x G4 mm
tampondruk 40 x 17 mm lub UV 40 x 17 mm
Lusterko z nicią dentystyczną o długości 5 m.

2,99 pln
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2,75 pln
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Pudełko z bambusową pokrywką
i dużym lusterkiem Vanity

R73534.10

Kosmetyczka z korka Corkcase

R73755.13

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

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

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

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

29,90 pln

7,95 pln

R08646.55

R08646.04

Kosmetyczka jutowa Natural Tripper R08506.13
juta • S250 x W160 x G2 mm
sitodruk 160 x 90 mm
Ekologiczna kosmetyczka zasuwana na zamek wykonana z juty. Uprawy
juty pochłaniają duże ilości dwutlenku węgla, nie wymagając przy tym
nawadniania ani nawożenia. Produkt może być poddany procesowi
recyklingu.

7,90 pln

R08599.06
Kosmetyczka Travel Pal

R08599..

tworzywo sztuczne • S240 x W190 x G65 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 100 x 30 mm
Przezroczysta kosmetyczka zapinana na zamek. Kosmetyki nie są
dołączone. Dostępna opcja druku XL.

3,45 pln

Artykuły osobiste

R08599.15

Kosmetyczka Travel Companion

R08646..

poliester 600D oxford • S210 x W170 x G60 mm
sitodruk 150 x 100 mm
Nadzwyczaj praktyczna, trwała i pojemna kosmetyczka zamykana na
zamek. Wyposażona w haczyk, dwie kieszonki z siatki zamykane na zamek
i cztery otwarte, głębokie przegródki. Kosmetyki nie są dołączone.

23,90 pln
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R08599.02

Kosmetyczka Travelfit

R08658.41

nylon 1680D • S210 x W230 x G100 mm
sitodruk 80 x 60 mm
Wykonana z nylonu 1680D podróżna kosmetyczka. Rozkładana
i wyposażona w haczyk pozwalający na jej wygodne zawieszenie.

Artykuły osobiste

26,90 pln
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Kosmetyczka Travelbuddy

R08656

poliester 420D, gramatura 420 g/m2 • S210 x W100 x G130 mm
sitodruk 150 x 40 mm
Pojemna kosmetyczka wykonana z poliestru 420D. Wyposażona
w uchwyt do zawieszenia. Gramatura 450 g/m2. Kosmetyki nie są
dołączone.

4,90 pln

Kosmetyczka Dover

R08597.21

poliestrowy twill 450 g/m2 • S260 x W130 x G140 mm
sitodruk 120 x 50 mm
Duża kosmetyczka wykonana z poliestrowego twillu pokrytego PCV,
wnętrze wykończone jest podszewką. Kosmetyki nie są dołączone.
Gramatura 450 g/m2.

14,90 pln

Kosmetyczka Travelmate

R08654

poliester 600D • S210 x W230 x G100 mm
sitodruk 80 x 60 mm
Wykonana z poliestru 600D podróżna kosmetyczka. Rozkładana
i wyposażona w haczyk pozwalający na jej wygodne zawieszenie.
Kosmetyki nie są dołączone.

Rozkładana kosmetyczka Melisa

R08170.02

poliester 230 D • S250 x W200 x G25 mm
sitodruk 60 x 110 mm
Okrągła, rozkładana kosmetyczka. Pomoże Ci w łatwy i szybki sposób
spakować wszystkie potrzebne kosmetyki. Po rozciągnięciu sznureczków
rozkłada się całkowicie na płasko, co pozwala w mgnieniu oka sięgnąć
po każdy kosmetyk. Mniejsze przedmioty schowasz do dwóch,
wewnętrznych kieszeni zamykanych na suwak. Można jej używać również
do przechowywania biżuterii, drobnej elektroniki jak kable, ładowarki
czy powerbanki. Idealnie sprawdzi się zarówno w podróży jak i w domu.
Wymiar po rozłożeniu na płasko 52cm.

16,90 pln
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26,90 pln
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R17737.04

R17737.08
Apteczka turystyczna Vital

R17736.08

bawełna, wiskoza, poliester (etui) • S150 x W100 x G22 mm
sitodruk 100 x 35 mm
Apteczka podręczna zawierająca artykuły niezbędne do udzielenia
pierwszej pomocy w czasie podróży, pieszych wędrówek czy wakacji.
W jej skład wchodzą: Plaster samoprzylepny 72 x 19mm – 10 szt, bandaż
samoprzylepny na palec 72 x 45 mm, elastyczny bandaż 6 cm x 4 m
– 1 szt., taśma medyczna 1.25 x 5 m, antyseptyczna chusteczka 3 x
6 cm – 2 szt., chusteczka nasączona alkoholem 3 x 6 cm – 2 szt., patyczki
higieniczne 10 szt.

9,98 pln

Apteczka turystyczna Basic

R17737..

bawełna, wiskoza, poliester (etui) • S105 x W75 x G13 mm
sitodruk 70 x 25 mm
Apteczka podręczna zawierająca podstawowe artykuły niezbędne do
udzielenia pierwszej pomocy w czasie podróży, pieszych wędrówek czy
wakacji. W jej skład wchodzą: chusteczki nasączone alkoholem – 4 szt.,
chusteczki antyseptyczne 4 szt., bandaż samoprzylepny 72 x 19 mm
– 4 szt., bandaż samoprzylepny 56 x 19 mm – 4 szt.

5,45 pln

Artykuły osobiste

R17734.08

bawełna, wiskoza, folia, stal, pianka EVA (etui) • S215 x W150 x G75 mm
tampondruk 60 x 20 mm
Konieczne wyposażenie każdego samochodu. Zestaw pierwszej pomocy
składający się 40 elementów. W skład zestawu wchodzą: 1. taśma
medyczna 5 m x 2,5 cm, 2. plaster 10 x 6 cm, 4 szt., 3. opatrunek
na opuszki palców, 2 szt., 4. opatrunek na palec 12 x 2 cm, 2 szt.,
5. plaster z opatrunkiem 1,9 x 7,2 cm, 2 szt., 6. plaster z opatrunkiem
2,5 x 7,2 cm, 4 szt., 7. opatrunek indywidualny 6 x 8 cm, 8. opatrunek
indywidualny 8 x 10 cm, 2 szt., 9. opatrunek indywidualny 10 x 12 cm,
10. chusta opatrunkowa 40 x 60 cm, 11. chusta opatrunkowa 60 x 80 cm,
12. rękawice jednorazowe, 4 szt. 13. kompres 6 cm, 2 szt., 14. kompres
8 cm, 3 szt., 15. koc ratunkowy 160 x 210 cm, 16. opatrunek na rany,
3 szt., 17. chusta trójkątna 2, szt. 18. nożyczki, 19. chusteczki nasączone,
2 szt. + instrukcja. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV). Zgodny
z normą DIN13164. Produkt zgodny z Dyrektywą 93/42/EEC.

67,90 pln

Pudełko na tabletki z nożykiem

R17177.06

plastik, metal • S87 x W42 x G25 mm
tampondruk 25 x 20 mm lub UV 25 x 20 mm
Praktyczny pojemnik na tabletki. Wyposażone w nożyk do przycinania
pastylek.

3,95 pln
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Apteczka samochodowa Car Safe

Apteczka Entire

R17733.08

poliester, wiskoza, folia, stal nierdzewna • S240 x W140 x G75 mm
sitodruk 160 x 70 mm
Apteczka samochodowa składająca się 40 elementów. W skład zestawu
wchodzą: 1.1 plaster 2,5 cm x 5 m, 2. 4 plastry 10 x 6 cm, 3. 2 plastry
3,8 x 7.2 cm, 4. 2 plastry 12 x 2 cm, 5. 2 plastry 7,2 x 1.9 cm, 6. 4 plastry
7,6 x 2,5 cm, 7. 1 bandaż 6 cm, 8. 2 bandaże 8 cm, 9. 1 bandaż 10 cm,
10. chusta opatrunkowa 40 x 60 cm, 11. chusta opatrunkowa 60 x 80 cm,
12. 4 pary rękawiczek jednorazowych, 13. 2 elastyczne bandaże 5 cm,
14. 3 elastyczne bandaże 8 cm, 15. koc pierwszej pomocy 160 cm x
210 cm, 16. 3 kompresy sterylne, 17. 2 bandaże trójkątne 136 x 96 x
96 cm, 18. nożyczki, 19. 2 chusteczki nawilżane 20 x 10 cm oraz instrukcja.
Zgodny z normą DIN13164. Produkt zgodny z Dyrektywą 93/42/EEC.

49,90 pln
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R17763.33

R17735.08

R17763.15
R17735.02

R17763.08

Maska do resuscytacji Life Saver

R17735..

R17763.04

folia, poliester • S50 x W50 x G18 mm
sitodruk 30 x 10 mm
Brelok z saszetką zawiera maseczkę do sztucznego oddychania.
Półprzezroczysta folia i zawór jednokierunkowy umożliwiają
obserwację ust poszkodowanego oraz chronią ratownika przed
kontaktem z wydzielinami poszkodowanego. Gumka zakładana za uszy
poszkodowanego pomaga w utrzymaniu maski na miejscu. Po założeniu
maski można stosować standardowe techniki resuscytacji.

R17763.51

4,99 pln

R17763.01

R17738.08

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

Opaska odblaskowa

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

9,40 pln

R17763..

tworzywo sztuczne • S300 x W30 x G2 mm
tampondruk 50 x 20 mm lub XL 100 x 20 mm lub UV 250 x 20 mm
Czasem tak niewiele potrzeba by uratować czyjeś życie. Opaska
odblaskowa może to uczynić. Długość opaski 30 cm. Dostępna opcja
zdobienia full color (druk UV) lub w rozmiarze XL.

1,30 pln
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Zestaw do resuscytacji

Artykuły osobiste

R17763.05

Opaska odblaskowa na ramię SeeMe R17753.03
poliester
S345 x W50 x G2 mm
Elastyczna opaska odblaskowa na ramię zapinana na rzep. Doskonała dla
osób aktywnych, znacznie zwiększa widoczność noszącej ją osoby.

4,15 pln

Kamizelka odblaskowa rozmiar L

R17759.03

poliester • S680 x W640 x G1 mm
sitodruk 250 x 200 mm lub sitodruk na piersi 100 x 100 mm
Kamizelka z odblaskowymi elementami zwiększająca widoczność na
drodze. Rozmiar L (W68 x L64 cm). Spełnia wymagania normy EN471.

Artykuły osobiste

11,45 pln

str. 176

Kamizelka odblaskowa rozmiar XL

R17760.03

poliester • S700 x W660 x G1 mm
sitodruk 250 x 200 mm lub sitodruk na piersi 100 x 100 mm
Kamizelka z odblaskowymi elementami zwiększająca widoczność na
drodze. Rozmiar XL (W70 x L66 cm). Spełnia wymagania normy EN471.

11,45 pln

R73627.04

R73627.02

Komin Gaitero

R73627..

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

4,65 pln

Artykuły osobiste

R73627.06

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

poliester • S470 x W250 x G1 mm
sitodruk 300 x 130 mm
Wielofunkcyjny komin wykonany z przyjemnej w dotyku dzianiny
z nadrukowanym odblaskowym paskiem. Może także służyć jako osłona
szyi, ust, nosa a także jako okrycie głowy.

9,90 pln
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Komin Gaitero Reflect z odblaskiem R73628.02

KUBKI

TERMOSY
BUTELKI

08

R08231.02

R08231.08
R08231.42

Kubek emaliowany
Oldschool 500 ml

R08231..

stal węglowa, stal nierdzewna • S126 x W86 x G90 mm
tampondruk 30 x 40 mm lub laser 30 x 40
Kubek emaliowany z uchem w stylu vintage. Wykonany ze stali węglowej,
rant ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ml.

HANDLES

Kubki, termosy, butelki

21,90 pln

MUGS
WITH

str. 180

Kubek emaliowany Oldie 500 ml

R08230.06

stal węglowa, stal nierdzewna • S125 x W98 x G88 mm
tampondruk 30 x 40mm
Kubek emaliowany z uchem w stylu vintage. Wykonany ze stali węglowej,
rant ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ml.

19,90 pln

R08490.02

R08490.04

R08490.05
Kubek stalowy Stalwart 240 ml

R08490..

stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S75 x W90 x G75 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm
Kubek z dwiema ściankami ze stali nierdzewnej, wewnątrz kubka stal
o podwyższonej jakości 18/8. Pojemność 240 ml.

27,90 pln

R08490.08

stal nierdzewna 18/8 • S75 x W88 x G75 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm
Kubek z dwiema ściankami ze stali nierdzewnej, wewnątrz kubka stal
o podwyższonej jakości 18/8. Pojemność 240 ml

stal nierdzewna 18/8 • S82 x W98 x G82 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 50 mm
Kubek o pojemności 350 ml z dwiema ściankami ze stali nierdzewnej,
wewnątrz kubka stal o podwyższonej jakości 18/8. Pokryty błyszczącym
lakierem. Kształtem nawiązuje do kubków ceramicznych. Dostępna opcja
zdobienia full color (druk UV).

21,90 pln

Kubek stalowy Night Goody 350 ml

R08311.02

31,90 pln

Kubek stalowy Day 350 ml

R08343.06

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

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

Kubek ze stali nierdzewnej o pojemności 350 ml z dwiema ściankami ze
stali nierdzewnej, wewnątrz kubka stal o podwyższonej jakości 18/8.
Kształtem nawiązuje do kubków ceramicznych. Dostępna opcja zdobienia
full color (druk UV).

Kubek o pojemności 350 ml z dwiema ściankami ze stali nierdzewnej,
wewnątrz kubka stal o podwyższonej jakości 18/8. Pokryty błyszczącym
lakierem. Kształtem nawiązuje do kubków ceramicznych. Dostępna opcja
zdobienia full color (druk UV).

31,90 pln

31,90 pln

Kubki, termosy, butelki

R08390

R08342.79

str. 181

Kubek Sturdy 240 ml

Kubek stalowy Dusk 350 ml

R85309.02

R85309.06

Kubek ceramiczny Maggiano 400 ml

R85309..

ceramika • bambus, korek
kubek S123 x W115 x G88 mm grawer 50 x 50 mm
Kubek ceramiczny o pojemności 400 ml. Bambusowa
przykrywka i podstawa wykonana z naturalnego korka.
Przykrywka idealna do znakowania grawerowego.

Kubki, termosy, butelki

29,90 pln

str. 182

Szklanka/kubek Upscale 450 ml

R08267.42

szkło borokrzemowe, bambus, silikon • S68 x W180 x G68 mm
laser 30 x 50 mm lub 30 x 100 mm lub 50 x 15 mm
Stylowa szklanka/kubek zaopatrzony w szklaną słomkę, silikonową
osłonkę oraz bambusową przykrywkę. Wykonany ze szkła
borokrzemowego. Pojemność 450 ml.

37,90 pln

GLASS
MUGS
Kubek szklany Arbela 300 ml

R08266.10

szkło borokrzemowe, bambus, silikon • S93 x W93 x G93 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 50 mm lub UV 50 x 30 mm
Dwuściankowa szklanka ze szkła borokrzemowego z bambusową
pokrywką. Dzięki podwójnym ściankom i pokrywce dłużej utrzymuje
temperaturę napoju. Pojemność 300ml. Dostępna możliwość nadruku full
kolor UV.

Szklany kubek Stylish 350 ml

R08278.08
R08278..

szkło borokrzemowe, silikon • tuba S105 x W155 x G105 mm
tampondruk 30 x 40 mm lub 40 x 40 mm lub XL 30 x 70 mm
kubek S90 x W130 x G90 mm • laser 30 x 30 mm
Szklany kubek w nowoczesnym wydaniu. Wykonany ze szkła
borokrzemowego, które nie wpływa na smak kawy. Pasuje do większości
profesjonalnych ekspresów do kawy. Pakowany w eco tubę. Produkt
wytworzony z dbałością o środowisko naturalne. Dostępna opcja
zdobienia w rozmiarze XL.

22,90 pln

Kubek Alpena 400 ml

R08431.06

stal nierdzewna 18/8, szkło borokrzemowe, stal nierdzewna 18/0
S95 x W135 x G95 mm • laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm
Kubek dwuścienny ze stali nierdzewnej (stal 18/8 o podwyższonej jakości)
na zewnątrz i szkła borokrzemianowego wewnątrz, z transparentną
pokrywą. Zamknięcie typu shift-close. Utrzymuje temperaturę powyżej
40°C przez 4 godziny.

46,90 pln
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R08278.04

Kubki, termosy, butelki

27,90 pln

Butelka szklana Invigorate 400 ml

R08271.05

szkło borokrzemowe, silikon • S58 x W205 x G58 mm
UV 25 x 150 mm lub tampondruk 30 x 40 mm lub 22 x 22 mm
Szklana butelka o pojemności 400 ml, z cieniowanym stylowym
wykończeniem. Wykonana z bezpiecznego dla zdrowia i trwałego szkła
borokrzemowego, wyposażona w pasek na nadgarstek.

Kubki, termosy, butelki

18,90 pln

NEW!

str. 184

Szklana butelka Aqua Madera 500 ml R08261.10
szkło, bambus • S63 x W225 x G63 mm
laser 30 x 30 mm lub tampondruk 30 x 30 mm lub UV 40 x 40 mm
Butelka ze szkła borokrzemowego z zaparzaczem do herbaty. Zaopatrzona
w silikonową opaskę oraz pasek do trzymania. Idealna do przygotowania
ulubionej herbaty. Pojemność 550 ml. Możliwość znakowania full kolor UV.

19,90 pln

R08272.05

Szklana butelka Refresh 560 ml

R08272.03
R08272...

Kubki, termosy, butelki

R08272.06

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

39,90 pln
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szkło borokrzemowe, bambus, silikon • S68 x W250 x G68 mm
laser 30 x 50 mm lub 30 x 100 mm lub tampondruk 30 x 30 mm

Szklana butelka z zaparzaczem
do herbaty Sulmona 550 ml

R08268.05

szkło borokrzemowe, stal nierdzewna 18/8, silikon
S72 x W240 x G72 mm • laser 30 x 30 mm lub UV 25 x 40 mm
lub tampondruk 30 x 40 mm
Butelka ze szkła borokrzemowego z zaparzaczem do herbaty. Zaopatrzona
w silikonową opaskę oraz pasek do trzymania. Idealna do przygotowania
ulubionej herbaty. Pojemność 550 ml. Możliwość UV

str. 186

Kubki, termosy, butelki

42,90 pln

Szklana butelka Elan 1000 ml

R08274.02

szkło borokrzemowe, plastik, neopren
butelka S90 x W245 x G90 mm • UV 25 x 100 mm
pokrowiec S95 x W170 x G95 mm • sitodruk 80 x 80 mm
Duża butelka ze szkła borokrzemowego. Wyposażona w szczelną zakrętkę
z uchwytem, neoprenowe etui z paskiem na rękę. Stworzona z myślą
o właściwym nawodnieniu organizmu. Zawsze warto mieć ze sobą butelkę
świeżego soku, wody czy innego ulubionego napoju. Pojemność 1000 ml.

38,90 pln

Szklana butelka z zaparzaczem
herbaty Gourmet 600 ml

R08273.42

szkło borokrzemowe, stal 18/8, bambus, neopren
butelka S68 x W240 x G68 mm
nakrętka • laser 35 x 35 mm
pokrowiec S70 x W290 x G70 mm • sitodruk 70 x 90 mm
Butelka ze szkła borokrzemowego z zaparzaczem do herbaty.
Zaopatrzona w bambusową, szczelną zakrętkę oraz neoprenowe etui
z plastikową sprzączką. Idealna butelka do przygotowania smacznej
herbaty i utrzymania jej właściwej temperatury. Pojemność 600 ml.

str. 187

Kubki, termosy, butelki

48,90 pln

Kubki, termosy, butelki
str. 188

R08364.06

R08364.04

R08368.04

R08364.15

R08364.05

R08368.41

R08368.08

R08368.05
Kubek izotermiczny
Copenhagen 380 ml

R08364..

stal nierdzewna 18/8, plastik • S125 x W135 x G87 mm
tampondruk 30 x 30 mm lub XL 30 x 70 mm
Kubek izotermiczny o pojemności 380 ml wykonany ze stali nierdzewnej i
plastiku, z pokrywką. Wewnętrzna ścianka kubka wykonana ze stali 18/8.
Zamknięcie typu shift-close. Utrzymuje ciepło do 2 godzin.

19,90 pln

Kubek izotermiczny Barrel 400 ml

R08368..

stal nierdzewna 18/8, plastik • S133 x W118 x G90 mm
tampondruk 35 x 35 mm lub XL 30 x 70 mm
Kubek izotermiczny o pojemności 400 ml w kształcie beczułki. Wewnątrz
kubka zastosowano stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości, na
zewnątrz plastik. Zamknięcie typu shift-close. Utrzymuje ciepło do 2,5
godzin. Dostępna opcja druku XL.

19,90 pln

THERMO

MUGS
Kubek z uchem Chillout 350 ml

R08427.06

stal nierdzewna 18/8 i 18/0, PP • S94 x W108 x G94 mm
laser 50 x 30 mm
Kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. Dwie ścianki ze
stali nierdzewnej, wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości.
Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 4 godziny.
Wyposażony w technologię unbolt&press – oryginalny
mechanizm podwójnego zabezpieczenia przeciw wylaniu płynu.

Kubek izotermiczny
Syracuse 330 ml

R08292.28

Kubki, termosy, butelki

39,90 pln

Szczelny próżniowy kubek izotermiczny o pojemności 330 ml. Dwie
ścianki ze stali nierdzewnej. Wewnątrz zastosowano stal o podwyższonej
jakości 18/8. Podstawa kubka stalowa. Utrzymuje temperaturę powyżej
40°C przez 6 godzin. Posiada zamknięcie typu flip up sip i leak proof –
zapobiegające wyciekaniu płynów. Dostępna opcja zdobienia full color
(druk UV).

34,90 pln
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stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S81 x W147 x G81 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 60 mm

R08428.02

R08389.06

R08389.02

R08428.06

Kubek izotermiczny Casper 350 ml

R08428..

stal nierdzewna 18/8 i 18/0, PP • S77 x W175 x G77 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub tampondruk 30 x 30 mm
lub 40 x 40 mm
Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. Dwie ścianki ze
stali nierdzewnej, wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości. Próżnia
pomiędzy ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne.
Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 10 godzin. Wyposażony
w technologię unbolt&press – oryginalny mechanizm podwójnego
zabezpieczenia przeciw wylaniu płynu: szczelne zamknięcie – leak proof
zapobiegające wyciekaniu płynów oraz funkcjonalny przycisk open/close
z blokadą.

41,90 pln

str. 190

Kubki, termosy, butelki

R08389.10

R08389.41

Kubek izotermiczny Edmonton 270 ml R08389..
stal nierdzewna 18/8 • S72 x W165 x G72 mm
laser 50 x 30 mm lub tampondruk 30 x 30 mm
Kubek-termos 270 ml. Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, wewnątrz
stal 18/8 o podwyższonej jakości. Próżnia pomiędzy dwiema
ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termo-izolacyjne.
Pokrywkę można rozkręcić, co pozwala na staranne umycie kubka.
Podstawa kubka z wodoodpornej gumy termoplastycznej TPR.

39,90 pln

R08317.01

R08317.02

R08317.06

R08317.08

R08317.21

R08317.42

Kubek izotermiczny Offroader 200 ml R08317..
stal nierdzewna 18/8 • S84 x W127 x G84 mm
laser 50 x 20 mm

str. 191

44,90 pln

Kubki, termosy, butelki

Szczelny kubek izotermiczny z ergonomiczną opaską ułatwiającą
trzymanie kubka. Przyssawka umieszczona na spodzie zapobiega
przypadkowemu przewróceniu się kubka. Oderwanie od podłoża przez
podniesienie kubka pod kątem prostym do góry. Dwie ścianki ze stali
nierdzewnej, wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości. Utrzymuje
temperaturę powyżej 40°C przez 2 godziny. Posiada zamknięcie typu flip
up sip i leak proof – zapobiegające wyciekaniu płynów. Pojemność 200 ml.

R08488.02

R08336.04

R08336.08

R08336.02

R08336.05

R08488.06
Kubek izotermiczny Tromso 250 ml

R08488..

stal nierdzewna 18/8 • S75 x W145 x G75 mm
laser 50 x 30 mm lub tampondruk 30 x 25 mm
Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 250 ml z dwiema ściankami
ze stali nierdzewnej. Wewnątrz kubka stal 18/8 o podwyższonej
jakości. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 3 godziny. Posiada
zamknięcie typu flip up sip i leak proof– zapobiegające wyciekaniu płynów.

Kubki, termosy, butelki

21,90 pln

Kubek izotermiczny Viki 390 ml

R08336..

str. 192

stal nierdzewna 18/8 • S75 x W198 x G75 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub tampondruk 30 x 30 mm
Kubek izotermiczny – o pojemności 390 ml z dwiema ściankami ze
stali nierdzewnej, zewnętrzna pokryta lakierem. Wewnętrzna ścianka
wykonana ze stali o podwyższonej jakości 18/8. Podstawa kubka z
wodoodpornej gumy termoplastycznej TPR. Zamknięcie typu flip up sip.
Utrzymuje ciepło do 7 godzin.

31,90 pln

R08225.08

R08225.33

R08326.06

R08326.04

R08326.02

R08225.21
Kubek izotermiczny Askim 350 ml

R08225..

Kubek izotermiczny Telescope 430 ml R08326..

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

stal nierdzewna 18/8 • S80 x W220 x G80 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub tampondruk 30 x 35 mm

Kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. Wewnątrz kubka zastosowano
stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości, na zewnątrz plastik.
Zamknięcie typu flip up sip. Podstawa kubka z pianki termoizolacyjnej.
Utrzymuje ciepło do 2,5 godzin. Dostępna opcja druku XL.

Szczelny termos - kubek izotermiczny o pojemności 430 ml. Dwie ścianki
wykonane ze stali nierdzewnej, wewnętrzna ze stali o podwyższonej
jakości 18/8 i próżni pomiędzy nimi. Zapewnia bardzo dobrą izolację
cieplną płynu. Zamknięcie typu stop-go. Utrzymuje ciepło do 9 godzin.

21,90 pln

58,90 pln

Kubki, termosy, butelki

R08225.04
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R08225.05

R00001.15

R00001.04

R00001.08

R00001.51

R00001.05

R00001.33

R00001.28
Ozdobna opaska
na kubek izotermiczny

R00001..

tworzywo sztuczne, silikon
S70 x W10 x G70 mm
Wymienna ozdobna opaska do kubka izotermicznego R08394.
Wykonana z tworzywa sztucznego z dodatkiem silikonu.

Kubki, termosy, butelki

1,10 pln

R08337.06
Kubek izotermiczny Lahti 450 ml

R08337.08
R08337..
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stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S73 x W235 x G73 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub tampondruk 30 x 40 mm

R08337.28

Szczelny kubek izotermiczny z dwiema ściankami ze stali nierdzewnej.
Ścianka wewnętrzna wykonana z stali 18/8. Rozkręcana pokrywka
umożliwiająca jej dokładne umycie. Szczelne zamknięcie - leak proof
zapobiega wyciekaniu płynów. Próżnia między ściankami kubka zapewnia
parametry termosu. Zamknięcie typu open/close. Utrzymuje ciepło do
14 godzin.

48,90 pln

R08394.41

R08394.79

R08394.08

R08394.82

R08394.01

R08394.02

R08394.05

Kubek izotermiczny Winnipeg 350 ml

R08394..

stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S72 x W195 x G72 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub 150 x 40 mm
lub tampondruk 30 x 50 mm
Szczelny kubek izotermiczny - termos o pojemności 350 ml. Dwie
ścianki ze stali nierdzewnej, wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości.
Rozkręcana pokrywka umożliwiająca jej dokładne umycie. Szczelne
zamknięcie - leak proof zapobiega wyciekaniu płynów. Próżnia między
ściankami kubka zapewnia parametry termosu. Zamknięcie typu open/
close. Podstawa kubka z wodoodpornej gumy termoplastycznej TPR.
Utrzymuje ciepło do 12 godzin. Możliwość dobrania dodatkowej opaski
R00001.

44,90 pln
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R08394.06

Kubki, termosy, butelki

R08394.04

R08349.04
Kubek izotermiczny Tungsten 250 ml

R08388

R08349.08

Kubek izotermiczny Resolute 380 ml

stal nierdzewna 18/8 • S75 x W145 x G75 mm
laser 50 x 30 mm

stal nierdzewna 18/8, plastik • S83 x W175 x G83 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 45 mm lub tampondruk 30 x 30 mm

Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 250 ml z dwiema ściankami
ze stali nierdzewnej. Wewnątrz kubka stal 18/8 o podwyższonej jakości.
Podstawa kubka z pianki termoizolacyjnej. Szczelne zamknięcie - leak
proof zapobiega wyciekaniu płynów. Zamknięcie typu flip up sip.
Utrzymuje ciepło do 3 godzin.

Kubek izotermiczny o pojemności 380 ml z metalową pokrywką
i dwiema ściankami ze stali nierdzewnej. Wewnątrz kubka stal 18/8
o podwyższonej jakości, na zewnątrz stal nierdzewna 18/0 i matowy
plastik. Zamknięcie typu shift-close. Utrzymuje ciepło do 2,5 godzin.

25,90 pln

Kubki, termosy, butelki

19,90 pln
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R08349..

Kubek izotermiczny Landskrona 380 ml R08392

Kubek izotermiczny Sudbury 380 ml

R08393

stal nierdzewna 18/8, plastik • S82 x W180 x G82 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm

stal nierdzewna 18/8, plastik • S83 x W175 x G83 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm

Kubek izotermiczny o pojemności 380 ml z metalowo-plastikową
pokrywką i dwoma ściankami ze stali nierdzewnej. Wewnątrz kubka stal
18/8 o podwyższonej jakości. Zamknięcie typu shift-close. Utrzymuje
ciepło do 3 godzin.

Kubek izotermiczny o pojemności 380 ml z metalowo plastikową pokrywką i dwiema ściankami ze stali nierdzewnej.
Wewnątrz kubka stal 18/8 o podwyższonej jakości.
Zamknięcie typu shift-close. Utrzymuje ciepło do 3 godzin.

23,90 pln

25,90 pln

R08423.01

R08423.06

Kubek izotermiczny Petite 200 ml

R08423..

stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S60 x W155 x G60 mm
laser 40 x 37 mm lub 40 x 75 mm lub UV 25 x 80 mm
Szczelny, próżniowy mini kubek o pojemności 200 ml z uchwytem na
nadgarstek. Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, wewnątrz stal nierdzewna
18/8 o podwyższonej jakości. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C
przez 10 godzin. Posiada wygodny ustnik do picia.
Wyposażony w nowoczesną technologię unbolt&press, podwójnie
zabezpieczającą przed przypadkowych wylaniem napoju. Szczelne
zamknięcie typu leak proof. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

R08329.01

stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S130 x W175 x G85 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm
Kubek izotermiczny ze stali nierdzewnej, z poręcznym uchwytem.
Pojemność 380 ml. Wewnętrzna ścianka wykonana z ulepszonej jakości
stali 18/8. Zamknięcie typu shift-close. Utrzymuje ciepło do 4 godzin.

20,90 pln
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Kubek izotermiczny
Vancouver 380 ml

Kubki, termosy, butelki

33,90 pln

Samochodowy kubek izotermiczny
z podgrzewaczem
Auto Steel Mug 400 ml

R08358

stal nierdzewna 18/8 • S85 x W165 x G85 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm
Wykonany ze stali nierdzewnej samochodowy kubek izotermiczny
o pojemności 400 ml z podgrzewaczem. Wewnątrz zastosowano stal
nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości. Podstawa kubka z pianki
termoizolacyjnej. Podłączenie do zapalniczki samochodowej 12V.
Zamknięcie typu shift-close. Utrzymuje ciepło do 3 godzin.
Podgrzewa, nie gotuje

Kubki, termosy, butelki

32,90 pln

Kubek izotermiczny Ottawa 450 ml

str. 198

Kubek izotermiczny Odense 400 ml

R08359

stal nierdzewna, plastik • S85 x W165 x G85 mm
laser 50 x 30 mm
Wykonany ze stali nierdzewnej i plastiku kubek izotermiczny o pojemności
400 ml. Zamknięcie typu shift-close. Utrzymuje ciepło do 3 godzin.

16,90 pln

R08398.06

stal nierdzewna 18/8 • S80 x W200 x G80 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub tampondruk 30 x 40 mm
Szczelny kubek izotermiczny - termos o pojemności 450 ml. Szczelne
zamknięcie - leak proof zapobiega wyciekaniu płynów. Zamknięcie typu
flip up sip. Wewnętrzna ścianka kubka wykonana ze stali 18/8, próżnia
między ściankami kubka zapewnia parametry termosu. Utrzymuje ciepło
do 8 godzin.

29,90 pln

Kubek izotermiczny Salla 450 ml

R08399

stal nierdzewna 18/8 • S81 x W205 x G81 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 120 mm
Kubek izotermiczny - termos o pojemności 450 ml. Wykonany ze
stali nierdzewnej pokrytej lakierem. Szczelne zamknięcie - leak
proof zapobiega wyciekaniu płynów. Zamknięcie typu flip up
sip. Wewnętrzna ścianka kubka wykonana ze stali 18/8, próżnia
między ściankami kubka zapewnia parametry termosu. Utrzymuje
ciepło do 8 godzin. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

R08422.21

Kubek izotermiczny
z uchwytem Denali 300 ml

R08422..

stal nierdzewna 18/8 i 18/0, PP • S120 x W200 x G78 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm
Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 300 ml. Dwie ścianki ze
stali nierdzewnej, wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości. Próżnia
pomiędzy ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne.
Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 11 godzin. Posiada szczelne
zamknięcie – leak proof zapobiegające wyciekaniu płynów. Wyposażony
w ergonomiczny uchwyt i funkcjonalny przycisk open/close.

34,90 pln

Kubek izotermiczny Skien 350 ml

R08224.05

stal nierdzewna 18/8, plastik • S76 x W180 x G76 mm
tampondruk 30 x 30 mm lub XL 30 x 100 mm
Kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. Wewnątrz kubka zastosowano
stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości, na zewnątrz plastik.
Zamknięcie typu flip up sip. Podstawa kubka z pianki termoizolacyjnej.
Utrzymuje ciepło do 2,5 godzin. Dostępna opcja druku XL.

21,90 pln
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R08422.04

Kubki, termosy, butelki

19,90 pln

R08424.02

R08424.04

R08424.06

R08424.08

R08424.05 NEW!

R08424.41 NEW!

Kubek izotermiczny Secure 400 ml

R08424.01
R08424..

stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S68 x W230 x G68 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub
tampondruk 30 x 30 mm
Kubek termiczny o pojemności 400 ml łączący najlepsze zalety termosu
i kubka. Wygodny w użyciu, wyposażony w technologię unbolt&press
– podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wylaniem napoju.
Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, wewnątrz stal nierdzewna 18/8 o
podwyższonej jakości. Próżnia pomiędzy ściankami zapewnia bardzo
dobre właściwości termoizolacyjne. Utrzymuje temperaturę powyżej
40°C przez 16 godzin. Podstawa kubka stalowa.

str. 200

Kubki, termosy, butelki

44,90 pln

R08320.79

R08320.06

Kubek izotermiczny Dawson 450 ml

R08320..

stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S67 x W217 x G67 mm
laser 30 x 50 mm lub 30 x 100 mm lub UV 25 x 170 mm

R08321.33

Kubek izotermiczny Tallin 450 ml

R08321.55
R08321..

44,90 pln

R08318.42
Kubek izotermiczny Halifax

R08318.82
R08318..

stal nierdzewna 18/8 • S67 x W217 x G67 mm
laser 30 x 50 mm lub 30 x 100 mm lub UV 25 x 170 mm

stal nierdzewna 18/8 • S67 x W217 x G67 mm
UV 25 x 170 mm

Wykonany ze stali nierdzewnej szczelny kubek izotermiczny - termos
o pojemności 450 ml. Oryginalna gofrowana powierzchnia kubka,
o satynowym, przyjemnym w dotyku wykończeniu. Wewnętrzna
ścianka wykonana ze stali o podwyższonej jakości 18/8. Próżnia
pomiędzy dwiema ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości
termoizolacyjne. Szczelne zamknięcie - leak proof zapobiega
wyciekaniu płynów.Zamknięcie typu flip up sip. Utrzymuje ciepło
do 8 godzin. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

Wykonany z pokrytej lakierem stali nierdzewnej kubek izotermiczny termos o pojemności 450 ml. Oryginalna gofrowana powierzchnia kubka,
o satynowym, przyjemnym w dotyku wykończeniu. Wewnętrzna ścianka
wykonana ze stali o podwyższonej jakości 18/8. Próżnia między dwiema
ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Szczelne
zamknięcie - leak proof zapobiega wyciekaniu płynów. Zamknięcie typu
flip up sip. Utrzymuje ciepło do 8 godzin. Dostępna opcja zdobienia full
color (druk UV).

48,90 pln

48,90 pln

Kubki, termosy, butelki

R08321.02

R08320.02
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R08320.08

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

Kubki, termosy, butelki

Kubek próżniowy Moline 350 ml

R08426..

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

str. 202

Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. Dwie ścianki ze
stali nierdzewnej, wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości. Próżnia
pomiędzy ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne.
Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 14 godzin. Posiada
oryginalny mechanizm podwójnego zabezpieczenia przeciw wylaniu
płynu: szczelne zamknięcie – leak proof zapobiegające wyciekaniu płynów
oraz blokadę zamknięcia, która chroni przed przypadkowym wylaniem
napoju.

R08426.02

R08426.06

32,90 pln

Kubek izotermiczny Toronto 450 ml R08402.02
stal nierdzewna, PP, ABS • S66 x W215 x G66 mm
laser 45 x 33 mm lub 45 x 65 mm lub UV 25 x 170 mm
Kubek izotermiczny – termos o pojemności 450 ml. Wykonany ze
stali nierdzewnej. Powierzchnia kubka pokryta jest w oryginalny
sposób błyszczącym i matowym lakierem. Wewnętrzna ścianka
wykonana ze stali o podwyższonej jakości 18/8. Próżnia
między dwiema ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości
termoizolacyjne. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 12
godzin. Posiada zamknięcie typu flip up sip i leak proof – zapobiegające
wyciekaniu płynów. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

44,90 pln

Kubek izotermiczny Oslo 500 ml

R08425.02

stal nierdzewna 18/8 • S70 x W223 x G70 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 120 mm
Wyjątkowy, próżniowy kubek o pojemności 500 ml o wyjątkowych
właściwościach termoizolacyjnych. Utrzymuje temperaturę powyżej
40°C przez 16 godzin. Nowoczesna technologia unbolt&press stanowi
podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wylaniem napoju.
Szczelne zamknięcie typu leak proof. Dwie ścianki ze stali nierdzewnej,
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz zastosowano stal nierdzewną 18/8 o
podwyższonej jakości. Podstawa kubka z silikonu. Produkt klasy premium.
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

R08429.02

Kubek izotermiczny
Simply Slim 240 ml

R08429..

stal nierdzewna 18/8 i 18/0, polipropylen • S45 x W250 x G45 mm
tampondruk 30 x 30 mm lub laser 25 x 25 mm lub 30 x 50 mm
lub 30 x 100 mm lub UV 25 x 200 mm
Kubek izotermiczny/termos z zakręcaną nakrętką. Próżnia pomiędzy
dwiema metalowymi ściankami, dobrze utrzymuje ciepło. Wewnątrz
zastosowano stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości. Pojemność
termosu 240 ml. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 14 godzin.
Posiada szczelne zamknięcie – leak proof zapobiegające wyciekaniu
płynów. Pakowany w ozdobną tubę. Dostępna opcja zdobienia full color
(druk UV).

41,90 pln
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R08429.06

Kubki, termosy, butelki

64,90 pln

Butelka próżniowa Moncton 800 ml

R08435.42

stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S78 x W285 x G78 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 160 mm
Szczelna butelka próżniowa o pojemności 800 ml. Wykonana ze stali
nierdzewnej. Próżnia pomiędzy dwiema ściankami zapewnia bardzo
dobre właściwości termoizolacyjne. Wewnętrzna ścianka wykonana ze
stali o podwyższonej jakości 18/8. Zakrętka z karabińczykiem. Utrzymuje
temperaturę powyżej 40°C przez 12 godzin. Możliwy nadruk full kolor UV.

44,90 pln
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Kubki, termosy, butelki

R08412.06

R08412.01

R08412.02

R08412.04
NEW!
Butelka próżniowa 500 ml Malmo

R08412..

stal nierdzewna 18/8, bambus, stal nierdzewna 18/0
S72 x W220 x G72 mm • laser 30 x 30 mm lub 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm
lub tampondruk 30 x 40 mm
Szczelna butelka próżniowa o pojemności 500 ml. Wykonana ze stali
nierdzewnej. Próżnia pomiędzy dwiema ściankami zapewnia bardzo dobre
właściwości termoizolacyjne. Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali o
podwyższonej jakości 18/8. Pokrywka wykonana z drewna bambusowego,
wyposażona w metalowy uchwyt. Butelka nadaje się do zimnych jak i
gorących napojów. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 15 godzin.

42,90 pln

NEW!
Termos Osseo 450 ml

R08248.02

stal nierdzewna, korek • S67 x W217 x G67 mm
laser 30 x 50 mm lub 30 x 100 mm lub UV 25 x 170 mm
Termos próżniowy o pojemności 450 ml z dwiema metalowymi ściankami,
świetnie utrzymujący ciepło, szczelny. Wykonany ze stali nierdzewnej
18/8 o podwyższonej jakości. Urzeka eleganckim połączeniem czerni i
korkowej podstawy. Posiada stalowy zaparzać do herbaty.

Butelka termiczna Horten 530 ml

R08414.02

Kubki, termosy, butelki

47,90 pln

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

56,90 pln
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stal nierdzewna 18/8, silikon, PP • S73 x W225 x G73 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 125 mm
lub tampondruk 30 x 40 mm

R08478.02
R08478.42

R08478.06
NEW!

Butelka próżniowa Orje 700 ml

R08478..

stal nierdzewna 18/8 • S75 x W320 x G75 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm
Szczelna butelka próżniowa o pojemności 700 ml. Wykonana ze stali
nierdzewnej. Próżnia pomiędzy dwiema ściankami zapewnia bardzo dobre
właściwości termoizolacyjne. Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali o
podwyższonej jakości 18/8. Butelka nadaje się do zimnych jak i gorących
napojów. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 15 godzin.
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Kubki, termosy, butelki

48,90 pln

NEW!
Butelka próżniowa z korkowym
spodem Jowi 500 ml

R08445.02

stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S70 x W270 x G70 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 100 mm
lub tampondruk 30 x 30 mm
Szczelna butelka próżniowa o pojemności 500 ml. Wykonana ze stali
nierdzewnej. Połącznie czerni i korka nadaje nowoczesny wygląd. Próżnia
pomiędzy dwiema ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości
termoizolacyjne. Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali o podwyższonej
jakości 18/8. Butelka nadaje się do zimnych jak i gorących płynów. Utrzymuje
temperaturę powyżej 40°C przez 15 godzin.

39,90 pln

R08434.01 NEW!

R08434.02
Butelka próżniowa
Kenora 500 ml
R08434.02

R08434..

Kubki, termosy, butelki

R08434.06 NEW!

stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S70 x W260 x G70 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 100 mm
Szczelna butelka próżniowa o pojemności 500 ml. Wykonana ze stali
nierdzewnej. Próżnia pomiędzy dwiema ściankami zapewnia bardzo
dobre właściwości termoizolacyjne. Wewnętrzna ścianka wykonana ze
stali o podwyższonej jakości 18/8. Butelka nadaje się do zimnych jak i
gorących płynów. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C przez 15 godzin.

38,90 pln
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R08434.42 NEW!

Termos konferencyjny Briefing 1,2 l

R08382

Termos Picnic Amigo 1200 ml

stal nierdzewna 18/8 • S160 x W250 x G103 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm

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

Termos konferencyjny o pojemności 1,2 litra z rączką. Wewnętrzna
ścianka wykonana ze stali o podwyższonej jakości 18/8. Próżnia pomiędzy
dwoma ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne.
Utrzymuje ciepło do 6 godzin.

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

Kubki, termosy, butelki

39,90 pln
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R08419.02

89,90 pln

Termos Modern 290 ml

R08282.02

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

Pojemnik próżniowy Termo

R08420.02

stal nierdzewna • S105 x W190 x G105 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 90 mm lub 60 x 60 mm
Pojemnik próżniowy o pojemności 800 ml. Doskonale sprawdzi się jako
termos utrzymujący Twój lunch w ciepłej temperaturze (utrzymuje
temperaturę przez 24 godziny). Dwie ścianki ze stali nierdzewnej,
wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości. Posiada szczelne zamknięcie
typu leak proof zapobiegające wyciekaniu płynów. Dostępna opcja
zdobienia full color (druk UV).

69,90 pln

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

29,90 pln

stal nierdzewna 18/8 i 18/0, plastik
termos S70 x W245 x G70 mm • kubki S100 x W80 x G70 mm
laser 30 x 50 mm
Termos próżniowy z dwiema metalowymi ściankami, dobrze trzymający
ciepło. Wewnątrz termosu i kubków zastosowano stal nierdzewną 18/8 o
podwyższonej jakości. Pojemność termosu 480 ml, kubków 180 ml każdy.
Wymiary dodatkowe: termos 70 x 245 x 70 mm, kubki 100 x 80 x 70 mm.
Utrzymuje ciepło do 17 godzin.

64,90 pln

Zestaw izotermiczny Happy Outing

R08215

stal nierdzewna 18/8 i 18/0, poliester
S150 x W260 x G65 mm • sitodruk 90 x 185 mm,
termos: laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm,
kubki: laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm
Zestaw izotermiczny składający się z torby izotermicznej na ramię,
termosu o podwójnych ściankach o pojemności 450 ml i dwóch kubków o
pojemności 180 ml. Wewnątrz naczyń stal 18/8 o podwyższonej jakości.
Utrzymuje temperaturę przez 20 godzin.

69,90 pln

Kubki, termosy, butelki

R08383

str. 209

Termos Picnic 480 ml z 2 kubkami

SPECYFIKACJA KUBKÓW IZOTERMICZNYCH

model

R08431.06
Alpena

R08225..
Askim

R08358
Auto
Steel Mug

R08368..
Barrel

R08428..
Casper

R08427.06
Chillout

R08364..
Copenhagen

R08320..
Dawson

R08422..
Denali

R08389..
Edmonton

wymiary
[mm]

95x135x95

76x180x76

85x165x85

133x118x90

77x175x77

94x108x94

125x135x87

67x217x67

120x200x78

72x165x72

pojemność
[ml]

400

350

400

400

350

350

380

450

300

270

leak proof

—

—

—

—

—

—

próżnia

—

—

—

—

—

—

uchwyt

—

—

izolacja
[godziny]

4

2,5

3

2,5

10

4

2

8

11

10

materiał
wewnętrznej
ścianki

szkło

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

zamknięcie

shift close

flip up sip

shift close

shift close

unbolt press

shift close

shift close

flip up sip

open close

open close

strona

183

193

198

188

190

189

188

201

199

190

model

R08318..
Halifax

R08337..
Lahti

R08392
Landskrona

R08426..
Moline

R08359
Odense

R08317..
Offroader

R08425.02
Oslo

R08398..
Ottawa

R08423..
Petite

R08349..
Resolute

wymiary
[mm]

67x217x67

73x235x73

82x182x82

57x225x57

85x165x85

84x127x84

70x223x70

80x200x80

60x155x60

83x175x83

pojemność
[ml]

450

450

380

350

400

200

500

450

200

380

—

—

—
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kolor

leak proof

—

—

próżnia

—

—

—
—

—

uchwyt

—

—

—

—

izolacja
[godziny]

8

14

3

14

3

2

16

8

10

2,5

materiał
wewnętrznej
ścianki

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

zamknięcie

flip up sip

open close

shift close

unbolt press

shift close

flip up sip

unbolt press

flip up sip

unbolt press

shift close

201

194

196

198

202

191

203

198

197

196

—

—

—

kolor
strona

Podane dane termiczne określają jak długo temperatura napoju w kubku pozostaje wyższa niż 40 °C,
podczas testów wlewany jest wrzątek a temperatura zewnętrzna wynosi 20 °C (±1 °C).
Kubki należy myć ręcznie.

model

R08399
Salla

R08424..
Secure

R08429..
Simply Slim

R08224..
Sklen

R08393
Sudbury

R08292..
Syracuse

R08321..
Tallin

R08326..
Telescope

R08402.02
Toronto

R08488..
Tromso

R08388
Tungsten

wymiary
[mm]

81x205x81

68x230x68

45x250x45

76x180x76

83x175x83

81x147x81

67x217x67

80x220x80

66x215x66

75x145x75

75x145x75

pojemność
[ml]

450

400

250

350

380

330

450

430

450

250

250

leak proof

—

—

próżnia

—

—

—

—

uchwyt

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

izolacja
[godziny]

8

16

14

2,5

3

6

8

9

12

3

3

materiał
wewnętrznej
ścianki

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

zamknięcie

flip up sip

unbolt press

twist

flip up sip

shift close

flip up sip

flip up sip

stop go

flip up sip

flip up sip

flip up sip

strona

199

200

203

199

196

189

201

193

203

192

196

model

R08336..
Viki

R08329..
Vancouver

R08394..
Winnipeg

R08248.02
Osseo

R08478.02
Orje

R08414.02
Horten

R08445.02
Jowi

R08434..
Kenora

R08412..
Malmo

R08435
Moncton

R08413
Silves

wymiary
[mm]

75x198x75

130x175x85

72x195x72

73x225x73

70x270x70

70x260x70

72x220x72

78x285x78

80x235x80

pojemność
[ml]

390

380

350

450

700

530

500

500

500

800

600

leak proof

—

—

próżnia

—

—

uchwyt

—

—

—

—

—

—

izolacja
[godziny]

7

4

12

16

15

16

15

15

15

12

15

materiał
wewnętrznej
ścianki

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

stal
nierdzewna
18/8

zamknięcie

flip up sip

shift close

open close

twist

twist

twist

twist

twist

twist

twist

twist

192

197

195

205

206

205

206

207

204

204

237

—

kolor
strona
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65 x 250 x 65 320 x 75 x 75

Kubki, termosy, butelki

kolor

BIDONY / TURYSTYCZNE / ROWEROWE

SPORT
& OUTDOOR

TOWELS

NEW!
Ponczo-ręcznik z kapturem Sharky

R07977.04

mikrofibra • S580 x W850 x G1 mm
sitodruk 300 x 200 mm
Kąpielowe ponczo z kapturem, po bokach zapinane na zatrzaski. Wykonane
z miękkiej tkaniny frotte o gramaturze 250 g/m². Kaptur z nadrukiem głowy
rekina. Idealne do założenia przed i po kąpieli. Rozpięte i rozłożone sprawdzi
się jako ręcznik plażowy. Doskonały do przebierania i wycierania się na plaży i
basenie. Uniwersalny rozmiar.

29,90 pln

NEW!
R07979.04

R07979.02

str. 214

Sport & Outdoor

R07979.08

R07979.21

Ręcznik sportowy Sparky

R07979..

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

R07979.55

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

37,90 pln

1. Zmocz ręcznik w chłodnej wodzie.
2. Wyciśnij i strzepnij.
3. Po kilku sekundach ręcznik jest zimny.
4. Każde kolejne strzepnięcie powoduje jego ochłodzenie!

NEW!
R07984.04

R07984.02

R07984.05

Ręcznik chłodzący w butelce Feel cool

R07984..

mikrofibra poliestrowa 190T 150 g/m2, polipropylen, plastik ABS
butelka S69 x W175 x G69 mm • tampondruk 30 x 45 mm lub XL 30 x 60 mm
ręcznik S900 x W350 x G1 mm • laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub sitodruk
200 x 200 mm
Ręcznik chłodzący o gramaturze 150 g/m2 w butelce (wymiar po rozłożeniu 90 x 35
cm). Doskonale wchłania pot, chłodzi i zapobiega przegrzaniu skóry. Wykonany z
materiału oddychającego. Dostępna opcja druku XL.

12,90 pln

Skompresowane ręczniki Magico

R07985.06

wiskoza, plastik • S106 x W24 x G24 mm
tampondruk 60 x 12 mm lub UV 90 x 12 mm
Zestaw 10 skompresowanych ręczników w przezroczystej tubie. Doskonale
posłużą do odświeżenia zarówno w biurze czy domu, jak również w czasie
podróży i wycieczki. Chusteczkę po wyciągnięciu z opakowania wystarczy
delikatnie polać małą ilością wody, a ona momentalnie napęcznieje
i pozwoli się łatwo rozłożyć w celu użycia. Wymiary po rozłożeniu
30 x 22 cm. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

R07980.04

R07980.06

R07980.08

R07980.15

R07980.02

R07980.02

R07980.55
Ręcznik sportowy
Frisky
R07980.21

R07980..

mikrofibra poliestrowa 200 g/m
etui S130 x W170 x G1 mm • sitodruk 80 x 100 mm
ręcznik S800 x W400 x G1 mm • sitodruk 300 x 200 mm
lub laser 50 x 20 mm lub 60 x 50 mm

Sport & Outdoor

4,45 pln

Sportowy ręcznik w rozmiarze 40 x 80 cm w poliestrowym etui. Dobrze
wchłania wodę i szybko schnie. Pakowany w pokrowiec ze sznureczkiem
ze ściągaczem.

13,90 pln

str. 215

2

Uchwyt na telefon do roweru
Cellsteady

R17841.02

plastik ABS, guma • S97 x W114 x G46 mm
tampondruk 35 x 30 mm
Uchwyt na telefon montowany do kierownicy. Pasuje do telefonów
o szerokości 5,5-8,5 cm. Regulacja kąta nachylenia. Mechanizm zaciskowy
umożliwia mocowanie i zdejmowanie telefonu z uchwytu jedną ręka.

19,90 pln

BIKE
str. 216

Sport & Outdoor

ACCESSORIES

NEW!
Torba na rower Cityride

R17837.02

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

39,90 pln

NEW!
Etui do telefonu
z uchwytem rowerowym

R17847.02

PU • S185 x W110 x G30 mm
tampondruk 40 x 30 mm
Wodoodporne etui do telefonu z uchwytem rowerowym. Doskonale
zabezpiecza telefon przed brudem, deszczem i ewentualnymi
uszkodzeniami podczas jazdy rowerem. Możliwość korzystania z funkcji
dotykowych telefonu przez folię. Obrót o 360 stopni. W zestawie
dołączone są dwie gąbki w celu lepszego dopasowania telefonu
do foliowego okienka; pełnią one też funkcję amortyzacji w razie
wstrząsów. Łatwy montaż do kierownicy umożliwia bezproblemowe
przenoszenie etui z telefonem. Telefon nie jest dołączony.

NEW!
R17842.04

37,90 pln

Torba/sakwa do roweru Kangoo

R17844.02

tworzywo sztuczne powlekane PVC • S370 x W400 x G140 mm
sitodruk 200 x 150 mm
Sakwa rowerowa z uchwytem, do mocowania na bagażniku. Wykonana
z wodoodpornego, gumowanego materiału. Posiada taśmy odblaskowe.

39,90 pln

Torebka na rower Bikersmart

R17842..

poliester 600D, PVC • S210 x W90 x G100 mm
sitodruk 60 x 25 mm
Torebka z przegródką na smartfon do zamontowania na ramę roweru.
Zwiększa widoczność rowerzysty dzięki odblaskowym elementom.
Umożliwia korzystanie z funkcji dotykowych telefonu przez folię oraz
posiada wyjście na słuchawki. Telefon nie jest dołączony.

27,90 pln
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R17842.02

Sport & Outdoor

R17842.55

NEW!
Pokrowiec na rower

R17838.21

PEVA • S300 x W100 x G1 mm
sitodruk 200 x 200 mm
Pokrowiec na rower wykonany z nieprzemakalnego materiału
PEVA. Chroni przed różnego rodzaju warunkami atmosferycznymi
(deszczem, słońcem, kurzem, pyłem, śniegiem itd.).

12,90 pln

NEW!
Zestaw wulkanizacyjny
do roweru Fixit

R17682.06

PP, metal • pudełko S120 x W64 x G22 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub UV 80 x 40 mm
Zestaw do naprawy opon składający się z tarki, 6 łatek, kleju oraz 2 łyżek do
opon. Całość w plastikowym pudełku.

Sport & Outdoor

4,95 pln

str. 218

Pokrowiec z RPET
na siodełko rowerowe

R17839.02

RPET 210T • S250 x W230 x G60 mm
sitodruk 100 x 50 mm
Pokrowiec na siodełko rowerowe wykonany z RPET, przetworzonego
poliestru wytwarzanego ze zużytych plastikowych butelek.

3,98 pln

Pompka do roweru

R17846.02

ABS, metal • S205 x W45 x G30 mm
laser 80 x 10 mm lub tampondruk 60 x 10 mm
Pompka rowerowa z 2 zaworkami do standardowych opon rowerowych
i przejściówką do nadmuchiwania piłek i dmuchanych zabawek plażowych.
Posiada 2 uchwyty umożliwiające mocowanie pompki na ramie roweru.

15,90 pln

R35691.02

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

39,90 pln

Lampka rowerowa Bikelit

R35664.02

aluminium, ABS, PC • S75 x W43 x G39 mm
laser 30 x 8 mm
Lampka rowerowa o strumieniu światła 500 lumenów. Wyposażona
w diodę CREE XPG 2 LED. Zasilana baterią 850 mAh, ładowana poprzez
kabel USB. Tryb mocny, ekonomiczny i migający.

59,90 pln

NEW!
Zestaw lampek rowerowych

R17848.02

plastik • latarka S95 x W65 x G35 mm • tampon 45 x 6 mm
lampka S39 x W67 x G47 mm • tampondruk 18 x 35 mm
Zestaw lampek rowerowych o źródle światła LED. Charakteryzują się
bardzo łatwym montażem.
Lampka przednia posiada 5 białych diod LED i 2 tryby świecenia: ciągły
i migający.
Lampka tylna posiada 5 czerwonych diod LED i 3 trybów świecenia:
jeden ciągły i 2 migające. Zasilane łącznie 6 bateriami AAA (dołączone do
produktu).

19,90 pln

Sport & Outdoor

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

str. 219

Latarka rowerowa Wheels Alight

SKI-PASS
R08008.04
Ski-pass z karabińczykiem

R08000

metal, plastik • S37 x W63 x G16 mm
tampondruk 13 x 13 mm
Nowoczesny ski-pass karabińczykiem, metalowym kółkiem i klamrą do
paska. Długość linki 79 cm. Średnica pola pod znakowanie (wgłębienie)
19 mm.

5,65 pln

R08008.08

R08004.02
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R08008.02

R08008.06

R08004.06
Ski-pass 

R08004..

Ski-pass z karabińczykiem

R08008..

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

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

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

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

1,65 pln

4,98 pln

NEW!
R08003.02
R08002.04
R08003.08
NEW!

R08002.08

R08003.28
Ski-pass z karabińczykiem
R08002.06

R08003..

metal, plastik • S37 x W63 x G16 mm
tampondruk 13 x 13 mm
Nowoczesny ski-pass z karabińczykiem, metalowym kółkiem i klamrą do
paska. Długość linki 86 cm. Średnica pola pod znakowanie (wgłębienie)
19 mm.

5,65 pln

R08002.02
Ski-pass z karabińczykiem

R08002..

R08005.02

plastik, metal • S35 x W67 x G15 mm
tampondruk 18 x 20 mm
Wykonany z metalu i plastiku ski-pass z karabińczykiem, metalowym
kółkiem i klamrą do paska. Długość linki 86 cm.

4,98 pln

Ski-pass z karabińczykiem

R08005..

plastik, metal • S37 x W63 x G16 mm
tampondruk 13 x 13 mm
Ski-pass z plastikowym troczkiem i metalowym karabińczykiem klamrą
do paska. Długość linki 86 cm.

5,65 pln
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R08005.06

Sport & Outdoor

R08005.04

R08154.42

R08154.02

R08154.08
Koc polarowy Cookout

R08154..

polar 200 g/m2, poliester • S340 x W140 x G140 mm,
rozłożony: D1700 x S1300 x G2 mm • sitodruk 300 x 200 mm
Polarowy koc o gramaturze 200 g/m2 obszyty maszynowo, wyposażony
w poręczny uchwyt do przenoszenia. Rozmiar po rozłożeniu: 130 x 170 cm
Doskonały na imprezy pod gołym niebem.

NEW!

33,90 pln
Mata piknikowa Marvick

R08162.04

poliester, metal • etui S185 x W120 x G50 mm • sitodruk 80 x 100 mm
mata S2200 x W1600 x G1 mm • sitodruk 300 x 300 mm
Kompaktowa mata turystyczna do wszechstronnego wykorzystania np. na
piknik, plażę, przy wyprawach trekkingowych, aktywnościach outdorowych,
czy też jako ochrona przed wiatrem i słońcem. Łatwa do złożenia i
lekka do przenoszenia. Posiada 4 metalowe szpilki, które zapobiegają
przemieszczaniu się maty przy wietrze. Całość pakowana w etui.

Sport & Outdoor

49,90 pln

str. 222

Fartuch grillowy Steakout

R17701.02

metal, nylon • S430 x W600 x G40 mm
sitodruk 200 x 90 mm
Nylonowy fartuch grillowy z 7-elementowym wyposażeniem. Wykonany
z metalu oraz nylonu.

74,90 pln

Pokrowiec na telefon Crystal

R64327

tworzywo sztuczne • S130 x W205 x G7 mm
tampondruk XL 50 x 80 mm
Wykonany z tworzywa sztucznego szczelny pokrowiec na telefon,
portfel czy klucze. Wyposażony w smycz z klamerką. Mieści smartfon
o wymiarach do: 80 x 140 x 10 mm. Telefon nie jest dołączony. Dostępna
opcja druku XL.

6,95 pln

NEW!
Domek dla owadów Bee

R17151.13

drewno • S140 x W200 x G100 mm
laser 70 x 9 mm lub 50 x 20 mm lub 60 x 50 mm lub
tampondruk 60 x 20 mm lub 60 x 9 mm
Drewniany domek, to idealne schronienie dla pożytecznych owadów, które
pomogą zapylić rośliny i zwalczyć uporczywe szkodniki. Można go umieścić
w ogrodzie, na balkonie czy miejskim trawniku. Możliwość zawieszenia.

37,90 pln

Smycz dla psa Step By Step

R73622.02

R73623.02

R73623.06

R73623.28

poliester, metal • D1200 x W25 x G4 mm
sitodruk 250 x 15 mm
Smycz dla psa z paskiem podświetlenia LED i metalowym karabińczykiem
do zaczepiania do obroży. Przeznaczona dla psów o wadze nie
przekraczającej 35 kg. Dołączone baterie 2 x CR2032.

Sport & Outdoor

13,90 pln

R73623..

plastik • S80 x W56 x G40 mm
tampondruk 25 x 20 mm lub UV 25 x 20 mm
Wygodny pojemniczek z 20 woreczkami foliowymi na psie odchody.
Wyposażony w plastikowy zaczep.

3,90 pln
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Pojemniczek z woreczkami Neat Dog

Medal Soccer Winner

R22174.01

Medal Athlete Win

R22173.01

metal • S50 x W55 x G2 mm
laser 27 x 27 mm

metal • S50 x W55 x G2 mm
laser 20 x 15 mm lub 27 x 27 mm

Doskonały upominek nagradzający zwycięstwo lub udział w turnieju
piłkarskim. Z czerwoną tasiemką do zawieszenia medalu na szyi.

Idealny upominek upamiętniający zwycięstwo lub udział w zawodach
sportowych. Z czerwoną tasiemką do zawieszenia medalu na szyi.

2,90 pln

2,90 pln

Zestaw taśm treningowych

R07986.99

lateks, poliester • S115 x W200 x G1 mm
sitodruk 70 x 100 mm
Zestaw 3 taśm treningowych przeznaczonych do ćwiczeń
ogólnorozwojowych, siłowych, crossfit, rehabilitacyjnych. 3 stopnie
oporu: żółta – lekki opór, niebieska – średni opór oraz zielona: duży opór.
Pakowane w w etui poliestrowe. Wymiar pojedynczej taśmy 5x31 cm.

Sport & Outdoor

19,90 pln

ZNAJDŹ CZAS NA

ĆWICZENIA.
TO SKUTECZNY SPOSÓB NA
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BUDOWANIE WYTRZYMAŁOŚCI
I DODAWANIE ENERGII.

NEW!
Kostka do jogi z korka Asana

R07988.13

korek • S228 x W150 x G76 mm
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub UV 50 x 50 mm lub 100 x 50 mm
lub 180 x 115 mm
Korkowa kostka/klocek do jogi, pilatesu, ćwiczeń rozciągających
i rozluźniających. Ekologiczna, lekka, przyjemna w dotyku, o gładkich
krawędziach. Zapewnia bezpieczne ćwiczenia w pozycjach wymagających
zachowania równowagi. Dzięki niej z łatwością wykonasz pozycje asany.
Idealna pomoc dla początkujących, jak również zaawansowanych joginów.
Korek, z którego jest wykonana, jest bardziej gęsty i wytrzymały niż bloki
piankowe. Namaste :)

NEW!
R07987.13

bawełna, drewno • skakanka S2800 x W24 x G24 mm • uchwyt S120 x
W24 x G24 mm
laser 50 x 8 mm lub tampondruk 50 x 8 mm
Skakanka z bawełnianym sznurem i drewnianymi uchwytami. Długość
sznura: 255 cm. Trening na skakance jest doskonałą aktywnością zarówno
dla dzieci jak i dorosłych. Skakanka to jeden z najprostszych przyrządów
fitness.

9,90 pln

Saszetka sportowa na pas Ease

R73626.02

poliester, plastik • S220 x W120 x G3 mm
sitodruk 80 x 20 mm
Saszetka sportowa do noszenia na pasie. Zapewnia komfortowe
i bezpieczne noszenie portfela, telefonu czy innych drobiazgów bez
obciążania kieszeni. Zamykana na zamek z karabińczykiem, regulacją
obwodu i odblaskowymi elementami. Maksymalny wymiar telefonu:
16 x 8 x 1 cm. Telefon nie jest dołączony.

10,90 pln

str. 225

Skakanka Jump

Sport & Outdoor

54,90 pln

NEW!
Uchwyt na butelkę Click

R64292.02

plastik, metal • S145 x W25 x G12 mm
tampondruk 18 x 8 mm
Uchwyt na butelkę przydatny w trakcie spacerów, wycieczek lub pracy na
zewnątrz. Przy pomocy taśmy z rzepem z łatwością można przyczepić
butelkę do szlufki od spodni, paska, plecaka czy roweru. Odpinana klamra
umożliwi szybkie odczepienie i wczepienie butelki z powrotem. Sprawi, że
woda będzie zawsze łatwo dostępna. Uchwyt pasuje do butelek PET ze
standardową zakrętką (wody mineralne, napoje gazowane) o pojemności od
0,3 l do 2,5 l.

4,45 pln

str. 226
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R64456.02

R64457.06

R64456.06
Okulary przeciwsłoneczne
Beachwise

R64457.02
R64456..

Okulary przeciwsłoneczne
Beachdudes

R64457..

plastik • S145 x W48 x G145 mm
tampondruk 50 x 7 mm

poliwęglan, akryl • S145 x W48 x G145 mm
tampondruk 50 x 7 mm

Okulary przeciwsłoneczne z soczewkami akrylowymi. Oprawa plastikowa.
Filtr ochronny UV 400.

Lustrzane okulary przeciwsłoneczne z soczewkami akrylowymi. Oprawa
poliwęglanowa. Filtr ochronny UV 400.

3,99 pln

5,25 pln

Bidon Afresh 750 ml

R08249.08

tritan, PP • S70 x W260 x G70 mm
tampondruk 35 x 35 mm lub XL 30 x 100 mm
lub laser 20 x 75 mm lub UV 25 x 120 mm
Szczelny bidon z tritanu o pojemności 750 ml, z uchwytem i miarką.
Wyposażony w funkcję hook&press – podwójnego zabezpieczenia przed
rozlaniem płynu. Nie zawiera BPA.

27,90 pln

Bidon Feelawesome 650 ml

R08270.05

R08270.21

R08270..

PCTG, poliester • S72 x W220 x G72 mm
tampondruk 25 x 40 mm lub 30 x 40 mm XL 30 x 100 mm lub
UV 25 x 150 mm
Lekki, szczelny bidon o pojemności 650 ml wykonany z tritanu.
Posiada uchwyt na nadgarstek i szczelne zamknięcie typu leak proof
zapobiegające wyciekaniu płynów. Nie zawiera BPA. Dostępna opcja
zdobienia full color (druk UV).

28,90 pln

R08270.08

str. 227

R08270.04

Sport & Outdoor

WATER BOTTLES

R08255.28

R08255.55
Bidon Nice 400 ml
R08312.05

R08255..

tritan, polipropylen, poliwęglan • S65 x W178 x G65 mm
tampondruk 30 x 40 lub XL 30 x 90 mm lub UV 25 x 80 mm

R08312.04

Szczelny bidon o pojemności 400 ml z uchwytem na nadgarstek.
Wyposażony w funkcję hook&press – podwójnego zabezpieczenia przed
rozlaniem płynu. Uchwyt na nadgarstek. Wolny od BPA. Dostępna opcja
druku XL. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

Sport & Outdoor

22,90 pln

R08312.15

Bidon Feelsogood 600 ml

R08312.08

R08312..

str. 228

tritan, polipropylen • S85 x W230 x G75 mm
tampondruk 35 x 35 lub XL 30 x 100 mm lub laser 20 x 75 mm lub
UV 25 x 120 mm
Bidon o pojemności 600 ml wykonany z tritanu z pokrywką z pp
polipropylenu. Tritan to wytrzymałe i przejrzyste tworzywo niezawierające
BPA. Bidon posiada miarkę, uchwyt na nadgarstek, funkcję podwójnego
zabezpieczenia przed wylaniem wody – przycisk i haczyk. Co istotne, jest
łatwy w myciu. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

29,90 pln

PIJ WODĘ!
WYPICIE SZKLANKI WODY
Z CYTRYNĄ TO OGROMNA KORZYŚĆ
ZDROWOTNA I NATURALNE ŹRÓDŁO
WITAMINY C. POBUDZA SYSTEM
ODPORNOŚCIOWY I NAWADNIA
ORGANIZM.

Bidon Brisk 600 ml

R08289..

polipropylen, poliwęglan, plastik ABS • S69 x W223 x G69 mm
laser 50 x 30 mm lub 30 x 100 mm lub UV 25 x 120 mm
Szczelny bidon o pojemności 600 ml. Wyposażony w funkcję hook&press
– podwójnego zabezpieczenia przed rozlaniem płynu. Uchwyt na
nadgarstek. Wolny od BPA. Dostępna opcja druku XL. Dostępna opcja
zdobienia full color (druk UV).

Bidon Sprinkler 420 ml

R08293.28
R08293..

plastik PETG, polipropylen • S61 x W225 x G61 mm
laser 25 x 60 mm lub 25 x 120 mm lub UV 25 x 140 mm
lub tampondruk 30 x 400 mm lub 30 x 90 mm
Szczelny bidon o pojemności 420 ml wyposażony w dodatkową funkcję
rozpylania wody. Szczelne zamknięcie – leak proof zapobiega wyciekaniu
płynów. Wolny od BPA. Dostępna opcja druku XL.

27,90 pln

R08289.04

Sport & Outdoor

R08293.04

R08289.55

str. 229

22,90 pln

Bidon Frutello 700 ml

R08313..

tritan, BPA free • S75 x W225 x G75 mm
tampondruk 30 x 45 lub XL 30 x 100 mm lub UV 25 x 120 mm lub
laser 30 x 50 mm
Lekki, szczelny bidon z solidnym zamknięciem, wyposażony w pojemnik
na kawałki owoców lub miętę. Wykonany z tritanu – wytrzymałego,
przezroczystego tworzywa niezmieniającego smaku napoju. Wolny od
BPA. Szczelne zamknięcie – leak proof zapobiega wyciekaniu płynów.
Dostępna opcja druku XL. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

32,90 pln

R08313.05

R08313.21

R08313.15
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R08313.06

R08313.08

R08313.04

R08314.28

R08314.05

Bidon Delight 600 ml

R08314..

plastik ABS, polipropylen, poliwęglan • S71 x W240 x G71 mm
tampondruk 35 x 40 mm
Wykonany z ABS, polipropylenu i poliwęglanu bidon 600 ml z wyciskarką
do soków. Wyposażony w zakrętkę z gwintem. Przyjemna w dotyku,
gumowana powierzchnia. Rozkręcana pokrywka umożliwiająca jej
dokładne umycie.

R08277.00

R08277.41

R08277.08

R08277.15

Bidon Mindblower 550 ml

R08277.04

R08277..
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tritan, PP, stal nierdzewna, poliester • S66 x W212 x G66 mm
tampondruk 30 x 40 mm lub 30 x 100 mm lub laser 25 x 25 mm lub
UV 25 x 140 mm
Lekki, szczelny bidon o pojemności 550 ml wykonany z tritanu.
Wyposażony w uchwyt na nadgarstek i szczelne zamknięcie typu leak
proof zapobiegające wyciekaniu płynów. Nie zawiera BPA. Dostępna opcja
zdobienia full color (druk UV).

19,90 pln

Sport & Outdoor

16,90 pln

R08277.05

R08251.04

R08251.08

Bidon Facile 900 ml

R08251..

tritan, PP, silikon • S75 x W270 x G75 mm
laser 30 x 50 mm lub 30 x 100 mm lub UV 25 x 120 mm
Lekki, szczelny bidon z tritanu, o pojemności 900 ml. Wyposażony
w wygodny składany uchwyt i zakręcaną nakrętkę. Szczelne zamknięcie
– leak proof zapobiega wyciekaniu płynów. Wolny od BPA. Dostępna opcja
zdobienia full color (druk UV).

Sport & Outdoor

26,90 pln

str. 232

Bidon Spy 550 ml

R08254.04

Bidon APT 750 ml

R08250.02

tritan, polipropylen, poliwęglan • S72 x W210 x G72 mm
laser 30 x 50 mm lub UV 25 x 120 mm

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

Szczelny bidon o pojemności 550 ml wykonany z tritanu, wyposażony
w blokadę zamknięcia oraz uchwyt na nadgarstek. Wolny od BPA.
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

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

23,90 pln

26,90 pln

Bidon 1000 ml Bracer

R08265.21

tritan, PP, silikon • S88 x W250 x G88 mm
tampondruk 30 x 40 mm lub XL 30 x 100 mm lub UV 25 x 125 mm
lub laser 30 x 50 mm lub 30 x 100 mm
Duży bidon wykonany z tritanu. Szczelnie zakręcany. Doskonale pomoże
zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu przez cały dzień.
Pojemność 1000 ml.

27,90 pln

Bidon Bent 1000 ml

R08295.02

polipropylen • S80 x W260 x G80 mm
tampondruk 30 x 30 mm
Szczelny bidon o pojemności 1 l o ergonomicznym kształcie. Szczelne
zamknięcie – leak proof zapobiega wyciekaniu płynów.

9,90 pln

R08294.15

Bidon Jolly 700 ml

R08294.04
R08294..

polimer PCTG • S69 x W202 x G69 mm
tampondruk 30 x 40 mm
Wygodny bidon o pojemności 700 ml z uchwytem na nadgarstek oraz
oryginalnym zamknięciem. Wykonany z syntetycznego polimeru wolnego
od BPA. Przeznaczony do zimnych napojów.

17,90 pln

str. 233

R08294.05

Sport & Outdoor

R08294.08

Bidon Always On Line 850 ml
R08252.04

R08252.00

Bidon Feelsofine 800 ml

R08252..

tritan, PP • S67 x W270 x G67 mm
tampondruk 35 x 40 mm lub XL 30 x 100 mm lub UV 45 x 150 mm

R08299.02

tritan, plastik ABS, polipropylen, silikon • S87 x W255 x G107 mm
tampondruk 20 x 60 mm lub XL 30 x 80 mm
Szczelny i solidny bidon z uchwytem na telefon. Pojemność 850 ml.
Posiada wysuwaną podstawkę oraz elastyczną opaskę silikonową
gwarantującą stabilność telefonu po jego przymocowaniu do bidonu.
Produkt przeznaczony dla ludzi, którzy kochając życie aktywne chcą
zawsze być on-line. Wykonany z tritanu – tworzywa wolnego od BPA.
Telefon nie jest dołączony. Dostępna opcja druku XL.

Bidon o nietypowym kwadratowym kształcie z wygodnym uchwytem.
Pojemność 800 ml. Wykonany z tritanu. Wolny od BPA. Dostępna opcja
druku XL. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

24,90 pln

Sport & Outdoor

17,90 pln

Piersiówka Modicum 200 ml

str. 234

Bidon Convy 750 ml

R08298.02

plastik PET, polipropylen • S80 x W240 x G76 mm
tampondruk 30 x 30 mm lub XL 20 x 100 mm
Szczelny bidon w ergonomicznym kształcie. Wolny od BPA. Przeznaczony
jedynie do przechowywania zimnych napojów. Dostępna opcja druku XL.

7,90 pln

R08307

stal nierdzewna 18/8 • S95 x W130 x G25 mm
laser 30 x 30 mm lub 50 x 60 mm
Wykonana ze stali nierdzewnej o podwyższonej jakości 18/8 piersiówka
o pojemności 200 ml.

17,90 pln

R08331.08

R08331.05

tritan, PP, poliester 200 g/m2 • S69 x W250 x G69 mm
tampondruk 30 x 40 mm lub XL 30 x 90 mm lub UV 25 x 100 mm
Butelka 500 ml z tritanu z ręcznikiem chłodzącym o gramaturze 200 g/m2
i w rozmiarze 80 x 20 cm w zestawie. Ręcznik wykonany z materiału
oddychającego doskonale wchłania pot, chłodzi i zapobiega przegrzaniu
skóry. Szczelne zamknięcie butelki – leak proof zapobiega wyciekaniu
płynów. W podstawie butelki znajduje się wysuwany uchwyt na telefon
(telefon nie jest dołączony). Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

R08331.04
Składany bidon Extra Flat 480 ml

R08331.06
R08331..

tworzywo sztuczne • S120 x W265 x G30 mm
tampondruk XL 50 x 85 mm
Wykonany z elastycznego tworzywa składany bidon na wodę
o pojemności 480 ml. Dodatkowo wyposażony w karabińczyk
umożliwiający przytroczenie go do paska. Zastosowane tworzywo jest
bezpieczne dla zdrowia – wolne od BPA. Dostępna opcja druku XL.

27,90 pln

3,58 pln

Składany bidon sportowy
Makalu 550ml

R08436.04

silikon, aluminium
rozłożony S70 x W240 x G70 mm, złożony S70 x W131 x G70 mm
laser 30 x 7 mm lub laser nakrętka 30 x 30 mm
Składany, szczelny bidon wykonany z silikonu z aluminiową zakrętką
i karabińczykiem. Idealny do zabrania w podróż, na siłownie, camping
i piesze wycieczki. Smart Idea: można zmieniać jego wielkość w zależności
od potrzeby w zakresie 250-550 ml. Nie zawiera BPA.

37,90 pln

Sport & Outdoor

R07983.04
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Butelka z ręcznikiem chłodzącym
Freshie 500 ml

Bidon Backpack Mate 700 ml

R08379

stal nierdzewna 18/8 • Ø70 x W280 mm
laser 30 x 50 mm lub 30 x 100 mm lub UV 25 x 120 mm
Wykonany ze stali nierdzewnej 18/8 bidon o pojemności 700 ml,
z karabińczykiem. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

Bidon aluminiowy Tripper 800 ml
aluminium • S73 x W247 x G73 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 150 mm

Bidon aluminiowy o pojemności 800 ml, satynowej powierzchni,
z karabińczykiem. Posiada szczelne zamknięcie typu leak proof
zapobiegające wyciekaniu płynów. Nie zawiera BPA. Dostępna opcja
zdobienia full color (druk UV).

str. 236
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24,90 pln

R08417.01

R08417.02

R08417.08

R08416.41

15,50 pln

R08417.04

Bidon aluminiowy Easy Tripper 800 ml R08417..
aluminium • S73 x W247 x G73 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 25 x 150 mm
Bidon aluminiowy o pojemności 800 ml, błyszczącej powierzchni,
z karabińczykiem. Posiada szczelne zamknięcie typu leak proof
zapobiegające wyciekaniu płynów. Nie zawiera BPA. Dostępna opcja
zdobienia full color (druk UV).

15,50 pln

R08417.06

R08418.01

R08418.02

R08418.41

Bidon stalowy Fun Tripping 700 ml

R08418.08

R08418.04

R08418..

stal nierdzewna 18/8, polipropylen, poliester • S70 x W235 x G70 mm
laser 30 x 30 mm lub 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm UV 25 x 130 mm
Szczelny bidon z uchwytem na nadgarstek, o pojemności 700 ml.
Wykonany ze stali nierdzewnej 18/8. Posiada zamknięcie typu leak proof
zapobiegające wyciekaniu płynów. Nie zawiera BPA. Dostępna opcja
zdobienia full color (druk UV).

25,90 pln

R08341.01

Bidon Gracile 750 ml

R08341.04

R08341..

stal nierdzewna 18/8, PP • S71 x W270 x G71 mm
laser 50 x 30 mm lub 50 x 60 mm lub UV 30 x 50 mm
Szczelny bidon o pojemności 750 ml z karabińczykiem. Wykonany ze stali
nierdzewnej 18/8 o podwyższonej jakości. Posiada zamknięcie typu leak
proof zapobiegające wyciekaniu płynów. Nie zawiera BPA. Dostępna opcja
zdobienia full color (druk UV).

R08413.42

R08413.02

Butelka próżniowa Silves 600 ml

NEW!
R08413..

Sport & Outdoor

21,90 pln

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

44,90 pln

str. 237

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

R08262.04

R08262.05

NEW!

Szklana butelka Marane 550 ml

R08262..

szkło borokrzemowe, PP, silikon • S72 x W240 x G72 mm
laser 30 x 30 mm
Butelka ze szkła borokrzemowego do wody i ulubionych napoi. Szczelnie
zakręcana. Zaopatrzona w silikonową opaskę oraz uchwyt na nadgarstek.

29,90 pln

R08276.02 R08276.04 R08276.08 R08276.55
Szklana butelka Vim 500 ml

R08276..

szkło hartowane, neopren, metal, PP, poliester • S65 x W220 x G65 mm
sitodruk 50 x 60 mm lub UV 25 x 140 mm
Szczelna butelka o pojemności 500 ml wykonana ze szkła hartowanego.
Wyposażona w pokrowiec z neoprenu, uchwyt na nadgarstek oraz
szczelne zamknięcie typu leak proof zapobiegające wyciekaniu płynów.
Nie zawiera BPA. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

Sport & Outdoor

12,90 pln

Butelka szklana
z osłoną Smart 520 ml

R08269.04

str. 238

szkło borokrzemowe, tritan, silikon • S74 x W260 x G74 mm
tampondruk 30 x 30 mm lub XL 30 x 100 mm lub UV 25 x 100 mm
Butelka ze szkła borokrzemowego w osłonie z tritanu. Innowacyjne
połączenie szkła i tritanu. Zewnętrzna osłona wykonana z mocnego tritanu
tworzy ochronę szklanej butelki przed uszkodzeniami w codziennym
użytkowaniu. Podwójne ścianki są odpowiednią izolacją dla gorących
i chłodnych napojów, zapewniając im optymalną temperaturę. Doskonałe
rozwiązanie dla ludzi ceniących jakość materiałów i wygodę życia.

64,90 pln

Szklana butelka Vigour 800 ml

R08275.06

szkło hartowane, silikon, metal, PP • S75 x W285 x G75 mm
laser 16 x 16 mm lub tampondruk 30 x 30 mm
Szczelna butelka o pojemności 800 ml wykonana ze szkła hartowanego.
Wyposażona w silikonową opaskę ochronną i szczelne zamknięcie typu
leak proof zapobiegające wyciekaniu płynów. Nie zawiera BPA.

14,90 pln

Szklana butelka Abisko 280 ml

R08284.28

szkło borokrzemowe, polipropylen • S66 x W210 x G66 mm
tampondruk 30 x 40 mm lub UV 25 x 130 mm
Szczelna, dwuściankowa butelka o pojemności 280 ml wykonana ze szkła
borokrzemowego o właściwościach termosu. Doskonale utrzymuje
odpowiednią temperaturę napojów. Wyposażona w funkcję hook&press
– podwójnego zabezpieczenia przed rozlaniem płynu. Spełni oczekiwania
nawet najbardziej wymagających użytkowników. Szkło borokrzemowe
odporne jest na wysoką temperaturę oraz jej wahania. Dodatkową zaletą
wykorzystanego materiału jest lekkość oraz to, że bidon nie jest podatny
na przebarwienia i zapachy. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

R08290.06

R08290.08

Szklana butelka Top Form 440 ml

R08290.55
R08290..

Sport & Outdoor

24,90 pln

R08290.04

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

32,90 pln
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szkło borokrzemowe, plastik ABS, polipropylen • S69 x W202 x G69 mm
tampondruk 30 x 40 mm lub laser 25 x 40 mm

SPECYFIKACJA BIDONÓW

model

R08249.08
Afresch

R08299.02
Always
On Line

R08250.02
Apt

R08379
Backpack
Mate

R08295.02
Bent

R08265.21
Bracer

R08289..
Brisk

R08298.02
Convy

R08314..
Delight

wymiary
[mm]

70x260x70

87x255x107

72x255x72

70x280x70

80x260x80

88x250x88

69x223x69

80x240x76

71x240x71

pojemność
[ml]

750

850

750

700

1000

1000

600

750

600

—

—

uchwyt

—

blokada

—

—

—

—

—

S/S

PP

tritan

PETG

PET

ABS

leak proof
materiał
korpusu

tritan

tritan

tritan, PP

wolny
od BPA

—
uchwyt,
miarka ml

uchwyt
na telefon

satynowa
powierzchnia

karabińczyk

miarka ml,
ergonomiczny

—

satynowa
powierzchnia,
pasek na
nadgarstek

—

wyciskarka
do soku

strona

227

234

232

236

233

233

229

234

231

model

R08417..
Easy Tripper

R08331..
Extra
Flat

R08251..
Facile

R08270..
Feelawesome

R08252..
Feelsofine

R08312..
Feelsogood

R08313..
Frutello

R08418..
Fun
Tripping

R08341..
Gracile

wymiary
[mm]

73x247x73

120x265x30

75x270x75

72x220x72

67x270x67

85x230x75

75x225x75

70x235x70

71x270x71

pojemność
[ml]

800

480

900

650

800

600

700

700

750

dodatkowe

kolor

Sport & Outdoor

uchwyt
blokada

—
—

—

—
—

—

—
—

—

—

tritan

S/S

stal
nierdzewna
18/8

—

leak proof
materiał
korpusu

—

aluminium

PE

tritan

tritan

tritan, PP

tritan
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wolny
od BPA
dodatkowe

—

karabińczyk

składany,
karabińczyk

satynowa
powierzchnia

pasek na
nadgarstek

miarka

miarka ml,
pasek na
nadgarstek

wkład
z sitkiem

pasek na
nadgarstek

karabińczyk

236

235

232

227

234

228

230

237

237

kolor
strona

model

R08294..
Jolly

R08436.04
Makalu

R08277..
Mind
Blower

R08255..
Nice

R08293..
Sprinkler

R08254.04
Spy

R08416.41
Tripper

wymiary
[mm]

69x202x69

70 x 13 (24) x 70

66x212x66

65x178x65

61x225x61

72x210x72

73x247x73

pojemność
[ml]

700

550

550

400

420

550

800

uchwyt

—

—

—

—

—

—

blokada

—

—

—

PCTB

silikon

tritan

tritan

PETG

tritan, PP,
poliwęglan

aluminium

pasek na
nadgarstek

karabińczyk

pasek na
nadgarstek

pasek na
nadgarstek

rozpylacz,
miarka ml

pasek na
nadgarstek

karabińczyk

235

235

231

228

229

232

236

—

—

leak proof
materiał
korpusu
wolny
od BPA
dodatkowe
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strona

Sport & Outdoor

kolor

LATARKI

NARZĘDZIA
LATARKI / NARZĘDZIA / MIARKI

Latarki i narzędzia

HAND-HELD
TORCHES

R35665.04

R35665.05

R35665.02

R35665.55

R35665.08

R35665.41
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9-diodowa latarka Jewel LED

R35665..

R35665.33

Latarka Spark LED

R35660.01

aluminium • S92 x Ø26 mm
laser 25 x 11 mm

aluminium • S92 x Ø30 mm
laser 23 x 13 mm

9 diodowa latarka LED wykonana z aluminium. Zasilana 3 bateriami AAA
(w cenie produktu).

9 diodowa latarka LED wykonana z aluminium. Zasilana 3 bateriami AAA
(w cenie produktu).

8,90 pln

7,90 pln

R35676.41

R35676.02
Latarka Vision

R35676..

metal, nylon • S105 x W35 x G35 mm
laser 25 x 9 mm

Latarka Aglow LED

R35668

metal • S100 x Ø26 mm
laser 55 x 13 mm
Latarka LED 1 Wat. Zasilana 3 bateriami typu AAA (dołączone do
produktu).

12,90 pln

Latarka o strumieniu światła 230 lumenów, amerykańska dioda CREE XPE
(3 W). Funkcja zoom. 3 tryby świecenia: mocny, optymalny (oszczędzający
baterię), migający. Dołączone nylonowe etui. Zasilana 3 bateriami AAA
(w cenie produktu). Żywotność LED 100 000 godz. Zasięg 80 metrów.

R35658.02

metal, szkło • S95 x W24 x G24 mm
laser 20 x 10 mm
Latarka z amerykańską diodą XPE (1 W) o strumieniu światła 60 lm
i zasięgu 20 metrów. Główny panel wyposażony w diody COB (80 lm).
Latarka zasilana 2 bateriami typu AA (dołączone). Wyposażona w funkcję
zoom. 3 tryby świecenia: mocny, ekonomiczny i migający.

19,90 pln

Latarka Bright LED

R35693.02

metal, szkło • S130 x W38 x G38 mm
laser 15 x 15 mm lub 14 x 8 mm
Latarka LED o strumieniu światła 250 lumenów i zasięgu 50 metrów.
Wyposażona w diodę LED (3 W). Trzy tryby świecenia: mocny,
oszczedzający, migający. Funkcja zoom. Pakowana w czarne etui
z poliestru. Zasilana 3 bateriami typu AAA (dołączone). Żywotność LED
– 100 000 godzin.

42,90 pln
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Latarka Brawny

Latarki i narzędzia

29,90 pln

Latarka BeClose

R35689.04

metal • S170 x W23 x G23 mm
laser 30 x 4 mm
Metalowa wysuwana latarka. Teleskop o długości 38,5 centymetra.
Wyposażona w 3 białe diody LED, o sumarycznym strumieniu
światła 30 lumenów. Zaopatrzona w klips oraz magnesy na obu
końcach. Zasilana 4 bateriami typu AG13 (w cenie produktu).
Wersja latarki R35683.04 z mniejszym polem znakowania (30 x 4 mm).

23,90 pln

R35683.02

Brelok latarka Select LED

R35413.41

aluminium • S60 x W15 x G15 mm
laser 22 x 6 mm
Brelok latarka LED z karabińczykiem. Zasilana 4 bateriami AG3 (dołączone
do produktu). Pakowana w czarne opakowanie upominkowe.

8,90 pln

Latarki i narzędzia

R35683.04

Latarka CloseUp

R35683..
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metal • S170 x W23 x G23 mm
laser 40 x 5 mm
Metalowa wysuwana latarka. Teleskop o długości 38,5 centymetra.
Wyposażona w 3 białe diody LED, o sumarycznym strumieniu światła
10 lumenów. Zaopatrzona w: 1. magnetyczną podstawę, 2. klips,
3. teleskop 38,5 cm, 4. magnes. Zasilana 4 bateriami typu AG13
(w cenie produktu).

24,90 pln

Lampka COB z karabińczykiem

R35661.01

aluminium • S41 x W80 x G16 mm
tampondruk 18 x 18 mm
Lampka LED z diodami COB o bardzo intensywnym świetle. Trzy tryby
świecenia: mocny, oszczędzający, migający. Wyposażona w wygodny
do przypięcia karabińczyk oraz otwieracz do butelek. Lampka zasilana
2 bateriami typu CR2032 (dołączone).

10,90 pln

R35674.02

R35674.41

Latarka Migdht Cree XPG

R35674..

metal, nylon • S120 x W33 x G33 mm
laser 27 x 7 mm
Latarka o strumieniu światła 250 lumenów. Amerykańska dioda
CREE XPG (5 W). Funkcja zoom. 3 tryby świecenia: mocny, optymalny
(oszczędzający baterię), migający. 3 baterie AAA (dołączone). Pakowana
w nylonowe etui.

R35692.02

metal, szkło • S190 x W24 x G28 mm
laser 60 x 12 mm
Samochodowa latarka ostrzegawcza o mocy 3 W i strumieniu światła
350 lumenów, z magnesem u podstawy, 16 diod LED COB o żywotności
100 000 godzin. Trzy tryby świecenia: mocny, optymalny (oszczędzający
baterię) i czerwone pulsacyjne światło ostrzegawcze. Latarka zasilana
3 bateriami typu AA (dołączone). Pakowana w czarne poliestrowe etui.

44,90 pln

R35685.02

metal • latarka S167 (225) x W42 x G42 mm • laser 32 x 9 mm
pudełko S190 x W137 x G47 mm • tampondruk 50 x 20 mm lub XL 80 x
50 mm
Doskonała latarka dla wymagających o strumieniu światła 250 lumenów
i zasięgu 200 metrów, amerykańska dioda CREE XPG (5 W). Wyposażona
w wysuwany panel roboczy zasilany 16 diodami COB (3 W) 160 lumenów
o żywotności 100 000 godzin. Magnes umieszczony u podstawy. Funkcja
zoom. Nylonowe etui. Zasilana 4 bateriami AAA (dołączone). Pakowana
w upominkowe opakowanie. Dostępna opcja zdobienia w rozmiarze XL.

94,90 pln

str. 247

Latarka Nightout

Latarka Robust

Latarki i narzędzia

44,90 pln

HEAD

TORCHES

Latarka czołowa Sensor

R35698.02

plastik, poliester • S60 x W40 x G35 mm
tampondruk 15 x 5 mm
Latarka czołowa o strumieniu światła 80 lumenów. Dioda CREE 3 W,
regulacja kąta nachylenia (36°), oświetlana odległość: 20 m. Regulowany
pasek na głowę/kask/czapkę. Zasilana akumulatorem 1200 mAh Li-ion.
Latarka posiada czujnik ruchu. Funkcja ta pozwala na oświetlenie miejsca
pracy lub otoczenia bez zajmowania rąk, co znacząco wpływa na komfort
wykonywanych czynności.

R35687.04

R35687.02
Latarka czołowa Illumine
plastik ABS, poliester • S58 x W42 x G37 mm
tampondruk 30 x 6 mm
Latarka czołowa o strumieniu światła 100 lumenów. Dioda 3 W
z wykorzystaniem technologii COB. Regulowany pasek na głowę/czapkę/
kask. Regulowany kąt nachylenia latarki w zakresie 18-20 stopni. Zasilana
3 bateriami typu AAA (dołączone). Żywotność LED 100 000 godz. Zasięg
80 metrów.

Latarki i narzędzia

54,90 pln

Latarka wielofunkcyjna Ablaze

R35699.02
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plastik ABS • S200 x W38 x G28 mm
tampondruk 25 x 20 mm
Latarka warsztatowa z dwoma mocnymi magnesami i klamrą do
mocowania. Strumień światła w głównym panelu 180 lumenów. Ruchome
ramię świetlne pozwala ustawić kierunek światła pod dowolnym kątem.
Główny panel wyposażony w diody COB (3W), dodatkowo dioda LED na
górze latarki (1W). Zasilana 3 bateriami typu AAA.

36,90 pln

R35687..

20,90 pln

R35690.28
Lampka Pocket Lamp

R35690.02
R35690..

plastik ABS • S87 x W54 x G3 mm
tampondruk 20 x 20 mm lub UV 20 x 20 mm
Zadziwisz swoich przyjaciół tym gadżetem. Lampa LED wielkości
karty kredytowej, która zaczyna świecić nastrojowym światłem po
podniesieniu żarówki, zaś gaśnie po jej opuszczeniu. Dołączona bateria
1 x CR1220. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

1,90 pln

ABS, aluminium • rozłożona S185 x W25 x G35 mm
złożona S110 x W25 x G35 mm • laser 50 x 10 mm
Latarka zasilana akumulatorem 600mAh, ładowana za pomocą kabla
USB (w zestawie). Element obrotowy oraz ruchome ramię świetlne
pozwalają ustawić kierunek światła pod dowolnym kątem. Główny
panel wyposażony w diody COB (3W), dodatkowo dioda LED na górze
latarki 1W. Posiada klip i magnes u podstawy. Pakowana w czarne etui
poliestrowe.

49,90 pln

stal, plastik ABS • S200 x W140 x G74 mm
tampondruk 60 x 20 mm
Wieloelementowy zestaw narzędzi składający się m.in. z lampki
roboczej na teleskopowym ramieniu oraz latarki. Lampkę oraz latarkę
można odłączyć od ramienia i używać oddzielnie. W skład zestawu
wchodzą: wkrętaki płaskie magnetyczne, wkrętaki krzyżowe (Phillips)
magnetyczne, pasek latarki czołowej, miarka zwijana 2m (podziałka w
cm i calach), latarka LED, szczypce uniwersalne, przedłużka uniwersalna
50 mm magnetyczna, zestaw bitów 25 mm, uchwyt wkrętaka
z uniwersalnym gniazdem magnetycznym, nóż do tapet, komplet
kluczy imbusowych. Do zestawu dołączone są baterie – 3 x AAA.

69,90 pln

Latarki i narzędzia

Latarka wielofunkcyjna USB Aflame R35696.02

R17539.02
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Zestaw narzędzi Smart DIY

TOOL
SETS
Zestaw narzędzi Tire

R17723.02

stal, plastik • S160 x W160 x G57 mm
tampondruk 40 x 35 mm lub UV 60 x 60 mm
Zestaw 24 narzędzi w opakowaniu w kształcie opony samochodowej,
w skład którego wchodzą: wkrętak precyzyjny PH (krzyżowy),
wkrętak precyzyjny (płaski), miara zwijana 1 m, adapter (¼”), klucz Torx
– 3 rozmiary, wkrętak płaski – 2 rozmiary, wkrętak Phillips (krzyżowy)
– 4 rozmiary, klucz imbusowy – 3 rozmiary, klucz nasadowy/oczkowy
– 5 rozmiarów (5-9), szczypce uniwersalne, uchwyt wkrętakowy
uniwersalny, magnetyczny (¼”), przedłużka 35 mm (¼”). Dostępna
opcja zdobienia full color (druk UV).

str. 250

Latarki i narzędzia

43,90 pln

Monterski pas na narzędzia Entooled R08579.15
poliester 600D • S220 x W240 x G50 mm
sitodruk 70 x 25 mm lub 85 x 25 mm
Monterski pas na narzędzia. Posiada dużą przegrodę główną, przednią
kieszeń, 8 zaczepów i 2 małe kieszenie na narzędzia. Odpinany
i regulowany pas o długości do 1,2 m. Wzmocniony 7 stalowymi nitami.
Narzędzia nie są dołączone.

39,90 pln

NEW!
Zestaw śrubokrętów Bonn

R17494.02

metal, plastik • S125 x W185 x G22 mm
tampondruk 60 x 20 mm
Zestaw 6 precyzyjnych śrubokrętów w pudełku: PH0*50mm,
PH00*50mm, PH1*50mm, SL1.4*50mm, SL2.5*50mm, SL3.0*50mm.

R17726.21

stal, plastik • S135 x W70 x G34 mm
tampondruk 50 x 20 mm lub UV 100 x 25 mm
Zestaw narzędzi w pudełku. Zawiera: uchwyt wkrętakowy, uniwersalny,
magnetyczny (¼”), wkrętak Phillips (krzyżakowy) – 5 rozmiarów, wkrętak
płaski – 4 rozmiary, adapter (¼”), klucz imbusowy – 4 rozmiary, klucz
Torx – 4 rozmiary, klucz nasadowy/oczkowy – 8 rozmiarów (5-12).
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

23,90 pln

Zestaw narzędzi Expand

R17722

metal, plastik • S190 x W125 x G40 mm
sitodruk 100 x 70 mm
Pakowany w etui poliestrowe praktyczny zestaw narzędzi przydatny
w domu jak i w samochodzie. Zawartość zestawu: zestaw kluczy
imbusowych, zestaw kluczy nasadowych, szczypce uniwersalne,
przedłużka magnetyczna (¼”), uchwyt wkrętaka z uniwersalnym
gniazdem magnetycznym, zestaw bitów z adapterem (¼”), wkrętak
krzyżowy, wkrętak płaski, szczypce tnące boczne.

54,90 pln
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Zestaw narzędzi Amberg

Latarki i narzędzia

22,90 pln

R17509.08

Zestaw narzędzi Miniset

R17727.01

stal, aluminium • S105 x W67 x G23 mm
laser 30 x 30 mm lub 60 x 35 mm
Zestaw narzędzi w metalowym etui zamykanym na zamek.
Zestaw składa się z 6 wkrętaków o podwójnym zakończeniu.
W ich skład wchodzą: 4 końcówki imbusowe, 4 płaskie
śrubokręty (4 mm) + 4 śrubokręty krzyżowe (Phillips, 4 mm)
oraz 3 klucze imbusowe i uchwyt wkrętakowy (4 mm).

R17509.21
Zestaw narzędzi Magnetic
stal, plastik ABS, polipropylen • S90 x W35 x G32 mm
tampondruk 30 x 12 mm
Zestaw 5 wkrętaków z magnetycznymi grotami (2 płaskie, 2 PH krzyżowe,
klucz Torx) podświetlanych 4 diodami LED. Do zestawu dołączone są
baterie – 2 x AAA.
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19,90 pln

Zestaw narzędzi Hefty

R17724.02

stal, plastik • S217 x W153 x G27 mm
tampondruk 40 x 35 mm lub UV 100 x 100 mm
Wieloelementowy zestaw narzędzi w pudełku z uchwytem. Zawiera:
wkrętak precyzyjny PH (krzyżowy), wkrętak precyzyjny, płaski, adapter
(¼”), klucz Torx – 3 rozmiary, wkrętak płaski – 2 rozmiary, wkrętak PZ
(krzyżowy) – 2 rozmiary, wkrętak PH (krzyżowy) – 2 rozmiary, klucz
imbusowy – 2 rozmiary, klucz nasadowy/oczkowy – 5 rozmiarów (5-9),
szczypce uniwersalne, uchwyt wkrętakowy uniwersalny, magnetyczny (¼”),
przedłużkę 35 mm (¼”). Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

43,90 pln

R17509..

13,90 pln

Zestaw narzędzi Magnetto

R17725.02

stal, plastik • S160 x W120 x G28 mm
laser 50 x 20 mm lub 60 x 50 mm lub UV 100 x 100 mm
Wieloelementowy zestaw narzędzi w pudełku zamykanym na magnes.
Zawiera: poziomicę z uchwytem (¼”), uchwyt wkrętakowy (4 mm)
z grzechotką, magnetyczny, wkrętak PHO (krzyżowy), – 2 rozmiary
(¼”), wkrętak płaski (¼”) – 4 rozmiary, nóż tapicerski, wkrętak płaski
– 4 rozmiary (4 mm), wkrętak PH (krzyżowy) – 4 rozmiary (4 mm), klucz
imbusowy – 3 rozmiary. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

44,90 pln

Zestaw narzędzi Pattaya

R17489.10

bambus, metal • S195 x W110 x G30 mm
laser 50 x 20 mm lub 60 x 50 mm lub UV 100 x 50 mm lub
tampondruk 60 x 20 mm lub 80 x 50 mm
Zestaw narzędzi w stylowym pudełku wykonanym z bambusa.
Składa się z: zestaw bitów 1/4": 3 phillips (krzyżowe),
3 płaskie, 3 torx, 1 sq (kwadratowy); zestaw 4 kluczy
nasadowych; zestaw 3 wkrętaków precyzyjnych; nóż do
tapet; uchwyt do kluczy z grzechotką; adapter do bitów 1/4.

59,90 pln

Wkrętak 4w1 Asperg

NEW!

R17497.02

stal nierdzewna, plastik • S135 x W12 x G12 mm
tampondruk 22 x 6 mm
Wkrętak w kształcie długopisu z wymiennymi magnetycznymi
końcówkami. 4 rozmiary końcówek: 2 płaskie, 2 krzyżowe (Phillips).

Zestaw ogrodniczy Greenie

R17492.02

metal, juta • pokrowiec S290 x W150 x G4 mm • sitodruk 180 x 100 mm
pazurki S230 x W60 x G43 mm • laser 90 x 8 mm lub tampondruk 60 x 8 mm
widełki S245 x W56 x G21 mm • laser 90 x 8 mm lub tampondruk 60 x 8 mm
łopatka S255 x W58 x G21 mm • laser 90 x 8 mm lub tampondruk 60 x 8 mm
Narzędzia ogrodnicze Greenie to dzielenie się radością z pasji ogrodniczej.
Zestaw składa się z pazurków, widełek i łopatki - zapakowanych w
jutowy worek. Idealny do szerokiej gamy projektów ogrodniczych
i krajobrazowych, w tym kopania, pielenia, przesadzania i innych.

27,90 pln
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NEW!

Latarki i narzędzia

6,50 pln

NEW!
Zestaw narzędzi Ansbach

R17728.02

stal, ekoskóra (etui), plastik • S275 x W150 x G55 mm
UV 150 x 65 mm
Zestaw narzędzi w etui zapinanym na zamek. Zestaw składa się
z: młotka, poziomicy, nożyka introligatorskiego, zwijanej 3 m
miarki wyposażonej w mechanizm blokujący oraz szczypiec
długich, szczypiec z przegubem ślizgowym, płaskiego śrubokręta
i śrubokręta krzyżakowego. Podziałka w centymetrach i calach.

str. 254

Latarki i narzędzia

109,90 pln

Magnetyczna listwa
na narzędzia Magnetico

R08580.02

magnes, stal • S350 x W30 x G30 mm,
laser 100 x 10 mm
Magnetyczna listwa zapewnia bezproblemowe i bezpieczne
przechowywanie wszystkich narzędzi. Udźwig do 14kg.
Pozwala zachować porządek w warsztacie i garażu.

27,90 pln

NEW!
Zestaw narzędzi Munster

R17495.08

metal, plastik • S185 x W90 x G32 mm
tampondruk 40 x 40 mm lub UV 100 x 40 mm
37 elementowy zestaw narzędzi składający się z uchwytu wkrętakowego
z grzechotką, końcówki 25 mm, 4 końcówek krzyżakowych, 4 końcówek
pozidrive, 4 końcówek kwadratowych, 5 końcówek płaskich, 6 końcówek
sześciokątnych 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4” i 7 końcówek torx.
1. rękojeść z grzechotką, 2. 36 bitów 1/4” x 25 mm ze stali Cr-V.

Zestaw narzędzi Aachen

R17493.08

metal, plastik • S130 x W85 x G36 mm
tampondruk 40 x 40 mm
32 elementowy zestaw narzędzi składający się z ergonomicznego
uchwytu z grzechotką, 5 nasadek (1/4”: 5, 6, 7, 8, 9 mm), 25 końcówek
Cr-v (6.35 x 25 mm): PH0 x 2, PH1 x 2, PH2 x 2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2,
T10, T15, T20, H3, H4, H5, H6, SL3, SL4 x2, SL5 x 2, SL6 x2, SL7 oraz
przejściówki. Pudełko z wysuwanym haczykiem. 1. rękojeść z grzechotką,
2. 5 kluczy nasadowych, 3. adapter do kluczy nasadowych, 4. 25 bitów
1/4” x 25 mm ze stali Cr-V.

42,90 pln

str. 255

NEW!

Latarki i narzędzia

39,90 pln

Narzędzie wielofunkcyjne
z latarką Survivor

R17536

metal, plastik ABS • narzędzie S115 x W43 x G22 mm,
latarka S95 x Ø28 mm, pudełko S160 x W140 x G47 mm • laser 20 x 11 mm,
tampondruk na pudełku 40 x 40 mm lub tampondruk XL 80 x 15 mm lub
sitodruk na poliestrowym etui 50 x 20 mm
Zestaw składający się z 11-funkcyjnego multitoola i 9-diodowej latarki
w opakowaniu upominkowym. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej.
Multitool posiada antypoślizgowe okładziny z tworzywa ABS. Zawiera:
szczypce uniwersalne, okładziny antypoślizgowe,szydło, wkrętaki płaskie,
otwieracz do butelek, nóż, skrobak do ryb z końcówką do haczyków
wędkarskich, pilnik, piłę, wkrętak PH krzyżowy, otwieracz do konserw.
Do zestawu dołączone są baterie – 3 x AAA. Dostępna opcja zdobienia
w rozmiarze XL.

Latarki i narzędzia

84,90 pln

Narzędzie wielofunkcyjne Bravado

R17511

str. 256

stal nierdzewna • S137 x W70 x G20 mm
laser 20 x 13 mm lub sitodruk 40 x 20 mm
11-funkcyjne, poręczne narzędzie, z rzadko spotykanym w produktach
tego typu młotkiem i końcówką do wyciągania gwoździ. Pakowane
w poliestrowe etui. Zawiera: końcówka do wyciągania gwoździ, wkrętak
krzyżowy, blokada, pilnik, wkrętaki płaskie, piła, otwieracz do konserw,
nóż do izolowania przewodów, nóż, młotek, szczypce uniwersalne.

39,90 pln

MULTI
TOOLS
R17508.02

R17508.04

R17508.41

R17508.05

R17508.82

R17499.41
R17508.42

Narzędzie wielofunkcyjne Exploit

R17499..

stal nierdzewna, aluminium • S69 x W32 x G18 mm
narzędzie: laser 25 x 5 mm, etui: sitodruk 25 x 15 mm

Narzędzie wielofunkcyjne Feat

Narzędzie 9 funkcyjne w aluminiowej obudowie stanowiące wersję
kieszonkową narzędzia Feat. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej.
Pakowane w poliestrowe etui. Narzędzie zawiera: nóż, wkrętak PH
krzyżowy, otwieracz do butelek, wkrętak płaski średni, nóż z ostrzem typu
serrated, szczypce uniwersalne z nożycami do cięcia drutu, wkrętak płaski
mały, otwieracz do konserw, pilnik pojedynczy jednorzędowy i podwójny
jednorzędowy.

21,90 pln

R17508..

stal nierdzewna, aluminium • S100 x W45 x G22 mm
laser 35 x 5 mm, sitodruk 40 x 20 mm
Narzędzie 9-funkcyjne pakowane w poliestrowe etui. Ostrza wykonane
ze stali nierdzewnej. Narzędzie zawiera: piłę, wkrętaki płaskie, otwieracz
do konserw, pilnik, szczypce uniwersalne, skrobak do ryb z końcówką do
haczyków wędkarskich, otwieracz do butelek, wkrętak PH krzyżakowy, nóż.

33,90 pln

str. 257

R17499.02

Latarki i narzędzia

R17499.04

Narzędzie wielofunkcyjne Woodie

R17845.10

metal, drewno • S95 x W18 x G31 mm
laser 55 x 10 mm
Stylowe, składane, narzędzie wielofunkcyjne w drewnianej oprawie.
W jego skład wchodzą: klucze imbusowe (5 rozmiarów), wkrętak płaski,
wkrętak philips (krzyżowy).

str. 258

Latarki i narzędzia

18,90 pln

NEW!
Scyzoryk 10-funkcyjny Kassel

R17501.04

Scyzoryk wielofunkcyjny Pattani

R17566.10

stal nierdzewna • S90 x W26 x G17 mm
laser 15 x 10 mm lub 70 x 5 mm

stal nierdzewna, bambus • S95 x W25 x G15 mm
laser 40 x 10 mm lub tampondruk 40 x 5 mm

Wykonany ze stali nierdzewnej 10-funkcyjny scyzoryk. Pakowany
w poliestrowe etui. Błyszczące wykończenie. Zawiera: wkrętak płaski,
otwieracz do butelek, otwieracz do konserw, piłę, nożyczki, nóż,
korkociąg, ucho do przewlekania, pilnik, wkrętak PH krzyżowy
oraz oczko do troczenia.

Scyzoryk wykonany ze stali nierdzewnej oraz bambusa. Posiada 9 funkcji.
Na bambusowej powierzchni mogą występować różnice w kolorze
i strukturze drewna.

11,90 pln

16,90 pln

R17553.04

R17524

stal nierdzewna • S90 x W20 x G23 mm
laser 20 x 15 mm
Doskonały 13-funkcyjny scyzoryk. Wykonany ze stali nierdzewnej.
Pakowany w poliestrowe etui. Zawiera: piła, pilnik jednorzędowy, nożyczki,
skrobak do ryb z końcówką do haczyków, nóż, otwieracz do butelek,
wkrętak płaski, oczko do troczenia, korkociąg, ucho do przewlekania, pilnik,
szydło, wkrętak krzyżowy, otwieracz do konserw.

12,90 pln

R17553..

metal, karton, stal nierdzewna (ostrze)
pudełko S130 x W97 x G23 mm • tampondruk 60 x10 mm
scyzoryk S94 x W24 x G15 mm • laser 17 x 12 mm
brelok S61 x W14 x G14 mm • laser 25 x 7 mm
Zestaw składający się z 9-funkcyjnego scyzoryka z ostrzem ze stali
nierdzewnej oraz latarki z karabińczykiem. Latarka zasilana jest
4 bateriami typu LR41 (dołączone). Zestaw zawiera nóż, wkrętak PH
krzyżowy, pilnik, korkociąg, wkrętak płaski, otwieracz do butelek,
nożyczki, otwieracz do konserw oraz oczko do troczenia. Pakowany
w upominkowe opakowanie.

25,90 pln

str. 259

Scyzoryk 13-funkcyjny Singen

Zestaw Freiburg

Latarki i narzędzia

R17553.02

Scyzoryk 12-funkcyjny Mainz

R17513

stal nierdzewna • S97 x W26 x G16 mm
laser 60 x 6 mm
Wykonany ze stali nierdzewnej, pokrytej farbą metaliczną 12-funkcyjny
scyzoryk. Zawiera: skrobak do ryb, końcówka do haczyków wędkarskich,
nożyczki, piła, otwieracz do konserw, nóż, ucho do przewlekania, pilnik,
szydło, wkrętak krzyżowy, korkociąg, kółko do troczenia, otwieracz
do butelek, wkrętak płaski.

str. 260

Latarki i narzędzia

16,90 pln

Narzędzie wielofunkcyjne
w kształcie karty

R17498.01

stal nierdzewna, ekoskóra • narzędzie S69 x W45 x G2 mm
laser 17 x 7 mm lub 16 x 13 mm • etui S79 x W56 x G1 mm
laser 30 x 30 mm lub 60 x 30 mm lub UV 60 x 33 mm
Metalowe narzędzie w kształcie karty. Pakowane w etui z ekoskóry.
Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej. Narzędzie zawiera: otwieracz do
konserw, nóż, wkrętak płaski,miarkę, otwieracz do butelek, klucz oczkowy
– 4 rozmiary, klucz do nakrętek motylkowych, piłę, kątomierz, klucz płaski
– 2 rozmiary, remizę do troczenia/klucz do zaginania drutu.
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

3,15 pln

Zestaw narzędzi do roweru Biker

R17695

metal, plastik • S120 x W40 x G95 mm
sitodruk 40 x 25 mm na etui • tampondruk 40 x 10 mm na narzędziu
Wykonany z metalu i plastiku zestaw narzędzi rowerowych w
poliestrowym etui z łyżkami do opon i kompletem (9 szt. łatek do
dętek) wraz z klejem. Zestaw narzędzi zawiera: zestaw 3 kluczy
nasadowych, wkrętak płaski, wkrętak krzyżowy (Phillips), zestaw
kluczy imbusowych, klucz płaski 3 rozmiary, klucz do szprych 14G.

31,90 pln

Narzędzie wielofunkcyjne Van

R17564.01

stal nierdzewna • S70 x W33 x G11 mm
laser 40 x 17 mm
Narzędzie wielofunkcyjne składające się z: noża, piły, nożyczek,
otwieracza do butelek, pilnika oraz ucha do przewlekania.

12,90 pln

Narzędzie wielofunkcyjne
z latarką BOLD

R17543.01

metal, plastik ABS • S140 x W45 x G45 mm
laser 40 x 20 mm
12 - funkcyjne narzędzie z latarką o strumieniu światła 20 lm. 4 białe
dody LED i 1 czerwona z migającym światłem ostrzegawczym.
Zawiera: latarka LED, nożyczki, skrobak do ryb, końcówka do haczyków
wędkarskich, wkrętak krzyżowy, piła, wkrętaki płaskie, otwieracz
do konserw, otwieracz do butelek, nóż, pilnik, klucze oczkowe.

25,90 pln
Narzędzie wielofunkcyjne Wrenchy R17491.01
stal nierdzewna • S132 x W40 x G5 mm
laser 40 x 10 mm
Narzędzie wielofunkcyjne. Wyposażone w otwieracz do butelek, linijkę
(miara w cm), otwieracz do puszek, nożyk do cięcia folii, klucz do nakrętek
oraz klucz imbusowy.

Narzędzie wielofunkcyjne Bikewise R17490.01

Latarki i narzędzia

4,50 pln

Stalowe narzędzie wielofunkcyjne w kształcie roweru. W jego skład
wchodzą: otwieracz do puszek i otwieracz do butelek, linijka (miara w cm),
wkrętak płaski, klucze imbusowe, śrubokręt krzyżakowy, przecinak do
sznurka, klucz motylkowy, zaczep na karabińczyk, zaczep na pasek,
pomocniczy wskaźnik kierunku, końcówka do podważania.

9,90 pln

str. 261

stal nierdzewna • S100 x W60 x G2 mm
laser 30 x 3 mm

SURVIVAL
TOOLS

NEW!
Nóż składany Prime

R17556

Latarki i narzędzia

R17552.02

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

metal, poliester • S400 x W100 x G45 mm
laser 65 x 10 mm

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

Składana saperka. Może służyć jako kilof lub piła. Pakowana w poliestrowe
etui zamykane na rzep.

21,90 pln

str. 262

Składana saperka

34,90 pln

R17555.04

R17555.02

stal 2CR13 • S93 x W35 x G17 mm
laser 30 x 10 mm
Wykonany z metalu 2CR13 składany nóż z ostrzem o długości
58 mm, blokadą ostrza, młotkiem do rozbicia szyb, przecinakiem do
samochodowych pasów bezpieczeństwa i klipem do zaczepienia.
Zapakowany w czarnym poliestrowym etui.

Składany nóż Acme

R17554.02

plastik, stal nierdzewna
rozłożony S86 x W55 x G2, złożony S145 x W34 x G5 mm
tampondruk 35 x 10 mm lub UV 35 x 10 mm lub laser 30 x 10 mm
Składany na płasko nóż w kształcie karty kredytowej. Zbliżone do karty
wymiary pozwalają na umieszczenie noża w portfelu. Dostępna opcja
zdobienia full color (druk UV).

28,90 pln

5,75 pln

R17496.05

Latarki i narzędzia

R17555..

R17496.02

Bransoletka I’ll survive

R17496..

poliester, plastik • S270 x W30 x G17 mm
laser 20 x 15 mm
Bransoletka pozwalająca na przetrwanie nawet w skrajnie nieprzyjaznych
warunkach. Wyposażona w sznurek (280 cm ), gwizdek, krzemień, kompas
i przecinak.

9,90 pln

str. 263

Nóż składany Intact

FOLDING
RULERS
NEW!
Składana miarka 2 m Fold

R17606.06

Składana miarka 2 m

R17629.06

plastik • S235 x W33 x G15 mm
UV 180 x 25 mm

plastik • S225 x W25 x G15 mm
UV 150 x 18 mm

Składana miarka 2 m w kształcie tradycyjnej miarki stolarskiej. Skala w cm.
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

Składana miarka 2 m w kształcie tradycyjnej miarki stolarskiej. Skala w cm.
Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

9,90 pln

Latarki i narzędzia

14,90 pln

str. 264

Składana miarka 1 m Recto

R17604.06

Miarka 0,5 m Zigzag

R17594.06

plastik • S131 x W25 x G13 mm
UV 80 x 20 mm

plastik, metal • S66 x W25 x G13 mm
UV 45 x 18 mm

Miara składana (x10) o długości 1 metra. Skala w cm i calach. Dostępna
opcja zdobienia full color (druk UV).

Miarka składana 0,5 m – brelok. Skala w cm. Dostępna opcja zdobienia full
color (druk UV).

5,90 pln

4,95 pln

Miarka Moving-in

R17599.02

ekoskóra, metal • S65 x W65 x G18 mm
laser 30 x 30 mm lub UV 30 x 30 mm
Zwijana miarka 1,5 m w starannie wykonanym etui z ekoskóry. Skala w cm
i calach. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

Miarka zwijana 1,5 m Tailorfit

R17619.06

plastik ABS, PVC • S51 x W51 x G15 mm
tampondruk 30 x 30 mm lub UV 30 x 30 mm
Zwijana miękka miarka krawiecka 1,5 m. Podziałka w centymetrach.

1,98 pln

9,90 pln

Brelok z miarką 2 m

R17616

plastik • S50 x W55 x G13 mm
tampondruk 32 x 20 mm
Wykonany z plastiku brelok w kształcie domku z miarką 2 metrową.
Podziałka w centymetrach i w calach.

Latarki i narzędzia

3,15 pln

NEW!
R17588.01

plastik • S160 x W20 x G13 mm
laser 50 x 15 mm
Nóż wszechstronnego zastosowania z łamanym ostrzem. Umieszczona
w tylnej części noża zatyczka zabezpiecza mechanizm przed wypadnięciem
i umożliwia bezpieczne odłamywanie kolejnych segmentów ostrza.

4,90 pln

Brelok z miarką 1 m

R17617

plastik • S40 x W40 x G15 mm
tampondruk 20 x 20 mm lub UV 20 x 20 mm
Wykonany z plastiku brelok w kształcie opony z miarką 1 metrową.
Podziałka w centymetrach.

3,25 pln

str. 265

Nóż do kartonu

R17603.08

R17603.03

Miarka zwijana 2 m brelok Just

R17603..

plastik, metal • S45 x W45 x G12 mm
tampondruk 20 x 20 mm lub UV 20 x 20 mm

Miarka zwijana 2 m Actual

R17605

metal, plastik • S80 x W60 x G30 mm
tampondruk 37 x 40 mm

Zwijana miarka 2-metrowa, brelok, wykonana z metalu i plastiku. Podziałka
w cm i calach. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

Wielofunkcyjna miarka 2-metrowa z długopisem, notesem i poziomicą.
Dołączony długopis z wkładem w kolorze czarnym. Podziałka w cm i calach.
Zaczep do paska.

4,98 pln

5,98 pln

R17608.04

Latarki i narzędzia

R17598.08

R17598.04

str. 266

Miarka zwijana 1 m brelok Exacto

R17598..

plastik, guma, metal • S42 x W40 x G16 mm
laser 14 x 14 lub UV 14 x 14 mm
Brelok, zwijana miarka 1-metrowa w gumowej obudowie. Miarka posiada
blokadę taśmy. Średnica pola pod znakowanie (wgłębienie) 20 mm.
Podziałka w centymetrach. Dostępna opcja zdobienia full color (druk UV).

2,90 pln

R17608.08
Miarka zwijana 5 m Correct

R17608..

metal, plastik • S85 x W75 x G45 mm
tampondruk 25 x 20 mm
Zwijana miarka 5-metrowa wykonana z metalu i plastiku. Podziałka w cm
i calach. Zaczep do paska.

14,90 pln

Miarka zwijana 5 m Concrete

R17630

metal, plastik • S85 x W70 x G40 mm
laser 30 x 20 mm
Zwijana miarka 5-metrowa z metalową blaszką i plastikowym zaczepem
na rękę. Dodatkowo wyposażona w zaczep do paska. Skala w cm.

19,90 pln

Miarka zwijana 3 m Pinpoint 

R17631.21

stal węglowa, ABS • S60 x W57 x G34 mm
tampondruk 20 x 7 mm
Zwijana miarka 3 m o ergonomicznym kształcie. Wykonana ze stali
węglowej i ABS. Wyposażona w zaczep do paska. Skala w calach i cm.

Latarki i narzędzia

9,45 pln

R17623.21

plastik ABS, metal • S77 x W65 x G37 mm
tampondruk 25 x 10 mm, laser 25 x 10 mm
Zwijana miarka 3 m wykonana ze stali węglowej i plastiku ABS. Dodatkowo
wyposażona w zaczep do paska. Skala w calach i cm.

10,50 pln

Zwijana miarka 5 m Rigorous

R17632.21

stal węglowa, ABS • S80 x W75 x G38 mm
tampondruk 25 x 10 mm
Zwijana miarka 5 m o ergonomicznym kształcie. Wykonana ze stali
węglowej i ABS. Dodatkowo wyposażona w zaczep do paska. Podziałka
w calach i cm.

12,90 pln

str. 267

Miarka zwijana 3 m Exact

R17626.02

R17626.03

Miarka zwijana 5 m Skill

R17626..

plastik ABS, metal • S93 x W73 x G36 mm
laser 30 x 12 mm
Zwijana miarka 5 m wykonana z stali węglowej i plastiku ABS. Skala w cm
i calach. Wyposażona w zaczep do paska. Końcówka taśmy z magnesem.
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14,50 pln

str. 268

Miarka zwijana 7,5 m Right-on

R17633.21

stal węglowa, ABS • S87 x W77 x G44 mm
tampondruk 30 x 10 mm
Zwijana miarka 7,5 m o ergonomicznym kształcie. Wykonana ze stali
węglowej i ABS. Dodatkowo wyposażona w zaczep do paska. Skala
w calach i cm.

21,90 pln

R17622.21

Miarka zwijana 5 m Deft

R17622..

plastik ABS, metal • S85 x W80 x G40 mm
tampondruk 30 x 10 mm lub laser 30 x 10 mm

Latarki i narzędzia

R17622.04

str. 269

Zwijana miarka 5 m wykonana ze stali węglowej i plastiku ABS. Skala w cm
i calach. Dodatkowo wyposażona w zaczep do paska.

13,90 pln
R17622.08

str. 270
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R17786.08

R17786.04
Skrobaczka

R17786..

plastik • S210 x W86 x G27 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 60 x 50 mm
Skrobaczka do szyb. Niezbędne, zimowe wyposażenie każdego kierowcy.
Dostępna opcja druku XL

3,15 pln

R17786.00

R17781.02

R17781.04

R17781.08

Skrobaczka do szyb z rękawicą

R17781..

plastik, poliester • S240 x W160 x G30 mm
sitodruk 90 x 90 mm
Skrobaczka z rękawicą umożliwia szybkie usunięcie lodu z szyb
samochodu. Rękawica chroni dłoń przed mrozem i śniegiem.

str. 271

Latarki i narzędzia

7,95 pln

PARASOLE / CZAPKI / PELERYNY

PARASOLE

I CZAPKI

CAPS

R08718.68

str. 274

Parasole i czapki

R08718.28

Daszek przeciwsłoneczny Aveiro

R08718.08

R08752.05

bawełna 165-170 g/m2 • S200 x W50 x G200 mm
sitodruk 90 x 30 mm
Bawełniany daszek przeciwsłoneczny z regulowanym zapięciem.
Gramatura 165-170 g/m² Wysokość paska 50 mm. Zapięcie na rzep.

6,90 pln

Czapka 5 paneli Braga

R08718..

poliester • S200 x W150 x G200 mm
sitodruk 90 x 50 mm
Czapka 5-panelowa z daszkiem wykonana z poliestru. Długość daszku
80 mm. Gramatura 130-140 g/m². Zapięcie na rzep.

4,95 pln

R08726.08

R08726.04

Czapka 6 paneli Rally

R08739.02

bawełna 259 g/m • S200 x W150 x G200 mm
sitodruk 60 x 50 mm
2

Czapka 6 paneli Santarem

R08726..

bawełna 280-290 g/m • S200 x W150 x G200 mm
sitodruk 50 x 50 mm
2

6-panelowa czapka z daszkiem z grubej bawełny. Gramatura czapki
280-290 g/m². Długość daszku 80 mm. Zapięcie na klamrę.

6-panelowa czapka wykonana z grubej bawełny o gramaturze 259 g/m²
z haftem w wyścigową szachownicę. Zapięcie na rzep.

7,90 pln

7,90 pln

R08720.08

Czapka z daszkiem Coimbra

R08720.04

Parasole i czapki

R08720.68

R08720..
str. 275

bawełna 165-170 g/m2 • S200 x W150 x G200 mm
sitodruk 50 x 50 mm
Bawełniana czapka 5 panelowa z daszkiem.
Gramatura 165-170 g/m² Długość daszku 80 mm

5,95 pln

doskonale
oddycha

Odblaskowa czapka Be Active

R08719.15

poliester 140 g/m2 • S200 x W120 x G200 mm
sitodruk 50 x 50 mm

poliester 140 g/m2 • S150 x W120 x G150 mm
sitodruk 45 x 45 mm

Czapka w neonowym kolorze, z taśmą odblaskową, wykonana
z przewiewnej elastycznej dzianiny poliestrowej 140g/m2. Zapięcie
na rzep.

Czapka dla dzieci w neonowym kolorze, z taśmą odblaskową. Wykonana
z przewiewnej elastycznej dzianiny poliestrowej 140 g/m². Doskonale
widoczna z oddali, zwiększa bezpieczeństwo dziecka. Zapięcie na rzep.

Parasole i czapki

11,90 pln

str. 276

Odblaskowa czapka dziecięca SportifR08717.15

9,90 pln

Czapka dziecięca Ducky

R08714.68

R08740

bawełna 165-170 g/m2 • S170 x W140 x G170 mm
sitodruk 45 x 45 mm
Bawełniana czapka dla dzieci – kaczuszka. Posiada możliwość regulacji
obwodu czapki za pomocą zapięcia na rzep. Gramatura czapki
165-170 g/m².

R08714.06

R08776.02

poliester, spandeks • S290 x W160 x G290 mm
sitodruk 60 x 20 mm
Kapelusz z motywem piłki. Wykonany z poliestru z domieszką
elastycznego spandex-u, wykończony podszewką. Artykuł sezonowy
(nie podlega zwrotowi).

5,90 pln

Czapka dziecięca Daily

R08714..

bawełna 165-170 g/m2 • S160 x W120 x G180 mm
sitodruk 80 x 40 mm
Wykonana z bawełny 165-170 g/m². 5-panelowa czapka dziecięca (obwód
50-56 cm) z daszkiem. Zapięcie na rzep.

5,95 pln

str. 277

Kapelusz kibica

Parasole i czapki

7,90 pln

Parasole i czapki

RAINCOATS

NEW!
Peleryna przeciwdeszczowa
Rain Stop

R74009.04

str. 278

poliester • etui S280 x W215 x G2 mm
peleryna S1050 x W750 x G2 mm • sitodruk na etui 80 x 100 mm
Solidna, przeciwdeszczowa peleryna z kapturem. Wykonana z tafty
poliestrowej z powłoką PVC. Gramatura 200 g/m2. Przeszycia podklejone
gumową taśmą. Pakowana w zapinany pokrowiec wykonany z tego
samego materiału. Idealna na rower lub spacer z psem w deszczowe dni.

47,90 pln

R74018.04

R74018.06

Brelok Raincoat

R74018.08
R74018..

plastik, folia • pudełko S65 x W65 x G65 mm
ponczo S115 x W110 cm • tampondruk 25 x 25 mm
Ponczo w pudełku. Pudełko z dużym miejscem na nadruk można
z łatwością przytroczyć do paska lub plecaka. Wykonane z folii ponczo
w rozmiarze 115 x 110 cm.

3,65 pln

R74038.03

Peleryna przeciwdeszczowa
dla dzieci Rainbeater

R74038.08

R74038..

tworzywo EVA, poliester • etui S125 x W170 x G60 mm
peleryna S1050 x W750 x G2 mm • sitodruk na etui 80 x 100 mm
Przeciwdeszczowa peleryna dla dzieci wykonana z tworzywa EVA.
Gramatura 130 g/m². Pakowana w etui z poliestru ze ściągaczem.
Doskonała na spacer w deszczowe dni. Etui S125 x W170 x G60 mm

12,45 pln

NEW!

R17836.03

poliester • S350 x W490 x G2 mm
sitodruk 250 x 60 mm
Wodoodporny pokrowiec chroni plecak przed ulewnym deszczem,
śniegiem i mgłą. Idealnie pasuje do plecaków o maksymalnej pojemności
30L.

14,90 pln
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Odblaskowy pokrowiec
na plecak HiVisible

Parasole i czapki

R74038.04

R07920.02

R07920.08

R07928.05

R07920.42

Parasol automatyczny Fribourg

R07920..

poliester 190T, metal, plastik S1020 x W875 x G1020 mm
sitodruk 200 x 100 mm
Popularny automatycznie rozkładany parasol z poliestru 190T
z przyjemną w dotyku gumowaną, plastikową rączką typu soft grip.
Srednica 1020 mm.

Parasole i czapki

18,90 pln

R07926.15

R07926.42

Parasol Winterthur

R07928.02
Parasol składany Uster

R07928.42
R07928..

poliester 190T, metal
złożony S335 x W42 x G42 mm, rozłożony S930 x W565 x G930 mm
sitodruk 200 x 100 mm
Składany parasol ręcznie otwierany i zamykany. Rama, pałąk i żebra
wykonane z metalu. Plastikowa rączka wyposażona w opaskę. Pakowany
w wodoodporne etui poliestrowe. Średnica parasola 930 mm.

14,90 pln

R07926.02

R07926.05

R07926..
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poliester 190T, metal • S1030 x W820 x G1030 mm
sitodruk 200 x 120 mm
Automatycznie rozkładany parasol wykonany z poliestru 190T. Pałąk, żebra
i rama wykonane z metalu. Rączka pokryta antypoślizgową pianką EVA.
Średnica parasola 1030 mm.

19,90 pln

R07926.06

R07926.08

R07943.42

R07943.82

Składany parasol sztormowy Ticino

R07943..

pongee 190T, włókno szklane, metal
S1000 x W560 x G1000 mm, złożony S290 x W60 x G60 mm
sitodruk 200 x 140 mm
Elegancki, wiatroodporny parasol automatycznie rozkładany z elastycznym
zaczepem na rękę. Rączka typu soft grip – miła i delikatna w dotyku.
Pakowany w wodoodporne etui z pongee. Rama i żebra wykonane z włókna
szklanego i aluminium. Pałąk z metalu. Parasol sztormowy – dzięki
zastosowaniu żeber o specjalnej konstrukcji, stelaż może być wywinięty
przez wiatr na drugą stronę. Średnica parasola 1000 mm.

Parasol automatyczny Lugano

R07941.05

pongee 190T, włókno szklane, metal, plastik • S850 x W860 x G850 mm
sitodruk 250 x 150 mm
Kwadratowy wiatroodporny automatyczny parasol wykonany z pongee
190T. Wyposażony w gumowaną rączkę typu: soft grip. Pałąk wykonany
z metalu, rama i żebra z włókna szklanego. Średnica 1040 mm.

19,90 pln

41,90 pln

UMBRELLAS

Parasole i czapki

R07943.05
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R07943.02

R07947.02

R07947.04

Parasol składany Locarno

R07947..

poliester 190T, włókno szklane, aluminium, metal, plastik
rozłożony S970 x W970 x G560 mm, złożony S235 x W53 x G53 mm
sitodruk 200 x 100 mm
Składany wiatroodporny parasol ręcznie otwierany i zamykany. Rama
i żebra wykonane z włókna szklanego i aluminium, pałąk z metalu.
Plastikowa, gumowana rączka typu soft grip wyposażona w opaskę
z taśmy elastycznej. Pakowany w wodoodporne etui z pongee.
Średnica 970 mm.

25,90 pln
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Parasole i czapki

R07936.04

R07936.08

R07936.05
Elegancki parasol Basel

R17950.02

pongee 190T, włókno węglowe, aluminium • S1100 x W920 x G1100 mm
sitodruk 150 x 150 mm
12-panelowy dwuosobowy, wiatroodporny parasol automatyczny
z antypoślizgową rączką. Żebra i rama wykonane z włókna węglowego.
Pałąk z aluminium. Pakowany w wodoodporne etui. Średnica parasola
1100 mm. Produkt klasy premium.

59,90 pln

Parasol automatyczny Martigny

R07936..

poliester 190T, metal, drewno • S1080 x W1080 x G905 mm
sitodruk 200 x 150 mm
Najpopularniejszy parasol promocyjny. Wykonany z solidnego poliestru
190 T i drewna. Rama i żebra wykonane z metalu. Średnica 1080 mm.

20,90 pln

Parasol automatyczny Olten

R07921.02

poliester 190T, metal, plastik • S1020 x W875 x G1020 mm
sitodruk 200 x 100 mm
Automatycznie rozkładany parasol z przyjemną w dotyku gumowaną
rączką. Specjalny uchwyt w kształcie litery „C” pozwala zaczepić parasol
na przedramieniu pozostawiając swobodną dłoń. Rama i żebra wykonane
z metalu.

22,90 pln

Parasol 16-panelowy Thun

R07949.02

pongee 190T, włókno szklane, metal
S1020 x W900 x G1020 mm • sitodruk 100 x 50 mm
Elegancki dwuosobowy, wiatroodporny, automatyczny parasol
16-panelowy wykonany z poliestru pongee 190T z drewnianą rączką.
Pałąk, rama i końcówki wykonane z metalu, żebra z włókna szklanego.
Automatyczne otwieranie i składanie. Średnica 1020 mm.
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Parasole i czapki

47,90 pln

R07931.04
Parasol automatyczny Sion

R07931.02
R07931..

poliester 190T, metal, drewno • S1080 x W1080 x G905 mm
sitodruk 200 x 150 mm
Wykonany z poliestru 190T automatyczny parasol z drewnianą rączką.
Rama i żebra wykonane z metalu. Brzeg obszyty taśmą odblaskową.
Średnica 1080 mm.

Parasole i czapki

28,90 pln

str. 284

Parasol automatyczny Davos

R07934.08

poliester 190T, metal • S1060 x W1060 x G820 mm
sitodruk 200 x 150 mm
Czarny parasol z poliestru 190 T z kontrastującym czerwonym obszyciem
i panelem. Wyposażony w ergonomiczną plastikową rączkę. Rama i żebra
wykonane z metalu. Średnica 1060 mm.

28,90 pln

Składany parasol sztormowy Biel

R07942.02

pongee 190T, włókno szklane, metal
S980 x W590 x G980 mm, złożony S315 x W100 x G55 mm
sitodruk 200 x 140 mm
Automatycznie składany i rozkładany parasol. Żebra wykonane z włókna
szklanego, rama i pałąk z metalu. Dzięki zastosowaniu żeber o specjalnej
konstrukcji, stelaż może być wywinięty przez wiatr na drugą stronę.
Dodatkowo zawiera wodoodporne etui z pongee.

Parasole i czapki

47,90 pln

Elegancki parasol Lausanne

R07937..
str. 285

pongee 190T, włókno szklane, ekoskóra • S1200 x W930 x G1200 mm
sitodruk 250 x 150 mm
Elegancki dwuosobowy, automatyczny, wiatroodporny parasol z rączką
wykonaną z wysokiej jakości ekoskóry. Pałąk, rama i żebra wykonane
z włókna szklanego. Średnica 1200 mm.

54,90 pln

R07937.02

R07937.04

R07945.02
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Parasole i czapki

R07945.42

Składany parasol sztormowy Vernier

R07945..

pongee 190T, metal, włókno szklane, aluminium
S1230 x W750 x G1230 mm, złożony S380 x W90 x G60 mm
sitodruk 200 x 150 mm
Automatycznie rozkładany/składany, wiatroodporny parasol dla dwojga.
Rama i żebra wykonane z aluminium i włókna szklanego, pałąk z metalu.
Parasol sztormowy – dzięki zastosowaniu żeber o specjalnej konstrukcji,
stelaż może być wywinięty przez wiatr na drugą stronę. Rączka typu
soft grip. Pakowany w wodoodporne etui. Średnica parasola 1230 mm.
Produkt klasy premium.

64,90 pln
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model

12

PLECAKI / TORBY / KOSZE / WORKI

PLECAKI

I TORBY

LAPTOP
BAGS

& BACKPACKS

Plecak usztywniany na laptop Indio

R91799.41

Plecak na laptop Pensacola

R91839

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

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

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

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

89,90 pln

str. 290

Plecaki i torby

149,00 pln

NEW!
Torba na laptop Danny

R91801.02

poliester 300 D S400 x W300 x G70 mm
sitodruk 200 x 100 mm
Wyściełana torba na laptop z tkaniny 300D powlekanej PVC. Główna
przegroda przeznaczona na laptop 15". Dodatkowa kieszeń zewnętrzna
zapinana na rzep. Wewnątrz podszewka 210T. Dopinany pasek pozwala
nosić torbę na ramieniu. Dodatkowy pasek z tyłu torby pozwala umieścić
ją na rączce od walizki.

49,90 pln

Plecak dwukomorowy na laptop
Oxnard

R91843.02

wodoodporny nylon, poliester/PU • S300 x W430 x G120 mm
sitodruk 200 x 110 mm
Plecak wyposażony w 2 oddzielne, duże komory zamykane na zamek.
W tylnej znajduje się kieszeń przeznaczona na laptop 17". Dodatkowo
w drugiej komorze są 3 wewnętrzne kieszonki. Na zewnątrz spora kieszeń
zamykana na zamek a z boku gniazdo USB, dzięki któremu można podpiąć
swój smartfon do powerbanka. Kabel USB w zestawie. Wnętrze plecaka
wykończone jest poliestrową podszewką. Miękkie wygodne plecy, szelki
i uchwyt pokryte są siateczką. Pojemność około 19L. Telefon nie jest
dołączony.

109,90 pln

Plecak/teczka City Cyber
z ochroną RFID

R91842.02

wodoodporny nylon 1680D • S320 x W460 x G150 mm
sitodruk 120 x 150 mm
Wielofunkcyjny plecak/teczka z wbudowaną ochroną RFID na laptop
17" i tablet 10". Wykonany z wodoodpornego i wytrzymałego
nylonu. Posiada wiele kieszeni, przegródek i wygodne szerokie
szelki. Istnieje możliwość poszerzenia plecaka przez rozpięcie
dodatkowego zamka. Ciekawym rozwiązaniem jest wmontowany
port USB, dzięki któremu można podładować swój smartfon (kabel
dołączony w zestawie). Pomysłowa konstrukcja plecaka pozwala na
przekształcenie go w teczkę. Z boku i u góry plecaka umieszczono
dwa miękkie uchwyty, dzięki którym można go przenosić w ręku - jak
torbę (szelki są chowane). Doskonale sprawdzi się także w podróży
jako bagaż podręczny. Posiada specjalny pasek umożliwiający
zamocowanie go na uchwycie walizki. Akcesoria nie są dołączone

Plecak na laptop York

R91796.02

Torba na laptop Novato

R91800.21

aluminium, poliester 300 D• S500 x W300 x G150 mm
sitodruk 100 x 60 mm

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

Plecak z przegrodą na laptop 15" zabezpieczoną specjalnym zamknięciem
z indywidualnym kodem. Na zewnątrz przednia kieszeń zamykana na
zamek, a z boku gniazdo USB, dzięki któremu można podpiąć swój
smartfon do powerbanka. Kabel USB w zestawie. Miękkie wygodne plecy i
szelki pokryte są siateczką. Plecak posiada pasek na uchwyt walizki.
Plecak uniemożliwia dostęp do niego osobom trzecim.

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

99,90 pln

89,90 pln
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NEW!

Plecaki i torby

149,90 pln

Składany plecak Benton

R91834.02

poliester, ripstop
złożony S180 x W170 x G50 mm, rozłożony S300 x W440 x G150 mm
sitodruk 180 x 150 mm
Bardzo lekki jednokomorowy plecak z przednią kieszenią zapinaną na
pasek i klamerkę. Posiada dodatkowo 2 kieszenie boczne. Wewnętrzna
kieszonka umożliwia spakowanie plecaka tak, aby zajmował niewiele
miejsca. Pojemność 20 litrów.

19,90 pln

Plecak Alameda

R91836.08

poliester • S300 x W460 x G140 mm
sitodruk 160 x 200 mm
Praktyczny i solidny plecak. Posiada komorę główną, przednią przegrodę
i kieszeń z przodu zamykane na zamek. Dodatkowo wyposażony
w 2 kieszonki boczne. Pojemność 16 litrów.

69,90 pln

Plecak Crossett

R91835.02

poliester, ripstop • S200 x W420 x G140 mm
sitodruk 150 x 200 mm
Jednokomorowy plecak z głęboką kieszenią przednią zapinaną na
zamek i 1 siateczkową kieszenią boczną. Główna komora jest zamykana
ściągaczem ze stoperem i zintegrowana z górną krawędzią plecaka oraz
szelkami. Takie rozwiązanie pozwala na łatwy dostęp, a jednocześnie
dobrze chroni zawartość. Pojemność 16 litrów.
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24,90 pln

Plecak Cortez

R91837.02

wodoodporny nylon 1680D, poliester • S380 x W490 x G180 mm
sitodruk 190 x 40 mm
Praktyczny i solidny plecak. Komora główna posiada wewnętrzną kieszeń.
Z przodu dwie kieszenie zamykane na zamek, większa kieszeń posiada
mniejsze kieszonki na długopisy i inne drobiazgi. Po bokach plecak
wyposażony jest w 2 kieszonki. Dla lepszego komfortu zastosowano
wygodne, wentylowane, szerokie szelki i system wentylacji pleców.
Charakteru dodają mu przednie horyzontalne panele. Pojemność 30 litrów.

114,90 pln

Plecak miejski Diagonal

R91838.21

poliester, ekoskóra • S330 x W450 x G190 mm
sitodruk 100 x 60 mm
Plecak miejski o oryginalnym designie. Posiada jedną komorę główną,
kieszeń górną i 2 kieszonki wewnętrzne. Zapinany jest na ukośnie wszyty,
solidny zamek, zabezpieczony zatrzaskiem. W tylnej części ukryte są
3 kieszenie. Dla lepszego komfortu został wyposażony w wygodne,
wentylowane, szerokie szelki i system wentylacji pleców oraz pasy
umożliwiające umocowanie go na walizce. Można rozłożyć go na płasko.
Pojemność 17 litrów.

89,90 pln

Plecak miejski Austere

R08644.21

poliestrowy twill 450 g/m , aluminium • S290 x W420 x G170 mm
sitodruk 150 x 60 mm
2

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

R08645.41

oxford, poliester powlekany PVC • S290 x W450 x G150 mm
sitodruk 100 x 230 mm
Dwukomorowy plecak miejski. Wykonany z wytrzymałej tkaniny o splocie
oxford, 100% poliester powlekanej PVC. Wyposażony w tradycyjne
zamki. Dodatkowo posiada 1 kieszeń z przodu oraz 2 boczne, wykonane
z siateczki. Na szelkach naszyte są paski z odblaskowego materiału.
Pojemność 20 litrów.

89,90 pln

Plecak miejski Salinas

R08684.02

nylon 420D • S290 x W420 x G170 mm
sitodruk 150 x 60 mm
Solidny plecak z nylonu. Posiada jedną dużą kieszeń na zamek, dwie
przednie kieszenie z ukrytymi zamkami, uchwyt oraz wygodne paski na
ramię wyściełane pianką. Pojemność 20 litrów.

58,90 pln
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69,90 pln
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R08637.04

R08637.08
Plecak sportowy Kansas

R08634.02

Plecak sportowy Visalis

R08637..

poliester 600D • S260 x W410 x G130 mm
sitodruk 120 x 120 mm

żakard, poliester 600D • S290 x W470 x G180 mm
sitodruk 80 x 220 mm

Wykonany z poliestru 600 D plecak sportowy z bocznymi kieszonkami.
Wyposażony w regulowane szelki i odblaskową naszywkę. Pojemność
14 litrów.

Wykonany z poliestru 600 D i żakardu solidny plecak sportowy.
Wyposażony dodatkowo w bezpieczną kieszeń na portfel. Pojemność
25 litrów.

37,90 pln

39,90 pln

Plecak sportowy Palmer

R08657.08

R08582.04

ripstop, poliester 600D • S280 x W410 x G50 mm
sitodruk 100 x 60 mm
Wykonany z ripstopu i poliestru 600 D plecak sportowy, doskonały
dla biegaczy i rowerzystów. Kieszonka na bukłak. Posiada elementy
odblaskowe. Pojemność 3.5 litra.

44,90 pln

R08657.41
R08622

poliester, żakard • S300 x W410 x G220 mm
sitodruk 60 x 60 mm
Modny młodzieżowy plecak wykonany z żakardu i poliestru. Posiada
2 kieszenie wewnętrzne, 2 przednie oraz boczne kieszonki z siateczki
idealne do przechowywania napojów. Pojemność 25 litrów.

49,90 pln

Plecak Duluth

R08657..

żakard, poliester 600D • S320 x W430 x G230 mm
sitodruk 140 x 200 mm
Wykonany z żakardu i poliestru 600D plecak promocyjny. Pojemność
32 litrów.

37,90 pln

str. 295

Plecak młodzieżowy Nashville
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R08657.04

Plecak New Orleans

R08553

oxford • S290 x W430 x G150 mm
sitodruk 90 x 40 mm

Plecak sportowy Glendale

R08642

poliester 600D • S290 x W440 x G160 mm
sitodruk 60 x 200 mm

Wykonany z oxfordu praktyczny plecak z wieloma kieszonkami
i przegródkami. Pojemność 30 litrów.

69,90 pln

Wykonany z poliestru 600 D, gustowny plecak sportowy. Posiada dużą
komorę i bezpieczną kieszeń na portfel, regulowane szelki, boczne
kieszonki. Pojemność 20 litrów.

41,90 pln

R08583.08

str. 296
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R08692.08

R08692.02

R08692.55

Plecak Modesto

R08583.04

R08692.04
R08692..

poliester 600D • S250 x W400 x G70 mm
sitodruk 100 x 120 mm
Wygodny plecak miejski. Posiada 1 zamykaną na zamek dużą przegrodę
główną i 1 zasuwaną kieszeń przednią. Komfortowy wyściełany pianką tył
plecaka oraz paski. Pojemność 7 litrów.

15,50 pln

Plecak Valdez

R08583..

ripstop, poliester 210D • S210 x W390 x G160 mm
sitodruk 70 x 120 mm
Wykonany z ripstopu i poliestru 210D solidny plecak. Posiada 1 zamykaną
na zamek dużą przegrodę główną i 1 zasuwaną kieszeń przednią.
Komfortowy wyściełany pianką tył plecaka oraz paski. Pojemność
10 litrów.

26,90 pln

R08588.33

R08588.04

R08589.04

Plecak Winslow

R08588..

poliester, tkanina melanżowa • S250 x W400 x G70 mm
sitodruk 100 x 120 mm

poliester 600D • S240 x W320 x G110 mm
sitodruk 150 x 70 mm

Wygodny, dwukolorowy plecak miejski. Posiada 1 zamykaną na zamek
dużą przegrodę główną i 1 zasuwaną kieszeń przednią. Komfortowy
wyściełany pianką tył plecaka oraz paski. Pojemność 10 litrów.

Wykonany z poliestru 600D wygodny i kompaktowy plecak miejski.
Komfortowy wyściełany pianką tył plecaka. Z przodu mała kieszeń
zamykana na zamek. Pojemność 8 litrów.

14,90 pln

14,90 pln

str. 297

Plecak Walpi
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R08588.03

TRAVEL BAGS
Torba sportowa Atmore

R08584.02

ripstop, poliester • S690 x W290 x G260 mm
sitodruk 150 x 80 mm
Pojemna torba sportowa z kieszenią na zamek umieszczoną z przodu
i kieszenią boczną oraz uchwytem. Regulowany i odpinany pasek na
ramię. Pojemność 42 litry.

str. 298
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44,90 pln

Torba sportowa Greytone

R08593.21

poliester 300D, tkanina melanżowa
S430 x W240 x G200 mm • sitodruk 200 x 80 mm
Torba sportowa/podróżna z 1 komorą główną i kieszenią z przodu
zapinaną na rzep. Pojemność 18 litrów.

27,90 pln

NEW!
Torba podróżna z przegrodą
na garnitur Winton

R91819.21

tkanina melanżowa • S570 x W370 x G290 mm
sitodruk 150 x 100 mm
Torba biznesowa o przemyślanej konstrukcji, która pozwala bezpiecznie
przetransportować Twój garnitur i inne rzeczy potrzebne w podroży. Idealna
jako bagaż podręczny, który ochroni garnitur/ koszule przed zagnieceniami.
Posiada wiele dobrze zaprojektowanych funkcji aby uprościć pakowanie:
duża komora główna i osobna przegroda na garnitur (zmieścisz go razem z
wieszakiem). Zewnętrzna kieszeń boczna przydatna na podręczne drobiazgi
lub książkę, kieszeń na krawat i osobna spora kieszeń na buty. Mniejsze
kieszonki organizacyjne np. na dokumenty, kable itp. Regulowany pasek na
ramię z miękką podkładką. Dodatkową zaletą jest możliwość złożenia torby
na płasko, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca kiedy jest przechowywana.
Akcesoria nie są dołączone.

139,90 pln

Torba podróżna Indianapolis

R08626

oxford • S530 x W320 x G320 mm
sitodruk 200 x 100 mm
Obszerna torba podróżna z dużą kieszenią główną i dwiema bocznymi.
Pomysłowo zaprojektowany przedłużony zamek pozwala na jednoczesne
otwieranie klapy z boku torby i szybsze znalezienie zawartości w jej
wnętrzu.

R08682.02

poliester 600D, PVC
złożona S290 x W250 x G55 mm • rozłożona S500 x W290 x G250 mm
sitodruk 150 x 100 mm
Torba wykonana z poliestru 600D i PVC. Posiada główną przegrodę, dwie
zamykane na zamek kieszenie zewnętrzne i odczepiany pasek na ramię.
Brzegi torby wzmocnione gumowaną lamówką. Wysuwana tabliczka
z danymi adresowymi. Zaletą tej torby jest możliwość złożenia do
niewielkich rozmiarów, schowania i wykorzystania w razie konieczności
do spakowania dodatkowego bagażu. Pojemność 36 litrów.

39,90 pln

Torba podróżna Prescott

R08627.04

poliester 600D • S650 x W300 x G300 mm
sitodruk 120 x 50 mm
Duża torba podróżna wykonana z poliestru 600D. Posiada 2 obszerne
kieszenie boczne, przednią kieszonkę na drobne przedmioty i przedłużany
zamek. W pełni otwierany tył torby – zapakowanie i rozpakowanie nie
sprawia żadnego problemu.

44,90 pln
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74,90 pln
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NEW!
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Torba termoizolacyjna na lunch
Oradea

R08446.02

poliester 600 D, korek • S280 x W180 x G180 mm
sitodruk 120 x 50 mm
Torba termoizolacyjna na lunch z korkowym wykończeniem. Wewnątrz
materiał PEVA, który zapewnia utrzymanie żywności i napojów w stałej
temperaturze poza domem.
Doskonale sprawdzi się w codziennym przenoszeniu posiłków do pracy,
jak również podczas plażowania, podróży czy pikniku.
Torba wyposażona jest w regulowany pasek na ramię, boczną zewnętrzną
kieszonkę i zamykana jest na zamek.

29,90 pln

R08447.08

R08447.04
NEW!
Torba termoizolacyjna na lunch
Keep-it-cool

R08447..

non woven • S200 x W160 x G140 mm
sitodruk 120 x 70 mm
Praktyczna torba na lunch z materiału non-woven o gramaturze 80 g/m2.
Posiada izolację termiczną, zapięcie na suwak, przednią kieszeń i wygodny
pasek na ramię. Wewnątrz izolowana jest pianką oraz srebrną folią
termiczna. Torba idealna do pakowania i przewożenia posiłku do szkoły
lub biura. Zabierz ją ze sobą na plażę, a Twoje napoje pozostaną chłodne
na dłużej.

6,90 pln

R08699.03

Worek XL Dry Inside

R08699..

R08698.03

R08698.04

Worek Dry Inside

R08698..

poliester 250D i PVC 0,36 mm • S315 x W465 x G6 mm
sitodruk 230 x 240 mm

poliester 250D i PVC 0,36 mm • S230 x W330 x G6 mm
sitodruk 170 x 150 mm

Wodoodporny worek o gumowanej powierzchni. Pojemność 10 litrów.
Wyposażony w szczelne rolowane zamknięcie i odpinany pasek na ramię.

Wodoodporny worek o gumowanej powierzchni. Pojemność 3 litry.
Wyposażony w szczelne rolowane zamknięcie i karabińczyk.

31,90 pln

19,90 pln

str. 301

R08699.04

Plecaki i torby

R08699.02

Pokrowiec na garnitur Vejle

R08448.02

RPET non woven • S650 x W1160 x G30 mm
sitodruk 180 x 250 mm
Pokrowiec na garnitur wykonany z non woven RPET, materiału
wyprodukowanego ze zużytych plastikowych butelek. Pokrowiec
wyposażony w uchwyt, zamykany na zamek.

str. 302
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22,90 pln

Torba na garnitur Riverside

R91820

nylon 840D • S880 x W550 x G50 mm, długość po rozłożeniu 100 cm
sitodruk 300 x 100 mm
Wykonana z nylonu 840 D torba na garnitur. Torba jest wyposażona
w wewnętrzną przegródkę na garnitur i dwie kieszenie zewnętrzne
(na koszulę i krawat). Maksymalna długość 100 cm.

94,90 pln

Torba na garnitur Fontana

R91822

mikrofibra • S560 x W530 x G50 mm, długość po rozłożeniu 104 cm
sitodruk 200 x 200 mm
Elegancka torba na garnitur wykonana z mikrofibry. Maksymalna długość
ubrania 104 cm.

49,90 pln

Odblaskowy, składany plecak
Reflecto

R08706.02

poliester, ripstop • plecak S300 x W410 x G130 mm • etui S90 x W130 x
G1 mm
sitodruk 130 x 180 mm
Lekki plecak z odblaskowym panelem przednim i boczną kieszenią.
Kompaktowy, można go spakować w małe etui (9 x 13 cm).

R08702.04

R08702.55

Składany plecak Fresno

R08702..

poliester, ripstop
pokrowiec S95 x W140 x G1 mm • sitodruk 60 x 70 mm
plecak 300 x 410 x 150 mm • sitodruk 120 x 170 mm
Kompaktowy i lekki plecak z boczną kieszonką. Można go spakować
w małe etui (9x13 cm).

19,90 pln

Składany plecak Troy

R08687.42

poliester 300D • rozłożony S300 x W440 x G150 mm
złożony S210 x W220 x G90 mm• sitodruk 120 x 100 mm
Oryginalnie zaprojektowany składany plecak z kieszenią
w kontrastującym kolorze. Po wypełnieniu plecak można zawiesić
na wysuwanej rączce walizki na kółkach. Wymiar po rozłożeniu:
300 x 440 x 150 mm. Pojemność 18 litrów.

27,90 pln

Plecaki i torby

34,90 pln

Składany plecak Belmont

R08691.04

poliester 210D • rozłożony S410 x W320 x G120 mm
złożony S220 x W145 x G60 mm • sitodruk 130 x 100 mm
Starannie wykonany plecak składany. Splot ribstop. Posiada odblaskowe
wszywki zwiększające widoczność. Rozmiar plecaka po złożeniu to
w przybliżeniu B5 (20 x 145 x 60 mm). Pojemność 20 litrów.

22,90 pln

str. 303

NEW!

R08449.08

R08449.04
Plecak Convert

R08449..

RPET 210D • S340 x W430 x G1 mm
sitodruk 230 x 150 mm
Plecak wykonany z RPET 210D, z kieszonką na zamek oraz otworem
na słuchawki. Materiał wyprodukowany z przetworzonych plastikowych
butelek.

str. 304
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9,45 pln

Odblaskowy plecak Flash


R08703.01

poliester 210D • S320 x W420 x G1 mm
sitodruk 250 x 290 mm
Odblaskowy plecak promocyjny. Dobrze widoczny z oddali, zwiększa
bezpieczeństwo. Przedni panel wykonany z odblaskowej tkaniny, spód i tył
plecak uszyty z poliestru 210D.

12,90 pln

R08696.03

R08696.02

R08696..

poliester 210D • S335 x W420 x G1 mm
sitodruk 250 x 200 mm
Solidny plecak promocyjny wykonany z poliestru 210D, obszyty dookoła
360° taśmą odblaskową o szerokości 2,5 cm. Dobrze widoczny z oddali,
zwiększa bezpieczeństwo. Pojemność 7 litrów.

5,70 pln

R08696.08

str. 305
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R08696.04

R08694.33

R08694.08

R08694.55

R08694.04

Plecak promocyjny New Way

R08694..

non woven 80 g/m2 • S335 x W420 x G1 mm
sitodruk 250 x 290 mm
Lekki, modny plecak promocyjny non woven o gramaturze 80 g/m2.
Pojemność 7 litrów.

2,70 pln

Pas do walizki Suitcase Tight

R08523.04

poliester, PP • S1000 x W61 x G19 mm
sitodruk 250 x 30 mm lub tampondruk 45 x 12 mm
Pas wyposażony w zamek szyfrowy do zabezpieczenia walizki w podróży.

10,90 pln
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R08695.05

R08695.04

R08695.42

R08695.28

Plecak promocyjny

R08695.06

R08695.03

R08695.02
R08695..

poliester 210D • S335 x W420 x G1 mm
sitodruk 250 x 290 mm
Solidny plecak wykonany z poliestru 210D. Idealny, by spakować
niezbędne rzeczy na basen czy wycieczkę. Pojemność 7 litrów.

3,70 pln

R08695.15

R08695.08

R08695.33

BACKPACK
FOR KIDS
Plecak dziecięcy Shaggy Lion

R08549.99

poliester 600D, poliester 300D, PVC • S260 x W280 x G120 mm
sitodruk 100 x 20 mm
Wykonany z poliestru 600D, poliestru 300 oraz PCV plecak dziecięcy
z dużą kieszenią główną i dodatkowymi kieszonkami: przednią i boczną.

27,90 pln

Plecak dziecięcy Teddy

R08540

mikrofibra 600D • S230 x W280 x G180 mm
sitodruk 100 x 50 mm
Wykonany z mikrofibry dziecięcy plecak w granatowym kolorze
z motywem misia.

19,90 pln

Plecak dziecięcy Smiling Bear

R08633.99

poliester 600D, mikrofibra, poliester 300D, PVC
S260 x W280 x G140 mm • sitodruk 120 x 70 mm
Wykonany z poliestru 60 D, poliestru 300, mikrofibry oraz PCV plecak
dziecięcy z dużą kieszenią główną i dodatkowymi kieszonkami: przednią
i boczną. Pojemność 8 litrów.

R08547.04

poliester 600D • S250 x W370 x G140 mm
sitodruk 150 x 90 mm
Plecak dziecięco-młodzieżowy wykonany z poliestru 600D z taśmą
zwiększającą widoczność o szerokości 2,5 cm. Nie należy utożsamiać
tego produktu z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu
Dyrektywy o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686/EEC.
Pojemność 18 litrów.

25,90 pln

Plecak dziecięcy Happy Ladybird

R08631.99

poliester 600D, poliester 300D, PVC • S260 x W280 x G120 mm
sitodruk 100 x 20 mm
Wykonany z poliestru 600D, poliestru 300 oraz PCV plecak dziecięcy
z dużą kieszenią główną i dodatkowymi kieszonkami: przednią i boczną.
Pojemność 8 litrów.

29,90 pln

str. 307
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39,90 pln

Plecak korkowy Alfena

R08470.13

Plecaki i torby

R08505.10

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

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

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

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

10,90 pln

str. 308

Plecak jutowy Eco-Pure

13,90 pln

NEW!
Plecak korkowy Lagoa

R08469.02

korek, non woven • S380 x W400 x G1 mm
sitodruk 250 x 150 mm
Plecak non-woven z korkowym wykończeniem. Pojemność 7 litrów.

R08519.13

bawełna 120 g/m2 • S390 x W420 x G1 mm
sitodruk 250 x 250 mm
Plecak bawełniany o gramaturze 120 g/m . Produkt może być poddany
procesowi recyklingu. Pojemność 7 litrów.
2

5,99 pln

Korkowa torba na zakupy Almada

R08471.13

korek • S350 x W400 x G1 mm
sitodruk 200 x 200 mm
Naturalna, solidna korkowa torba na zakupy, wytworzona z dbałością
o środowisko naturalne. Długie uchwyty. Korek ulega biodegradacji,
a także może być poddany procesowi recyclingu.

14,90 pln

str. 309

Plecak bawełniany Vojens
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9,90 pln
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Torba bawełniana 140 g/m2
– krótkie uszy

R08518.13

Torba bawełniana 140 g/m2
– długie uszy

R08517.13

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

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

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

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

3,98 pln

4,10 pln

Torba bawełniana Eco-Mate

R08504.02

bawełna 180 g/m2 • S355 x W410 x G2 mm
sitodruk 250 x 250 mm
Naturalna wytrzymała bawełniana torba na zakupy z dwoma uchwytami.
Gramatura bawełny 180 g/m2. Długość uszu: 60 cm, szerokość dna: 10 cm

8,95 pln

R08450.05

R08450.08

R08450.51

R08456.08

R08456.03

R08456.04

R08456.51

R08450.06

NEW!

Torba na zakupy Non Woven
– długie uszy

R08450.03
R08450..

Torba na zakupy Non Woven
– krótkie uszy

R08456..

non woven 100 g/m2 • S300 x W350 x G75 mm
sitodruk 190 x 230 mm

non woven 80 g/m2 • S370 x W420 x G1 mm
sitodruk 220 x 280 mm

Wykonana z materiału non woven torba na zakupy z długimi uszami.
Długość uszu 46 cm, szerokość dna 7,5 cm.

Doskonała propozycja cenowa. Wykonana z materiału non woven 80 g/m2
torba na zakupy z krótkimi uszami.

3,25 pln

2,35 pln
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R08450.04

Plecaki i torby

R08450.02

R08454.42

R08451.08

Torba na zakupy i plażę

R08451.05

R08451..

non woven 100 g/m2 • S430 x W330 x G150 mm
sitodruk 200 x 200 mm
Wykonana z materiału non woven 100 g/m² dwufunkcyjna torba na zakupy
i na plażę.

3,95 pln
R08454.02

R08454.08

R08160.04
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Plecaki i torby

R08160.21

Torba na zakupy

R08454.06

R08454..

poliester 210D • S350 x W400 x G1 mm
sitodruk 250 x 150 mm
Składana torba na zakupy z poliestru 210D, z krótkimi uchwytami oraz
kieszenią ze ściągaczem. Po nadrukowaniu towar nie jest składany.

4,95 pln

Izotermiczny kosz piknikowy Huron

R08160..

poliester 600D, aluminium, pianka EPE • S470 x W370 x G275 mm
sitodruk 250 x 120 mm
Wykonany z poliestru izotermiczny kosz piknikowy o pojemności 32 litrów.
Zapewnia bardzo dobrą izolację termiczną dzięki starannemu wyłożeniu
wnętrza grubą warstwą izotermiczną z folii aluminiowej oraz pianki EPE.
Aluminiowa rama, uchwyt z pianki EVA. Maksymalne obciążenie 15 kg.

84,90 pln

R08163.04

R08507.13

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

Organizer do samochodu Tidy-up

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

19,90 pln

R08163..

non woven 80 g/m2 • S340 x W280 x G240 mm
sitodruk 100 x 100 mm
Składany usztywniany organizer samochodowy z długimi wygodnymi
uszami i bocznymi uchwytami. Z boku kieszonka.

21,90 pln
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Torba na zakupy z juty
Natural Shopper

Plecaki i torby

R08163.02

GIFT
BAGS

Torba na prezenty Ship

R26003

papier 210 g/m2 • S310 x W260 x G120 mm
XL 85 x 50 mm
Torba na prezenty dla dzieci z motywem marynistycznym w 3D.
Dołączony bilecik. Uchwyt wykonany z taśmy satynowej. Dostępna opcja
zdobienia w rozmiarze XL.

2,90 pln
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Plecaki i torby

tampondruk

Worek na prezenty XL

R22927.21

sztuczny len • S300 x W400 x G5 mm
sitodruk 220 x 200 mm
Pojemny worek na prezenty z klinem oraz satynową tasiemką w tym
samym kolorze.

7,95 pln

Worek na prezenty L

R22922

tiul • S250 x W345 x G1 mm
tampondruk 50 x 5 mm
Tiulowy worek na prezenty z satynową tasiemką. Miś nie jest dołączony.

2,95 pln

TECHNIKI ZDOBIENIA
PERSONALIZE YOUR GIFTS
DRUK UV

Druk UV to druk tuszami
polimerowymi, utwardzanymi
promieniami UV. Świetnie nadaje
się do drukowania dużych i małych
powierzchni w pełnym kolorze,
wraz z przejściami tonalnymi,
pozwala również wiernie
odwzorować grafikę rastrową.
Wielokrotny nadruk umożliwia
wykonanie druku wypukłego.

LASER

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

sitodruk

SITODRUK

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

TŁOCZENIE

Techniki zdobienia

W metodzie tłoczenia wzór znakowania
jest przenoszony na materiał za pomocą
matrycy, która pod wpływem wysokiej
temperatury i dużego nacisku wyciska
wzór na miękkiej powierzchni.
tampondruk

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

