


Wszystkie ceny netto (bez podatku VAT).

Produkty na zdjęciach mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. 

Logo me jest jedynie prezentacją możliwości umieszczenia logotypu  
na produkcie i nie znajduje się w rzeczywistości na żadnym z produktów. 

OZNACZENIA SYMBOLI

produkt klasy premium

dostępna opcja  
zdobienia w rozmiarze XL

dostępna opcja zdobienia  
full color (druk UV)

produkt pakowany 
w opakowanie upominkowe

produkt wykonany  
z materiałów ekologicznych

produkt wykonany  
z tworzywa wolnego od BPA

produkt wykonany  
ze stali nierdzewnej

produkt wykonany  
ze skóry naturalnej

produkt zasilany bateriami 
dołączonymi do produktu

produkt zasilany bateriami 
niedołączonymi do produktu

produkt zasilany z gniazda  
zapalniczki samochodowej

ochronne opakowanie, 
etui lub pokrowiec

końcówka przystosowana 
do ekranów dotykowych

kolor wkładu długopisu/pióra

grubość wkładu ołówka

obrotowy mechanizm włączania

normy bezpieczeństwa

  
wymiar maksymalny

NARZĘDZIA

wkrętak płaski

wkrętak Philips (krzyżowy)

klucz imbusowy

klucz nasadowy / oczkowy

klucz płaski

kluch Torx

końcówka PZ

zestaw rozmiarów

szczypce uniwersalne  
z nożycami do cięcia drutu

latarka

magnetyczne groty  
wkrętaków

narzędzia o funkcjach  
dodatkowych

ostrze ze stali nierdzewnej

nożyczki

blokada bezpieczeństwa

    
podziałka w calach 
/centymetrach

URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE

3W moc urządzenia

rodzaj wtyku

długość kabla

średnica głośników

pasmo przenoszenia

czułość SPL

impedancja [Ohm]

zniekształcenia  
harmoniczne THD

ładowarka indukcyjna 
zgodna ze standardem Qi

urządzenie wyposażone  
w kabel/gniazdo microUSB

USB typ C
urządzenie wyposażone  
w kabel/gniazdo USB typu C

urządzenie wyposażone  
w port USB 2.0

pojemność akumulatora

zasięg urządzenia  
bezprzewodowego

urządzenie pracujące  
w technologii Bluetooth

czas ładowania akumulatora

uśredniony czas odtwarzania

radio FM

LATARKI

strumień światła [lumeny]

żywotność diód LED [godziny]

typ i liczba diód LED

3W moc latarki

zasięg latarki [metry]

regulowany kąt  
nachylenia światła

właściwości magnetyczne/  
listwa magnetyczna

funkcja zoom

światło ostrzegawcze

NOTESY

uchwyt na długopis

dołączony długopis

dołączony zestaw memo

kostka biurowa klejona/nieklejona

zamknięcie taśmą elastyczną

notes w formacie kieszonkowym 
(zbliżonym do A6 lub mniejszy)

notes w formacie biurkowym 
(zbliżonym do A5 lub większy)

kartka gładka

kartka w linię

kartka w kratkę

papier chamois

barwiony brzeg

PARASOLE

średnica parasola

duo brolly model  
- parasol dwuosobowy

materiał wiatroodporny

 parasol sztormowy

automatyczne otwieranie  
i składanie

rączka typu soft grip

elementy z włókna szklanego

elementy z włókna węglowego

wodoodporne etui z pongee

PLECAKI, TORBY, TEKSTYLIA

8l
orientacyjna pojemność  
plecaka/torby [litry]

materiał dobrze  
wchłaniający wodę

materiał doskonale oddychający

elementy odblaskowe

długość uszu

efekt odblaskowy 360°

259
 g/m2 gramatura bawełny

gramatura poliestru

KUBKI IZOTERMICZNE

9h
wskazanie po jakim czasie temperatura  
napoju obniża się do 40°C

wewnętrzna ścianka kubka  
wykonana ze stali 18/8

próżnia między ściankami kubka 
zapewnia parametry termosu

rozkręcana pokrywka umożliwiająca 
jej dokładne umycie

oryginalny mechanizm podwójnego  
zabezpieczenia przeciw wylaniu płynu

szczelne zamknięcie - leak proof 
zapobiegające wyciekaniu płynów

zamknięcie typu open/close

zamknięcie typu flip up sip

zamknięcie typu slip-go

zamknięcie typu shift-close

ergonomiczna opaska  
ułatwiająca trzymanie kubka

INDEKS 
adapter do ładowania bezprzewodowego ...45
adapter USB ..........................................................47
akcesoria rowerowe ............................................24
antystres .............................................................. 154

bidon ..............................................................72 – 76
blok z karteczkami ...............................................95
bransoletka USB ...................................................46
brelok .......................30, 47 – 48, 55 – 60, 63, 80,  
........................................................... 101 – 102, 126
brelok odblaskowy .................................101 – 102
brelok metalowy ..........................................55 – 60
butelka ....................................................74 – 76, 78
butelka szklana ............................................75 – 76

czapka świąteczna ............................................ 154
czołówka .................................................................23

długopis ..........................82 – 92, 126, 133 – 135
domino ................................................................. 107
drewno – gadżety .............56, 92, 99, 106 – 108,  
...................................... 140, 142 – 144, 146 – 150
dziadek do orzechów ....................................... 140
dziurkacz ozdobny ...............................................94

eko – gadżety ....................92, 99, 106, 108, 111,  
.................................................... 133, 146, 148, 150
etui na kartę RFID ................................................53

farbki ..................................................................... 100
fartuch ............................................................98, 138
foremki do ciastek ............................................ 138

galanteria skórzana .............................................53
głośnik .....................................................................42
gogle do wirtualnej rzeczywistości ..................48
gra zręcznościowa / logiczna ..............106 – 108
gumka do zmazywania ..............................96, 100

izotermiczny kosz .............................................. 110

kabel USB / microUSB / USB typu C ......46 – 47
kamizelka odblaskowa ...............................54, 101
kompas ...................................................................24
korkociąg ..................................................141 – 144
kosmetyczka ..........................................................51
kosz na zakupy / izotermiczny ....................... 110
kości do gry ......................................................... 107

kredki ...........................................................96 – 100
kubek ................................................8, 16, 139, 157
kubek izotermiczny ................10 – 15, 156 – 157

lampion ................................................................ 147
lampka kieszonkowa ...........................................23
lampka rowerowa ................................................24
latarka ......................................18 – 24, 28, 30 – 31
lokalizator ...............................................................48
lusterko ...................................................................52

ładowarka indukcyjna do telefonu ..................45
ładowarka samochodowa .................................45

maskotka ..................................................103 – 105
miarka składana ...................................................35
miarka zwijana ........................26, 28, 33 – 35, 52
miska do orzechów .......................................... 140
młynek .................................................................. 141

narzędzie wielofunkcyjne...................25, 29 – 32
notes ...................................................99, 130 – 135 
nożyczki ..................................................................94
nóż składany ..........................................................25

odblaski .......................................54, 79, 101 – 102
ołówek ............................................................92, 100
ołówek automatyczny .........................................83
opaska odblaskowa .............................................54
osłona na kamerę ................................................44
otwieracz do butelek ..................................58 – 59
ozdoba świąteczna ...................... 146, 148 – 150

parasol ...........................................................65 – 70
peleryna przeciwdeszczowa  ...................62 – 63
piórnik ..............................................................51, 96
pióro kulkowe w zestawie .........................83 – 86 
plecak .................................................97, 112 – 119
pojemnik próżniowy .............................................. 6
pokrowiec na telefon ..........................................79
ponczo ....................................................................63
portfel ......................................................................53
przytulanka ......................................................... 103

radio ..................................................................38, 42
ręcznik ..............................................50, 74, 77 – 78
rękawiczki do ekranów dotykowych ...............48
rower – akcesoria .................................................24

saperka ...................................................................28
saszetka ..................................................................79
scyzoryk .........................................................30 – 31 
skarbonka............................................................ 146
ski-pass  ..................................................................80
skóra naturalna – gadżety ..........................53, 57
skrobaczka do szyb .............................................36
skrzynka na wino ............................................... 144
słuchawki .......................................................38 – 41
stojak / uchwyt na telefon.........................43 – 44
szablon do dekoracji kawy ............................. 141
szachy ................................................................... 142
szatkownica ........................................................ 139

świeca zapachowa .................................151 – 153
świeczka ....................................................151 – 153 

temperówka .................................................95, 100
termos .................................................................6 – 8 
torba na garnitur ............................................... 124
torba na prezenty ............................................. 158
torba na wino ..................................................... 158
torba na zakupy ................................................. 111
torba podróżna/sportowa ...................120 – 123
touch pen ......................................................86 – 87
trofeum ................................................................ 127

uchwyt / stojak na telefon...........43 – 44, 74, 90

wizytownik ...................................... 126, 128 – 129
worek ..................................................97, 111 – 112 
worek na prezenty .................................154 – 155 
worek wodoodporny ........................................ 111
wycinanka z drewna ......................................... 146
wyciskarka do cytrusów .................................. 139

zegar biurkowy .....................................................43
zestaw do malowania ...................................... 100
zestaw do manicure ............................................50
zestaw do wina .......................................142 – 144
zestaw narzędzi ...........................................26 – 28
zestaw piśmienniczy ...................................82 – 86 
zestaw serowy .................................................... 140
zestaw świec ............................................151 – 153
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lasertampondruk sitodruk

druk UV

Sitodruk to uniwersalna metoda  
drukowania, polegająca na bezpośrednim  
nakładaniu farby poprzez drobną siatkę  

naciągniętą na ramę. Każdy kolor jest 
drukowany oddzielnie. Metoda umożliwia  

wykonywanie nadruków o dużej powierzchni. 

Grawer laserowy to metoda idealna do zdobienia  
produktów z drewna i metalu, polega na wypalaniu  

wzoru sterowanym komputerowo promieniem lasera.  
Znakowanie takie cechuje wysoka trwałość  

i doskonałe odwzorowanie szczegółów. 

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).

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.

Druk UV to druk tuszami polimerowymi,  
utwardzanymi promieniami UV. Świetnie  

nadaje się do drukowania dużych jak i małych  
powierzchni w pełnym kolorze, wraz z przejściami  
tonalnymi, pozwala wiernie odwzorować grafikę  

rastrową. Wielokrotny nadruk umożliwia  
wykonywanie druku wypukłego.

t łoczenie

Techniki zdobienia
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kubki i termosy
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R08419.02 Termos PICNIC AMIGO 1200 ml
stal nierdzewna 18/8 i 18/0 
S110 x W225 x G120 mm • laser 50 x 30 mm lub laser 50 x 60 mm

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

24h

7990
PLN

R08420.02 Pojemnik próżniowy TERMO
stal nierdzewna • S105 x W190 x G105 mm  
laser 50 x 30 mm lub laser 50 x 60 mm lub UV 25 x 90 mm

Pojemnik próżniowy o pojemności 800 ml. Doskonale sprawdzi się jako termos 
utrzymujący Twój lunch w ciepłej temperaturze (utrzymuje temperaturę 
przez 24 godziny). Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, wewnątrz stal 18/8 
o podwyższonej jakości.

24h

zdobienie 
full color

5990
PLN

R08421.01 Termos PICNIC PAL 600 ml z kubkiem
stal nierdzewna 18/8 i 18/0, tworzywo sztuczne 
S72 x W260 x G72 mm • laser 50 x 30 mm lub laser 50 x 60 mm

Termos próżniowy z dwiema metalowymi ściankami, dobrze utrzymujący 
ciepło. Wewnątrz termosu zastosowano stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej  
jakości. Pojemność termosu 600 ml. Pojemność kubka 130 ml. 

20h

3990
PLN
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kubki i termosy

R08282.02 NOWOŚĆ
Termos MODERN 290 ml
stal nierdzewna 18/8 i 18/0, plastik • S65 x W215 x G65 mm 
laser 45 x 33 mm lub laser 45 x 65 mm lub UV 25 x 130 mm

Szczelny termos próżniowy z dwiema metalowymi ściankami, o pojemności 290 ml. Wewnątrz 
termosu zastosowano stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości. Pokrywka rozkręca się, 
umożliwiając jej dokładne umycie. 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.

R08283.06 NOWOŚĆ
Termos NORTH ICE 430 ml
stal nierdzewna 18/8 i 18/0, plastik • S65 x W245 x G65 mm 
laser 45 x 33 mm lub laser 45 x 65 mm lub UV 25 x 130 mm

Szczelny termos próżniowy o pojemności 430 ml z dwiema metalowymi ściankami. Wewnątrz 
termosu zastosowano stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości.Pokrywka rozkręca się,  
umożliwiając jej dokładne umycie. Elegancki design 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 o pojemności 75 ml.

14h

zdobienie 
full color

16h

zdobienie 
full color

4490
PLN

4490
PLN
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R08384 Termos PICNIC MATE 480 ml z 2 kubkami
stal nierdzewna 18/8 i 18/0, plastik 
kubki S100 x W80 x G70 mm • laser 50 x 30 mm lub laser 50 x 60 mm  
termos S70 x W245 x G70 mm • laser 50 x 30 mm lub laser 50 x 60 mm  
lub UV 25 x 150 mm

Termos próżniowy z dwiema metalowymi ściankami, dobrze trzymający ciepło. 
Wewnątrz termosu i kubków stal nierdzewna 18/8 o podwyższonej jakości.  
Pojemność termosu 480 ml, kubków 180 ml każdy.    

17h

zdobienie 
full color

R08383 Termos PICNIC 480 ml z 2 kubkami
stal nierdzewna 18/8 i 18/0, plastik 
termos S70 x W245 x G70 mm, kubki S100 x W80 x G70 mm 
laser 30 x 50 mm lub laser 30 x 100 mm

Termos próżniowy z dwiema metalowymi ściankami, dobrze trzymający ciepło. 
Wewnątrz termosu i kubków stal nierdzewna 18/8 o podwyższonej jakości.  
Pojemność termosu 480 ml, kubków 180 ml każdy.      

17h

R08215 Zestaw izotermiczny HAPPY OUTING
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 laser 50 x 60 mm, 
kubki: laser 50 x 30 mm lub laser 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. 

20h

4490
PLN

5490
PLN

5490
PLN
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kubki i termosy

KOD R08225.. R08320.. R08422.. R08318.. R08285.. R08337.. R08425.02 R08423.. R08424.. R08224.. R08488.. R08394..

NAZWA ASKIM DAWSON DENALI HALIFAX HARBIN LAHTI OSLO PETITE SECURE SKLEN TROMSO WINNIPEG

WYMIARY [mm] 76x180x76 67x217x67 120x200x78 67x217x67 76x200x76 73x235x73 70x223x70 60x155x60 68x230x68 76x180x76 75x145x75 72x195x72

POJEMNOŚĆ [ml]   350   450   300   450   350   450   500   200   400   350   250   350

LEAK PROOF — —

KUBEK 
PRÓŻNIOWY — — —

UCHWYT — — — — — — — — —

IZOLACJA 
[godziny] 2,5h 8h 11h 8h 12h 14h 16h 10h 16h 2,5h 3h 12h

MATERIAŁ 
WEWNETRZNEJ 
ŚCIANKI

ZAMKNIĘCIE

KOLORYSTYKA    

 

  

 
   

   
 

       
    
    

  

STRONA 15 12 13 12 12 10 10 11 11 15 13 14

SPECYFIKACJA KUBKÓW IZOTERMICZNYCH

WSZYSTKIE KUBKI PODDANO TESTOM NA IZOLACJĘ  
TERMICZNĄ PRZEPROWADZONYM W NASTĘPUJĄCY  
SPOSÓB:
1.  Temperatura otoczenia odpowiadała warunkom  

standardowego użytkowania: 20ºC (±1 ºC). 
2.  Właściwe testy izolacji termicznej poprzedzono  

zalaniem kubka wrzącą wodą i odczekaniu 5 minut,  
a następnie po opróżnieniu.

3. Kubek napełniono wrzątkiem i szczelnie zamknięto. 
4.  Podane dane termiczne określają po jakim czasie  

temperatura napoju obniża się do 40ºC.

16h

PRÓŻNIA POMIĘDZY ŚCIANKAMI  
z nielicznymi cząsteczkami powietrza 
w technologii wysokiej próżni

WEWNĘTRZNA ŚCIANKA ZE STALI 18/8 
(18% chromu, 8% niklu) = podwyższona  
odporność na korozję

OBSZERNA PRZESTRZEŃ  
POMIĘDZY ŚCIANKAMI  
izoluje napój od zewnętrznej  
temperatury i samej ścianki

WODOSZCZELNY GWINT
LEAK PROOF

Przekrój  
kubka  
wypełnionego  

próżnią

NOWOŚĆ NOWOŚĆNOWOŚĆ
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R08337.08R08337.06

R08337.. Kubek izotermiczny LAHTI 450 ml
stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S73 x W235 x G73 mm 
laser 50 x 30 mm lub laser 50 x 60 mm

Kubek izotermiczny z dwiema ściankami ze stali nierdzewnej. Ścianka  
wewnętrzna wykonana ze stali 18/8. Próżnia pomiędzy ściankami  
zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne.

14h

4790
PLN

R08337.28

R08425.02 Kubek izotermiczny OSLO 500 ml
stal nierdzewna 18/8 • S70 x W223 x G70 mm 
laser 50 x 30 mm lub laser 50 x 60 mm lub UV 25 x 120 mm

Wyjątkowy kubek o pojemności 500 ml o wyjątkowych właściwościach termoizola-
cyjnych. Nowoczesna technologia unbolt&press stanowi podwójne zabezpieczenie 
przed przypadkowym wylaniem napoju. 2 ścianki ze stali nierdzewnej, zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz zastosowano stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej 
jakości. Podstawa kubka z silikonu.unbolt & press

5490
PLN

16h

klasa 
PREMIUM

zdobienie 
full color
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kubki i termosy

R08423.. NOWOŚĆ
Kubek izotermiczny PETITE 200 ml
stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S60 x W155 x G60 mm 
laser 40 x 37 mm lub laser 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. Posiada wygodny ustnik  
do picia. Wyposażony w nowoczesną technologię unbolt&press, 
podwójnie zabezpieczającą przed przypadkowych wylaniem napoju. 

10h

zdobienie 
full color

R08423.06R08423.01

błyszczący 
białysrebrny 

metaliczny

3390
PLN

R08424.01 R08424.04 R08424.06 R08424.02

NOWY 
KOLOR 

R08424.04

NOWY 
KOLOR 

R08424.08

R08424.. Kubek izotermiczny SECURE 400 ml
stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S68 x W230 x G68 mm 
laser 50 x 30 mm lub laser 50 x 60 mm

Kubek termiczny o pojemności 400 ml doskonale łączy najlepsze zalety 
termosu i kubka. Błyszcząca powierzchnia. Wygodny w użyciu, bardzo 
dobrze utrzymuje ciepło, wyposażony w technologię unbolt&press 
stanowiącą podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wylaniem 
napoju. Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, wewnątrz zastosowano stal  
nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości. Podstawa kubka stalowa.

16h

3890
PLN

R08424.08
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NOWY 
KOLOR 

R08320.08

R08318.82R08318.42

R08318.. Kubek izotermiczny HALIFAX 450 ml
stal nierdzewna 18/8 • S67 x W217 x G67 mm • UV 25 x 170 mm

Kubek izotermiczny - termos o pojemności 450 ml wykonany z pokrytej lakierem stali 
nierdzewnej. Oryginalna gofrowana powierzchnia kubka, o satynowym, przyjemnym 
w dotyku wykończeniu. Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali o podwyższonej jakości  
18/8. Próżnia między ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. 

8h

zdobienie 
full color

4590
PLN

R08320.06R08320.02R08320.79

błyszcząca 
powierzchnia

R08320.. Kubek izotermiczny DAWSON 450 ml
stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S67 x W217 x G67 mm 
laser 30 x 50 mm lub laser 30 x 100 mm lub UV 25 x 170 mm

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. 

8h

zdobienie 
full color

4190
PLN

satynowa 
powierzchnia

R08285.55

12h

R08285.. Kubek izotermiczny HARBIN 350 ml
stal nierdzewna 18/8 i 18/0, silikon • S76 x W200 x G76 mm 
laser 50 x 30 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. Funkcjonalny przycisk open/close  
umieszczony na wieczku oraz opaska ułatwiająca trzymanie kubka w dłoni.

R08285.02 R08285.21 R08285.08 R08285.04

3290
PLN
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kubki i termosy

R08488.06

R08488.. NOWOŚĆ
Kubek izotermiczny TROMSO 250 ml
stal nierdzewna 18/8 • S75 x W145 x G75 mm 
laser 50 x 30 mm

Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 250 ml z dwiema ściankami 
ze stali nierdzewnej. Wewnątrz kubka stal 18/8 o podwyższonej jakości. 

1890
PLN

R08422.15

R08422.21 R08422.04

R08422.. NOWOŚĆ
Kubek izotermiczny z uchwytem DENALI 300 ml
stal nierdzewna 18/8, 18/0, PP • S120 x W200 x G78 mm 
laser 50 x 30 mm lub laser 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. Wyposażony 
w ergonomiczny uchwyt i funkcjonalny przycisk open/close.

11h

3990
PLN

satynowa 
powierzchnia

3h

R08488.02
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R08394.01 R08394.02 R08394.05 R08394.06 R08394.08 R08394.82 R08394.41 R08394.79

R08394.04

R08394.. Kubek izotermiczny WINNIPEG 350 ml
stal nierdzewna 18/8 i 18/0 • S72 x W195 x G72 mm 
laser 50 x 30 mm lub laser 50 x 60 mm 
lub tampondruk 30 x 50 mm

Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. Dwie ścianki ze stali  
nierdzewnej, wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości. Próżnia między  
ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Pokrywkę 
kubka można rozkręcić, co pozwala na staranne umycie kubka. 

12h

3990
PLN
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kubki i termosy
R08225.05 R08225.04 R08225.08

R08225.21

R08225.33

R08225.. Kubek izotermiczny ASKIM 350 ml
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. 

2,5h
dostępne  
zdobienie

R08224.21 R08224.05

R08224.. Kubek izotermiczny SKIEN 350 ml
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. 

2,5h
dostępne  
zdobienie

1990
PLN

1990
PLN
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R08342.79 Kubek stalowy DUSK 380 ml
stal nierdzewna 18/8 • S82 x W98 x G82 mm 
laser 50 x 30 mm lub laser 50 x 60 mm lub UV 25 x 50 mm

Kubek o pojemności 380 ml z dwiema ściankami ze stali nierdzewnej,  
wewnątrz kubka stal o podwyższonej jakości 18/8. Pokryty błyszczącym  
lakierem. Kształtem nawiązuje do kubków ceramicznych.

zdobienie 
full color

R08311.02 Kubek stalowy NIGHT GOODY 380 ml
stal nierdzewna 18/8 • S82 x W98 x G82 mm 
laser 50 x 30 mm lub laser 50 x 60 mm lub UV 25 x 50 mm

Kubek ze stali nierdzewnej o pojemności 380 ml z dwiema ściankami ze stali 
nierdzewnej, wewnątrz kubka stal o podwyższonej jakości 18/8. Pokryty lekko 
błyszczącym lakierem. Kształtem nawiązuje do kubków ceramicznych.

zdobienie 
full color

2790
PLN2790

PLN

R08343.06 Kubek stalowy DAY 380 ml
stal nierdzewna 18/8 • S82 x W98 x G82 mm 
laser 50 x 30 mm lub laser 50 x 60 mm lub UV 25 x 50 mm

Kubek o pojemności 380 ml z dwiema ściankami ze stali nierdzewnej,  
wewnątrz kubka stal o podwyższonej jakości 18/8. Pokryty błyszczącym 
lakierem. Kształtem nawiązuje do kubków ceramicznych. 

zdobienie 
full color

2790
PLN
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R35685.02 Latarka ROBUST
metal • latarka S167 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. Strumień światła 250 lumenów, amerykańską diodą CREE 
XPG (5 watt). Wyposażona w wysuwany panel roboczy zasilany 16 diodami COB(3W) 160 lumenów.
Magnes umieszczony u podstawy. Funkcja zoom. Pakowana w nylonowe etui.

250 lm 5W
strumień  
światła

moc  
latarki

zasięg  
200 

metrów

żywotność  
LED 

100 000 h

amerykańska  
dioda  

CREE XPG

4x 
AAA

funkcja  
zoom

podstawa  
magnetyczna

dołączone 
baterie

opakowanie 
upominkowe 

dostępne 
zdobienie  

XL

8990
PLN

R35673.41

R35673.02

R35673.. Latarka POWERFUL CREE XPG
metal, nylon • S204 x W37 x G37 mm 
laser 50 x 8 mm lub UV na pudełku 60 x 50 mm

Latarka o strumieniu światła 450 lumenów, amerykańska dioda CREE XPG  (5 wat) charakteryzująca 
się wysoką jakością. Funkcja zoom. 3 tryby świecenia: mocny, optymalny (oszczędzający baterię), 
migający. 3 baterie R14 (dołączone). Zasięg 300 m. Żywotność diody LED 100 000 godz. Pakowana  
w nylonowe etui i pudełko kartonowe.

450 lm 5W
strumień  
światła

moc  
latarki

zasięg  
300 metrów

żywotność  
LED 

100 000 h

amerykańska  
dioda  

CREE XPG

3x 
R14

funkcja  
zoom

dołączone 
baterie

opakowanie 
upominkowe 

zdobienie 
full color

8490
PLN

latarki i narzędzia
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R35676.41

R35676.02

R35676.. Latarka VISION
metal, nylon • S105 x W35 x G35 mm • laser 25 x 9 mm

Funkcja zoom. 3 tryby świecenia: mocny / optymalny (oszczędzający  
baterię) / migający. Pakowana w nylonowe etui. 

230 lm 3W 3x 
AAA

strumień  
światła

moc  
latarki

zasięg  
80 metrów

żywotność  
LED 

100 000 h

amerykańska  
dioda CREE 

XPE

funkcja  
zoom

dołączone 
baterie

R35693.02  NOWOŚĆ
Latarka BRIGHT LED
metal, szkło • S130 x W38 x G38 mm • laser 15 x 15 mm

Latarka LED o strumieniu światła 200 lumenów, wyposażona w diodę  CREE 
T6 (3 Wat). Trzy tryby świecenia: mocny, oszczędzający, migający. Funkcja 
zoom. Pakowana w czarne etui z poliestru.

200 lm 3W 3x 
AAA

strumień  
światła

moc  
latarki

zasięg  
50 metrów

żywotność  
LED 

100 000 h

amerykańska  
dioda CREE 

T6

funkcja  
zoom

dołączone 
baterie

3990
PLN

2990
PLN

19
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R35692.02  NOWOŚĆ
Latarka NIGHTOUT
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. Pakowana w czarne poliestrowe etui. 

350 lm 3W 3x 
AA

strumień  
światła

moc  
latarki

16x 
LED COB

żywotność  
LED 

100 000 h

magnetyczna 
podstawa

światło 
ostrzegawcze

dołączone 
baterie

3990
PLN

MAGNETYCZNA PODSTAWA

TELESKOP 38,5 cm
KLIPS

MAGNES

R35683.. Latarka CLOSEUP
metal • S170 x W23 x G23 mm • laser 40 x 5 mm

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

30 lm 4x 
AG13

strumień  
światła

3x 
LED

podstawa  
magnetyczna

dołączone 
baterie

2390
PLN

R35689..  NOWOŚĆ
Latarka BECLOSE
metal • S170 x W23 x G23 mm • laser 30 x 4 mm

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

30 lm 4x 
AG13

strumień  
światła

3x 
LED

podstawa  
magnetyczna

dołączone 
baterie

2390
PLN

R35683.02

R35683.01

R35683.04

R35689.08

R35689.04

latarki i narzędzia
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R35695.02  NOWOŚĆ
Latarka USB ALIGHT
metal • S94 x W27 x G27 mm • laser 15 x 15 mm

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

R35696.02  NOWOŚĆ
Latarka wielofunkcyjna USB AFLAME
ABS, aluminium 
rozłożona S185 x W25 x G35 mm; złożona S110 x W25 x G35 mm 
laser 50 x 10 mm

Latarka zasilana akumulatorem 600 mAh, 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.

3W
micro  
USB

pojemność 
600 mAh

moc  
latarki

podstawa  
magnetyczna

100 lm 3W
USB pojemność 

400 mAh
strumień  
światła

moc  
latarki

funkcja  
zoom

5990
PLN

3990
PLN

21
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R35694.15  NOWOŚĆ
Latarka wielofunkcyjna DUSKFREE
ABS • S180 x W20 x G34 mm • tampondruk 60 x 10 mm lub UV 60 x 10 mm

Latarka warsztatowa o strumieniu światła 150 lumenów z magnesem na klipie. Zasilana technologią 
COB (3 W). Dodatkowo dioda LED na górze latarki 1W. Zasilana 3 bateriami AAA (dołączone).

150 lm 3W 3x 
AAA

strumień  
światła

moc  
latarki

podstawa  
magnetyczna

dołączone 
baterie

zdobienie 
full color

2890
PLN

R35699.02 NOWOŚĆ
Latarka wielofunkcyjna ABLAZE 
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.

3290
PLN

180 lm 3W 3x 
AAA

strumień  
światła

moc  
latarki

regulowany 
kąt nachylenia 

światła

dołączone 
baterie

latarki i narzędzia
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R35687.04

R35687.02

R35687.. 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. Kąt nachylenia 
latarki 18-20 stopni. 

100 lm 3W 3x 
AAA

strumień  
światła

moc  
latarki

zasięg  
80 metrów

żywotność  
LED 

100 000 h.

regulowany 
kąt nachylenia 

światła

dołączone 
baterie

R35698.02 NOWOŚĆ
Latarka czołowa SENSOR
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, oświetlana odległość: 20 m. Regulowany pasek na głowę/kask/
czapkę. Zasilana akumulatorem 1200mAh 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.

5490
PLN

1990
PLN

R35690.02

R35690.28

1x 
CR 
1220

dołączone 
baterie

R35690.. Lampka POCKET LAMP
plastik ABS • S87 x W54 x G3 mm • tampondruk 20 x 20 mm

Zadziwisz swoich przyjaciół tym gadżetem. Wielkości karty kredytowej lampka 
LED zaczyna świecić nastrojowym światłem po podniesieniu żarówki, zaś gaśnie 
po jej opuszczeniu. 

390
PLN

80 lm

strumień  
światła

zasięg  
20 metrów

regulowany 
kąt nachylenia 

światła

czujnik  
ruchu

akumulator 
1200 mAh 

Li-ion

23
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R35691.02 NOWOŚĆ
Latarka rowerowa WHEELS ALIGHT
metal, plastik • latarka S105 x W35 x G35 mm
uchwyt S75 x W72 x G33 mm • tampondruk 30 x 10 mm
etui S182 x W117 x G45 mm • tampondruk 60 x 20 mm  
lub XL 80 x 40 mm lub UV 100 x 80 mm

Latarka rowerowa z diodą XPE CREE 3W. Oświetlana odległość 20 m. W zestawie 
z uchwytem do roweru. Zasilana 3 bateriami alkalicznymi AAA (dołączone do 
produktu).

3080
PLN

R17496.. NOWOŚĆ
Bransoletka I’LL SURVIVE
poliester, plastik • S270 x W30 x G17 mm • tampondruk 15 x 4 mm

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

3x 
AAA

dołączone 
baterie

zdobienie 
full color

dostępne 
zdobienie XL

R17496.02 R17496.05

R35697.02 NOWOŚĆ
Lampka rowerowa BIKE-READY
plastik, guma • S33 x W45 x G30 mm • laser 20 x 15 mm

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

476
PLN

7 lm 2x 
AG3

strumień  
światła

zasięg  
3 metry

dołączone 
baterie

990
PLN

latarki i narzędzia
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1

3

2

4

1)  nóż, długość  
ostrza 74 mm

2) piła 
3) blokada ostrza 
4) remiza do troczenia

R17556  Nóż składany PRIME
stal 3CR13, nylon • S103 x W28 x G13 mm • laser 60 x 5 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.

blokada 
bezpie- 

czeństwa

funkcje 
dodatkowe

R17563.02 NOWOŚĆ
Narzędzie ALLROUNDER
stal nierdzewna • S62 x W40 x G8 mm • laser 30 x 10 mm

Poręczne narzędzie składające się z noża z blokadą i otwieracza do butelek. 
Wykonane ze stali nierdzewnej.

1090
PLN2490

PLN

1)  nóż, długość  
ostrza 58 mm

2) blokada ostrza 
3) nóż do pasów 
4) zbijak do szkła

1

3

2

4

R17555  Nóż składany INTACT
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, wyposażony  
dodatkowo w młotek do rozbicia szyb, przecinak do samochodowych pasów 
bezpieczeństwa i klip do zaczepienia, zapakowany w czarnym poliestrowym etui.

blokada 
bezpie- 

czeństwa

funkcje 
dodatkowe

2490
PLN

ostrze  
ze stali 

nierdzewnej

blokada 
bezpie- 

czeństwa

funkcje 
dodatkowe

1) nóż z blokadą ostrza
2) otwieracz do kapsli
3) oczko do troczenia

1
2

3

25
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R17727.01 NOWOŚĆ
Zestaw narzędzi MINISET
stal, aluminium • S105 x W67 x G23 mm • laser 30 x 30 mm lub laser 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 śrubokręty krzyżowe oraz 3 klucze imbusowe i uchwyt.

1790
PLN

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

klucz 
imbusowy

zestaw 
rozmiarów

1
2

3 4

5
6

7

8

R17728.02 NOWOŚĆ
Zestaw narzędzi ANSBACH
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 (skala w calach i cm) 
oraz szczypiec długich, szczypiec z przegubem ślizgowym, płaskiego śrubokręta i śrubokręta 
krzyżakowego.

9490
PLN

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

szczypce 
uniwersalne

funkcje 
dodatkowe

podziałka  
w cm

podziałka  
w calach

1)  wkrętak PH (krzyżowy) / płaski  
4 rozmiary (4 mm)

2)  wkrętak imbusowy 4 rozmiary (4 mm)
3) klucz imbusowy, 3 rozmiary
4) uchwyt wkrętakowy (4 mm)

1

2

3

4

1) szczypce uniwersalne 
2) miarka zwijana 3,5 m
3) szczypce szczękowe (2 nastawy)
4) wkrętak płaski
5) wkrętak philips (krzyżowy)
6) nóż tapicerski (18 mm)
7) młotek ciesielski 340 g
8)  poziomica magnetyczna  

150 mm

latarki i narzędzia
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1

2

3

4

6

78
5

R17724.02 Zestaw narzędzi HEFTY
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. Składa się z: rączki, przedłużki,  
kombinerek, 2 precyzyjnych śrubokrętów, 2 kluczy imbusowych, 5 kluczy nasadowych 
oraz 10 końcówek wkrętaków. 

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

klucz 
imbusowy

klucz 
nasadowy/ 
oczkowy

klucz 
Torx

szczypce 
uniwersalne

zestaw 
rozmiarów

końcówka 
PZ

zdobienie 
full color

1

8
11

12
10

29

8
3

4 5

76

1)  wkrętak precyzyjny PH (krzyżowy)
2) wkrętak precyzyjny, płaski
3) adapter (1/4")
4) klucz torx, 3 rozmiary
5) wkrętak płaski, 2 rozmiary
6) wkrętak PZ (krzyżowy), 2 rozmiary 
7) wkrętak PH (krzyżowy), 2 rozmiary 
8) klucz imbusowy, 2 rozmiary
9) klucz nasadowy, 5 rozmiarów (5-9)
10) szczypce uniwersalne 
11)  uchwyt wkrętakowy uniwersalny,  

magnetyczny (1/4")
12) przedłużka 35 mm (1/4")

3750
PLN

R17725.02 Zestaw narzędzi MAGNETTO
stal, plastik • S160 x W120 x G28 mm 
laser 50 x 20 mm lub laser 60 x 50 mm lub UV 100 x 100 mm

Wieloelementowy zestaw narzędzi w pudełku zamykanym na magnes. Składa się z uchwytu  
z grzechotką , nożyka, poziomicy z uchwytem na wkrętaki, 3 kluczy imbusowych i 14 wkrętaków. 

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

klucz 
imbusowy

zestaw 
rozmiarów

funkcje 
dodatkowe

zdobienie 
full color

4290
PLN

1)  poziomica z uchwytem (1/4")
2)  uchwyt wkrętakowy 4 mm 

z grzechotką, magnetyczny
3)  wkrętak PHO (krzyżowy),  

2 rozmiary (1/4")
4)  wkrętak płaski, 1/4",  

4 rozmiary
5) nóż tapicerski
6)  wkrętak płaski,  

4 rozmiary (4 mm)
7)  wkrętak PH (krzyżowy),  

4 rozmiary (4 mm)
8) klucz imbusowy, 3 rozmiary

27
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1) wkrętaki płaskie
2) wkrętaki krzyżowe
3) pasek latarki czołowej
4) miarka zwijana 2m
5) latarka LED
6) szczypce uniwersalne
7)  przedłużka uniwersalna  

50 mm magnetyczna
8) zestaw bitów 25 mm
9)  uchwyt wkrętaka z uniwersalnym  

gniazdem magnetycznym
10) nóż do tapet
11) kpl. kluczy imbusowych 

4

10
1

2

3
9

5
7

68
11

TRYB  
LATARKI  

WARSZTATOWEJ

TRYB  
LATARKI  
CZOŁOWEJ

R17539.02 Zestaw narzędzi SMART DIY
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.

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

klucz 
imbusowy

szczypce 
uniwersalne

zestaw 
rozmiarów

funkcje 
dodatkowe

magnetyczne 
groty 

wkrętaków

3x 
AAA

latarka dołączone 
baterie

podziałka  
w cm

podziałka  
w calach

5990
PLN

R17559.02 Składana saperka
metal, poliester • saperka S400 x W93 x G43 mm • laser 50 x 10 mm 
etui S175 x W50 x G100 mm • sitodruk 100 x 50 mm

Składana saperka. Może służyć jako kilof lub piła. Pakowana w poliestrowe etui. 

2990
PLN

latarki i narzędzia
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R17508.42

R17499.04

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

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

podwójny jednorzędowy

5

9

7

6 3
1

2

4

8

4

R17499.41R17499.02

R17499.. Narzędzie wielofunkcyjne EXPLOIT
stal nierdzewna, aluminium • S69 x W32 x G18 mm 
narzędzie: tampondruk 25 x 5 mm; etui: sitodruk 25 x 15 mm

Narzędzie 9 funkcyjne w aluminiowej obudowie stanowiące wersję kieszonkową 
narzędzia FEAT. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej. Pakowane w poliestrowe etui.

ostrze  
ze stali 

nierdzewnej

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

szczypce 
uniwersalne

zestaw 
rozmiarów

funkcje 
dodatkowe

2165
PLN

5 9

7

2

6

3

1

2 4

8

1) piła
2) wkrętaki płaskie
3) otwieracz do konserw
4) pilnik
5) szczypce uniwersalne 
6)  skrobak do ryb z końcówką  

do haczyków wędkarskich
7) otwieracz do butelek
8) wkrętak krzyżakowy
9) nóż

R17508.. Narzędzie wielofunkcyjne FEAT
stal nierdzewna, aluminium • S100 x W45 x G22 mm 
laser 20 x 5 mm, sitodruk 40 x 20 mm

Narzędzie 9-funkcyjne pakowane w poliestrowe etui. 

ostrze  
ze stali 

nierdzewnej

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

szczypce 
uniwersalne

zestaw 
rozmiarów

funkcje 
dodatkowe

R17508.05

R17508.02 R17508.04

3290
PLN

R17508.82

NOWY 
KOLOR 

R17508.42

R17508.18
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1

2

3

4

5

6

7
8

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

R17553.02 Zestaw FREIBURG
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 ze stalowym ostrzem  
oraz latarki z karabińczykiem. Latarka zasilana jest 4 bateriami typu LR41. 

4X 
LR41

ostrze  
ze stali 

nierdzewnej

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

funkcje 
dodatkowe

nożyczki latarka dołączone 
baterie

opakowanie 
upominkowe 

2190
PLN

1) szczypce uniwersalne
2) okładziny antypoślizgowe
3) szydło
4) wkrętaki płaskie
5) otwieracz do butelek
6) nóż
7)  skrobak do ryb z końcówką 

do haczyków wędkarskich
8) pilnik
9) piła
10) wkrętak krzyżowy
11) otwieracz do konserw

1
2

3 5
6

7

8
9

10

11

4

R17536 Narzędzie wielofunkcyjne z latarką SURVIVOR
metal, plastik ABS • narzędzie S115 x W43 x G22 mm,  
latarka S95 x Ø28 mm, pudełko 160 x 140x47 mm 
laser 20 x 11 mm, tampondruk na pudełku 40 x 40 mm

Zestaw składający się z 11-funkcyjnego multitoola i 9-diodowej latarki w opakowaniu  
upominkowym. Multitool posiada antypoślizgowe okładziny z tworzywa ABS. 

3x 
AAA

ostrze  
ze stali 

nierdzewnej

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

szczypce 
uniwersalne

zestaw 
rozmiarów

funkcje 
dodatkowe

latarka 9x 
LED

dołączone 
baterie

opakowanie 
upominkowe 

dostępne 
zdobienie  

XL

7980
PLN

latarki i narzędzia
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1
13

12

11

10
9

8

56

7 4

3

2

1) latarka LED
2) nożyczki
3) piła
4) nóż
5) otwieracz do konserw
6) wkrętak płaski
7) otwieracz do butelek
8) kółko do troczenia
9) wkrętak krzyżowy
10) szydło
11) pilnik
12) ucho do przewlekania
13) korkociąg

R17503 Scyzoryk 12-funkcyjny z latarką LED TRIER
stal nierdzewna, aluminium • S90 x W26 x G22 mm 
laser 15 x 10 mm, sitodruk 50 x 20 mm

Wykonany ze stali nierdzewnej 12-funkcyjny scyzoryk z latarką LED. Aluminiowa  
obudowa. Wyposażony w 2 baterie typu AG1 (w cenie produktu). Pakowany  
w poliestrowe etui.

2x 
AG1

ostrze  
ze stali 

nierdzewnej

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

funkcje 
dodatkowe

nożyczki latarka dołączone 
baterie

1690
PLN

4X 
LR41

ostrze  
ze stali 

nierdzewnej

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

funkcje 
dodatkowe

nożyczki latarka dołączone 
baterie

opakowanie 
upominkowe 

1) ucho do przewlekania 
2) wkrętak płaski
3) otwieracz do kapsli 
4) pilnik 
5) nóż 
6) nożyczki 
7) piła 
8) kółko do troczenia

R17564.01 NOWOŚĆ
Narzędzie wielofunkcyjne VAN
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.

1290
PLN

ostrze  
ze stali 

nierdzewnej

wkrętak 
płaski

funkcje 
dodatkowe

nożyczki

1

2

3

8

4

7

6

5
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1

2

3

4

8

9

5
6

7

11

10

R17498.01 Narzędzie wielofunkcyjne w kształcie karty
stal nierdzewna, ekoskóra 
narzędzie S69 x W45 x G2 mm • laser 17 x 7 mm 
etui S79 x W56 x G1 mm • laser 30 x 30 mm lub laser 60 x 30 mm  
lub UV 60 x 33 mm

Metalowe narzędzie w kształcie karty. Pakowane w etui z ekoskóry. 

ostrze ze stali 
nierdzewnej

funkcje 
dodatkowe

zdobienie 
full color

1)  otwieracz  
do konserw

2) nóż 
3)  wkrętak płaski
4)  miarka 
5)  otwieracz do butelek 
6)  klucz oczkowy (4 rozmiary)
7)  klucz do nakrętek motylkowych 
8)  piła
9)   kątomierz
10)  klucz płaski (2 rozmiary) 
11)   remiza do troczenia /  

klucz do zaginania drutu 

22 1

1)  wkrętak płaski, 2 rozmiary  
(standard 4 mm)

2)  wkrętak PH krzyżowy 
(standard 4 mm) 1

R17497.21 Wkrętak 4w1 ASPERG
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. 

wkrętak 
płaski

wkrętak 
Philips 

(krzyżowy)

280
PLN

490
PLN
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R17622.21 Miarka zwijana 5 m DEFT
plastik ABS, metal • S85 x W80 x G40 mm 
tampondruk 30 x 10 mm lub laser 30 x 10 mm

Zwijana miarka 5 m wykonana ze stali węglowej i plastiku ABS. Dodatkowo 
wyposażona w zaczep do paska. 

podziałka  
w cm

podziałka  
w calach

zaczep  
na pasek

R17623.21 Miarka zwijana 3 m EXACT
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.  

podziałka  
w cm

podziałka  
w calach

zaczep  
na pasek

780
PLN1050

PLN

R17626.03R17626.02

R17626.. Miarka zwijana 5 m SKILL
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, z zaczepem 
do paska. Końcówka taśmy z magnesem.  

podziałka  
w cm

podziałka  
w calach

zaczep  
na pasek

magnes

1090
PLN

ostrze ze stali 
nierdzewnej

funkcje 
dodatkowe

zdobienie 
full color

33
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R17630 Miarka zwijana 5 m CONCRETE
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. 

podziałka  
w cm

zaczep  
na pasek

1690
PLN

R17631.21 NOWOŚĆ
Miarka zwijana 3 m PINPOINT
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.

750
PLN

R17633.21 NOWOŚĆ
Miarka zwijana 7,5 m RIGHT-ON
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.

1790
PLN

podziałka  
w cm

podziałka  
w calach

zaczep  
na pasek

podziałka  
w cm

podziałka  
w calach

zaczep  
na pasek

R17632.21 NOWOŚĆ
Zwijana miarka 5 m RIGOROUS
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.

1090
PLN

podziałka  
w cm

podziałka  
w calach

zaczep  
na pasek

latarki i narzędzia
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R17628.. NOWOŚĆ
Miarka zwijana 1,5 m SPOT-ON
ekoskóra, metal • S53 x W53 x G18 mm • tampondruk  30 x 30 mm lub UV 30 x 30 mm

Zwijana miarka 1,5 m w opalizującej oprawie. Unikatowe wykończenie przyciąga oko i mieni się 
głębokimi barwami.

1190
PLN

R17599.02 Miarka MOVING-IN
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. 

podziałka  
w calach

podziałka  
w cm

zdobienie 
full color 

1490
PLN

R17628.01

R17628.04

podziałka  
w calach

podziałka  
w cm

zdobienie 
full color 

R17604.06  NOWOŚĆ
Składana miarka 1 m RECTO
plastik • S131 x W25 x G13 mm 
tampondruk 60 x 16 lub UV 80 x 20 mm

Miara składana (x10) o długości 1 metra. Skala w cm i calach.

podziałka  
w cm

podziałka  
w calach

zdobienie 
full color

790
PLN
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R17781.04
R17781.02

R17781.08

R17782.02

R17782.04

R17782.08

R17782.21

R17784.04
R17784.08

R17784.. Skrobaczka do szyb
plastik ABS, guma termoplastyczna 
S207 x W94 x G26 mm • tampondruk 55 x 12 mm

Wykonana z wytrzymałego plastiku (ABS) skrobaczka do szyb. Pokryta 
termoplastyczną gumą rączka pozwala na wygodne odśnieżanie.

R17781.. Skrobaczka do szyb z rękawicą
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. 

R17782.. Skrobaczka do szyb z rękawicą
plastik, poliester 
S165 x W270 x G15 mm • sitodruk 100 x 140 mm

Wykonana z plastiku skrobaczka pozwoli szybko i precyzyjnie usunąć 
szron lub lód z szyb samochodu. Posiada rękawicę wykonaną  
z poliestrowej tkaniny, która doskonale chroni dłoń przed mrozem.

495
PLN 590

PLN

590
PLN

R17784.21

NOWY 
KOLOR 

R17784.21

latarki i narzędzia
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R50196.06R50196.02

R50196.. Słuchawki ON AIR z radiem FM
plastik, PU • S180 x W180 x G75 mm • tampondruk 35 x 35 mm

Składane słuchawki bezprzewodowe Bluetooth V3.0 z regulacją opaski. Charakteryzują się  
bardzo dobrą jakością dźwięku i wygodą użytkowania. Radio FM o zakresie częstotliwości  
87-108 MHz. Z wejściem na kartę micro SD/TF. 

kabel 
micro USB

zasięg 
10 m

technologia 
Bluetooth

35 mm pojemność 
460 mAh

ładowanie 
ok. 2-3 godz.

czas pracy 
do 10 godz.

radio FM

6990
PLN
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R50195.06 Słuchawki ENERGETIC
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. 

3,5 mm  
minijack

1200 mm 20Hz 
~20kHZ

35 mm 105 +/- 3 dB 
dla 1KHz 
6 mW

32± 5%  
Ohm

2690
PLN

R50182.06R50182.02

3,5 mm  
minijack

1000 mm 20Hz 
~20kHZ

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

THD 
<1%

32± 5%  
Ohm

lekkie

R50182.. Słuchawki INTENSE
plastik, ekoskóra • S155 x W185 x G60 mm • tampondruk 40 x 15 mm

Lekkie i wygodne słuchawki ze składanym pałąkiem o regulowanej długości. 

1950
PLN
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R50193.08 Słuchawki SOUNDGUST
tworzywo sztuczne, ekoskóra • S93 x W93 x G43 mm 
tampondruk 35 x 35 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, kabel microUSB. Usztywnione etui z ekoskóry chroni słuchawki przed  
uszkodzeniem. 

kabel 
micro USB

60 - 62  
mm

10 mm pojemność 
70 mAh

zasięg 
10 m

technologia 
Bluetooth

95 dB  
+/- 3 dB 
1 mW

THD 
<5%

32± 5%  
Ohm

etui zdobienie 
full color

5490
PLN

R50186.04 Słuchawki SPORTY
tworzywo sztuczne, ekoskóra • S83 x W83 x G36 mm 
tampondruk 35 x 35 mm lub UV 30 x 30 mm

Słuchawki douszne z elastycznym zaczepem na ucho. Wyposażone w mikrofon i przycisk do odbierania połączeń. 
Idealne dla osób aktywnych np. biegaczy. Usztywnione etui z ekoskóry chroni słuchawki przed uszkodzeniem.

3,5 mm  
minijack

120 cm 10 mm 105±3 dB  
dla 1KHz,  

6 mW

THD 
<1%

20Hz 
~20kHZ

etui zdobienie 
full color

1990
PLN
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R50187.04

R50187.02

R50187.. Słuchawki SOUNDBANG
tworzywo sztuczne, ekoskóra • S83 x W83 x G36 mm 
tampondruk 35 x 35 mm lub UV 30 x 30 mm

Słuchawki douszne z mikrofonem i przyciskiem do odbierania połączeń. Kabel z zamkiem 
zapobiega splątaniu. Usztywnione etui z ekoskóry chroni słuchawki przed uszkodzeniem. 

3,5 mm  
minijack

120 cm 10 mm 105 +/- 3 dB
dla 1 KHz

6 mW

THD 
<1%

20Hz 
~20kHZ

etui zdobienie 
full color

2490
PLN

R50194.04 Słuchawki SHOESTRINGS
tworzywo sztuczne, poliester • S1260 x W12 x G12 mm 
tampondruk 20 x 7 mm

Słuchawki douszne o oryginalnym kształcie. Wyposażone w mikrofon i przycisk  
do odbierania połączeń.

3,5 mm  
minijack

120 cm 10 mm 95 dB  
+/- 3 dB 
1 mW

THD 
~5%

32 ±5%  
Ohm

1290
PLN



elektronika i akcesoria do urządzeń mobilnych

42

R64312.04 Głośnik MUSIC PLUNGE z radiem FM
plastik, poliester • S115 x W75 x G37 mm • UV 80 x 40 mm

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

micro 
USB

standard 
USB 

technologia 
Bluetooth

pojemność 
400 mAh

ładowanie 
ok. 2 godz.

czas pracy  
2-3 godz.

radio FM zdobienie 
full color

5490
PLN

R64317.06 R64317.02

R64317.. Głośnik PARTY FAN
plastik • S60 x W75 x G60 mm • UV 25 x 25 mm

Głośnik 3W wyposażony w funkcję Bluetooth 2.0 i EDR. Napięcie ładowania przez USB: 5V. 
Wykorzystujący litową baterię do ponownego ładowania. Posiada funkcję odbierania połączeń. 
Wyposażony w port na kartę micro SD, kabel do ładowania.

kabel 
micro USB

zasięg 
10 m

technologia 
Bluetooth

3,5 mm 
kabel audio

50 Hz 
~18 kHZ

ładowanie 
ok. 2 godz.

80 dB  
+/- 2 dB

czas pracy  
2-3 godz.

zdobienie 
full color

4150
PLN

R64318.. Głośnik PARTYBEAT z radiem FM
metal • S59 x W50 x G59 mm • tampondruk 30 x 24 mm lub UV 20 x 24 mm

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

kabel 
micro USB

zasięg 
10 m

technologia 
Bluetooth

45 mm pojemność 
300 mAh

ładowanie 
ok. 2 godz.

>95 dB  czas pracy  
4-5 godz.

THD 
<1%

radio  
FM

zdobienie 
full color

R64318.06

R64318.02 R64318.01R64318.04

2940
PLN
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R64310.02R64310.06

R64310.. Stojak na telefon ALLROUND
plastik ABS • S800 x W105 x G55 mm • tampondruk 35 x 25 mm

Oryginalny i praktyczny stojak na telefon. Uchwyt na telefon można obrócić o 360°, 
a sam stojak dowolnie wyginać. Klip u podstawy pozwala na umieszczenie go na biurku 
lub stole, rozstaw klipu do 3,5 cm. Maksymalna wysokość telefonu: 17 cm.

max.  
wysokość 
170 mm

telefon  
nie jest 

dołączony

1390
PLN

R22119.10 Zegar biurkowy ON TIME
MDF • S64 x W64 x G62 mm 
laser 30 x 30 mm 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 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.

wskazanie 
godziny

wskazanie 
daty

wskazanie 
temperatury 
otoczenia

3 alarmy wzbudzenie 
klaśnięciem 

lub dotykiem

funkcja 
oszczędzania 

baterii

dołączony 
kabel  
USB

baterie 
nie są 

dołączone

zdobienie 
full color

4890
PLN
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R64307.02 NOWOŚĆ
Uchwyt na telefon CELLSTEADY
plastik, samoprzylepna pianka PE • S33 x W35 x G8 mm • tampondruk 16 x 16 mm

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

R64308.02 Uchwyt na telefon CELLFIRM
plastik, metal, guma • uchwyt S44 x W44 x G35 mm,  
płytka okrągła S40 x W40 x G1 mm, płytka prostokątna S45 x W65 x G1 mm  
laser 25 x 25 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. 

telefon nie jest 
dołączony

245
PLN

896
PLN

R64314.06

R64314.02

R64314.. Osłona na kamerę WEBCAM SPYLESS
plastik • S41 x W16 x G2 mm • UV 20 x 8 mm lub tampondruk 20 x 8 mm

Strzeż się! Hakerzy mogą obserwować to co robisz. Ta plastikowa osłonka na kamerę 
internetową ochroni Twoją prywatność przed hakerami i zapewni Ci bezpieczeństwo 
w sieci.

zdobienie 
full color

125
PLN

R64311.06

R64311.02

R64311.. Uchwyt na telefon CELLSTICK
plastik • S80 x W26 x G4 mm • UV 50 x 20 mm

Uchwyt - stojak na telefon z mocującą taśmą przylepną. Zabezpiecza przed wyślizgnięciem się 
telefonu. Przyklejany do tylnej ścianki może służyć także jako stojak do telefonu.

zdobienie 
full color

225
PLN
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R50171.02 
Adapter do ładowania  
bezprzewodowego CHARGE READY

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.

telefon  
nie jest 

dołączony

1290
PLN

R50174.02 Zestaw MOBILE READY
plastik, metal 
etui S115 x W80 x G40 mm • tampondruk 40 x 30 mm 
ładowarka sieciowa S45 x W27 x G27 mm • tampondruk 20 x 15 mm 
ładowarka samochodowa S54 x W24 x G24 mm • tampondruk 20 x 10 mm

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

port 
USB 2.0

zasilany  
z gniazda 
zapalniczki  

samochodowej

opakowanie 
upominkowe 

etui

1490
PLN

R50170.06 Ładowarka indukcyjna CALL-READY
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 5W. Do telefonów 
nieprzystosowanych do ładowania bezprzewodowego (bez modułu QI) sugerujemy dokupienie  
adaptera R50171.02.

1 m standard 
QI

moc 
ładowania

zdobienie 
full color

2490
PLN
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R50189.28
R50189.02

R50179.02

R50189.. Bransoletka USB BRACELET
tworzywo sztuczne z dodatkiem silikonu, aluminium 
S218 x W13 x G8 mm • laser 30 x 5 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.

wtyk 
micro USB

standard 
USB 

R50179.06

R50179.. Bransoletka WRISTLIE USB typu C
tworzywo sztuczne z dodatkiem silikonu, aluminium 
S218 x W13 x G8 mm • laser 30 x 5 mm

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

USB typ C

wtyk USB 
typu C

standard 
USB 

445
PLN 690

PLN

R50189.06

R50177.99 Kabel USB COLOR CLICK&GO
plastik, ABS, tworzywo termoplastyczne 
S130 x W20 x G20 mm • UV 58 x 18 mm

Kabel do ładowania i transmisji danych. 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. 

USB typ C

wtyk 
micro USB

wtyk USB 
typu C

wtyk USB 
standard

zdobienie 
full color

telefon 
i kostka nie są 

dołączone

1690
PLN
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R50176.02R50176.06

R50178.02 Kabel USB JOIN
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/USB typu C. 

USB typ C

wtyk USB 
typu C

standard 
USB 

R50176.. Brelok USB HOOK UP
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. 

wtyk 
micro USB

standard 
USB 

540
PLN

1790
PLN

R50168.06 NOWOŚĆ
Adapter USB CONVERT
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.

USB typ C

wtyk USB 
typu C

wtyk 
micro USB

zdobienie 
full color

198
PLN

R50190.02 Brelok D-TRANSFER
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.

wtyk 
micro USB

standard 
USB 

opakowanie 
upominkowe 

1490
PLN
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R35646.02

R35646.21

R35646.. Rękawiczki TOUCH CONTROL  
do urządzeń sterowanych dotykowo

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

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

590
PLN

R64322.02

R64322.. Lokalizator EASYFIND
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 bardzo pomocne w zapobieganiu utracie  
przedmiotów a w razie potrzeby odnajdywaniu zagubionych rzeczy. Działa za pomocą Bluetooth 4.0.  

1x 
CR 
2032

technologia 
Bluetooth

zabezpieczenie 
anty- 

kradzieżowe

lokalizacja 
przedmiotów 

(kluczy,  
telefonu itp.)

alarm 
o oddalającym 

się dziecku  
lub zwierzęciu

lokalizacja 
samochodu  
na parkingu

zdalna 
migawka 
zdjęć selfie

notatki  
głosowe

dołączone 
baterie

zdobienie 
full color

1540
PLN

max. 
 143 x 77 mm

dostępne 
zdobienie XL

R50172.13 Gogle do wirtualnej rzeczywistości SPECTER
tektura, plastik, metal • S154 x W85 x G95 mm • tampondruk 60 x 20 mm lub XL 80 x 50 mm

Tekturowe gogle do wirtualnej rzeczywistości do złożenia przez użytkownika z magnesem działającym 
jako przycisk. Mieści telefony do wymiaru 143 x 77 mm.

590
PLN

R64322.06
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R07985.06 NOWOŚĆ
Skompresowane ręczniki MAGICO
wiskoza, plastik • S110 x W23 x G23 mm 
tampondruk 60 x 12 mm lub UV 60 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.

376
PLN

30 x 22 cm zdobienie 
full color 

R73503.02 NOWOŚĆ
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 składający się z 6 elementów: 2 obcinaków do paznokci, 
nożyczek, pilniczka, pęsety oraz pałeczki do uszu. Etui wykonane z miękkiej ekoskóry, 
zamykane na zatrzask.

1090
PLN

zdobienie 
full color 
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R08597.21 Kosmetyczka DOVER 
poliestrowy twill • S260 x W130 x G140 mm • sitodruk 120 x 50 mm

Duża kosmetyczka wykonana z poliestrowego twillu pokrytego PVC z wnętrzem 
wykończonym podszewką.

kosmetyki 
nie są  

dołączone

gramatura 
450 g/m2

2490
PLN

R08654 Kosmetyczka TRAVELMATE 
poliester 600D • S210 x W230 x G100 mm  • sitodruk 80 x 60 mm

Podróżna, rozkładana kosmetyczka. Haczyk pozwala na jej wygodne zawieszenie.

kosmetyki 
nie są  

dołączone

2290
PLN

R73755.13 NOWOŚĆ
Kosmetyczka z korka CORKCASE
korek, non woven • S210 x W150 x G6 mm
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 100 x 30 mm

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

765
PLN

akcesoria 
nie są  

dołączone

dostępne 
zdobienie  

XL
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zdobienie 
full color 

R73532.. Lusterko BOXY
ekoskóra, metal • S58 x W61 x G10 mm 
laser 40 x 25 lub UV 50 x 50 mm

Praktyczne i poręczne składane lusterko. Wykonane z ekoskóry i metalu.

R17599.02 Miarka MOVING-IN
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. 

podziałka  
w calach

podziałka  
w cm

zdobienie 
full color 

890
PLN

1490
PLN

R73533.. NOWOŚĆ
Lusterko DAZZLY
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.

1090
PLN

zdobienie 
full color 

R17628.01

R17628.04

R17628.. NOWOŚĆ
Miarka zwijana 1,5 m SPOT-ON
ekoskóra, metal • S53 x W53 x G18 mm 
tampondruk 30 x 30 mm lub UV 30 x 30 mm

Zwijana miarka 1,5 m w opalizującej oprawie. Unikatowe wykończenie przyciąga 
oko i mieni się głębokimi barwami.

1190
PLN

NOWY 
KOLOR 

R73532.02

R73532.06

R73532.02

R73533.01

podziałka  
w calach

podziałka  
w cm

zdobienie 
full color 

R73533.04
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R41110.02
Portfel skórzany DUKE
skóra naturalna • S95 x W125 x G24 mm • tłoczenie 50 x 20 mm

Skórzany portfel wyposażony w zamykaną kieszeń na monety, 2 przegrody na banknoty, 
8 miejsc na karty kredytowe, 3 dodatkowe przegrody. Posiada etui na kartę blokujące  
sygnał RFID. Pakowany w czarne pudełko.

NOWOŚĆ

skóra  
naturalna

7990
PLN

R50169.. Etui na kartę zbliżeniową RFID SHIELD
folia aluminiowa • S92 x W62 x G1 mm 
tampondruk 40 x 40 mm lub XL 60 x 40 mm lub UV 40 x 50 mm

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

dostępne 
zdobienie 

XL

zdobienie 
full color 

049
PLN

R50169.04

R50169.06R50169.02R50169.01

R50169.08

R41109.02
Portfel skórzany RICH
skóra naturalna • S120 x W90 x G25 mm • tłoczenie 60 x 20 mm

Skórzany portfel wyposażony w zamykaną kieszeń na monety, 8 miejsc na karty 
kredytowe, 2 przegrody na banknoty dodatkowe 3 przegrody. Etui na kartę 
blokujące sygnał RFID. Pakowany w czarne pudełko.

NOWOŚĆ

skóra  
naturalna

7990
PLN
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R17759.03 Kamizelka odblaskowa rozm.L
poliester • S680 x W640 x G1 mm 
sitodruk 250 x 200 mm

Kamizelka odblaskowa zwiększająca widoczność na drodze.  
Rozmiar L (W68 x L64 cm).

odblaskowe 
elementy

spełnia 
wymagania 

normy EN471

R17760.03 Kamizelka odblaskowa rozm.XL
poliester • S700 x W660 x G1 mm 
sitodruk 250 x 200 mm

Kamizelka odblaskowa zwiększająca widoczność na drodze.  
Rozmiar XL (W70 x L66 cm).

odblaskowe 
elementy

spełnia 
wymagania 

normy EN471

950
PLN

950
PLN

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

długość 
30 cm

zdobienie 
full color 

dostępne 
zdobienie XL 

R17763.. Opaska odblaskowa
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. 

099
PLN

R17754.03 NOWOŚĆ
Opaska odblaskowa na ramię SEE ME
poliester • S345 x W50 x G2 mm • sitodruk 150 x 12 mm

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

195
PLN

odblaskowe 
elementy
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R73198.02 Brelok metalowy SWAG
metal, poliester 
S60 x W28 x G6 mm • laser 28 x 22 mm

Elegancki brelok o czarnej matowej powierzchni. Wykonany  
z metalu i poliestru.

opakowanie 
upominkowe 

R73199.02

R73199.04

R73199.08

R73199.. Brelok metalowy COURTLY
metal, poliester 
S60 x W28 x G6 mm • laser 28 x 22 mm

Brelok wykonany z metalu i poliestru. 

opakowanie 
upominkowe 

475
PLN

475
PLN
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R73179.10 Brelok WOODSY
drewno, metal • S56 x W25 x G6 mm 
laser 30 x 18 mm lub tampondruk 30 x 18 mm

Efektowny metalowy brelok z drewnianą wstawką.

opakowanie 
upominkowe 

R73181.02 Brelok SNAZZY
ekoskóra, metal • S100 x W15 x G11 mm 
laser 13 x 10 mm

Ekskluzywny brelok wykonany z ekoskóry i błyszczącego metalu. 

opakowanie 
upominkowe 

NOWOŚĆR73153.41
Brelok VALOR
metal, ekoskóra • S65 x W25 x G8 mm • laser 15 x 15 mm

Brelok wykonany z metalu i skóry ekologicznej, z karabińczykiem.

opakowanie 
upominkowe 

790
PLN

790
PLN

990
PLN
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R73152.01 Brelok SWELL
metal, ekoskóra • S72 x W30 x G10 mm • laser 38 x 12 mm

Brelok stanowiący połączenie metalu ze skórą ekologiczną.

opakowanie 
upominkowe 

R73156.02 Brelok REFINE
metal, PU • S95 x W20 x G20 mm • laser 14 x 13 mm

Elegancki brelok łączący skórę ekologiczną z metalem. 

opakowanie 
upominkowe 

890
PLN

990
PLN

R73154.02 Skórzany brelok GENUINE
metal, skóra • S70 x W25 x G11 mm • laser 15 x 10 mm

Elegancki brelok stanowiący połączenie skóry naturalnej z metalem.

opakowanie 
upominkowe 

skóra  
naturalna

1790
PLN
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R17548.01 NOWOŚĆ
Otwieracz BEEFY
stal nierdzewna • S113 x W35 x G5 mm • laser 45 x 20 mm

Wykonany z polerowanej stali nierdzewnej otwieracz do butelek.

630
PLN

R73151.01
Brelok TURBO
metal, ekoskóra • S62 x W10 x G10 mm • laser 32 x 5 mm

Stylowy brelok stanowiący kombinację metalu i ekoskóry. 

NOWOŚĆ

opakowanie 
upominkowe 

790
PLN

R73150.01
Brelok EVEN
metal • S61 x W10 x G10 mm • laser 50 x 6 mm

Metalowy brelok-otwieracz do butelek.

NOWOŚĆ

opakowanie 
upominkowe 

790
PLN
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R73155.01
Brelok OPEN HOUSE
metal • S38 x W59 x G4 mm • laser 28 x 6 mm

Solidny metalowy brelok z otwieraczem do butelek.

NOWOŚĆ

opakowanie 
upominkowe 

R73148.02
Brelok BIENVENUE
metal, ekoskóra 
S71 x W29 x G8 mm • laser 20 x 14 mm

Elegancki brelok wykonany z metalu i skóry ekologicznej.  
Posiada funkcję otwieracza do butelek. 

NOWOŚĆ

opakowanie 
upominkowe 

990
PLN

790
PLN

R73191 Brelok metalowy 4-LEAF CLOVER
metal  
S45 x W45 x G1 mm • laser 30 x 13 mm

Wykonany ze stali nierdzewnej brelok w kształcie koniczyny.  
Popularny symbol szczęścia.  

opakowanie 
upominkowe 

365
PLN
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R73145.01
Brelok RULER
metal • S59 x W22 x G2 mm • laser 45 x 8 mm

Metalowy brelok w kształcie linijki.

NOWOŚĆ

opakowanie 
upominkowe 

NOWOŚĆR73146.01
Brelok DRILL
metal • S48 x W24 x G5 mm • laser 17 x 4 mm

Metalowy brelok w kształcie wiertarki.

R73147.01
Brelok WRENCH
metal • S65 x W20 x G9 mm • laser 20 x 2 mm

Brelok w kształcie klucza francuskiego.

NOWOŚĆ

opakowanie 
upominkowe 

opakowanie 
upominkowe 

490
PLN

590
PLN

590
PLN
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R74035.03

R74036.04

NOWOŚĆR74036..
Peleryna przeciwdeszczowa dla dzieci DRIZZLEFREE
EVA 
peleryna S1050 x W750 x G2 mm, etui S125 x W170 x G60 mm

Przeciwdeszczowa peleryna dla dzieci wykonana z tworzywa EVA. Gramatura 130 g/m². 
Pakowana w pokrowiec wykonany z tego samego materiału ze ściągaczem. Doskonała 
na spacer w deszczowe dni.

1090
PLN

R74036.08

NOWOŚĆ

R74035.02

R74035..
Peleryna przeciwdeszczowa dla dorosłych RAINFREE
EVA 
peleryna S1230 x W1000 x G2 mm, etui S190 x W65 x G65 mm

Przeciwdeszczowa peleryna dla dorosłych wykonana z tworzywa EVA. Gramatura 
130 g/m². Pakowana w pokrowiec wykonany z tego samego materiału ze ściągaczem. 
Doskonała na spacer w deszczowe dni.

1390
PLN

R74035.08

R74035.04



63

parasole

R74017.04 Peleryna przeciwdeszczowa STOP RAIN
poliester, PVC, guma 
peleryna S1100 x W1250 x G1 mm • sitodruk 300 x 300 mm 
etui S280 x W215 x G2 mm • sitodruk 220 x 110 mm

Solidna, przeciwdeszczowa peleryna z kapturem. Wykonana z tafty poliestrowej  
z powłoką PVC. Gramatura 200 g/m2. Przeszycia podklejone gumową taśmą. 
Pakowana w zapinany pokrowiec wykonany z tego samego materiału. Idealna  
na rower lub spacer z psem w deszczowe dni. 

R74018.06

R74018.04

R74018.08 R74018.. Brelok RAINCOAT
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.

340
PLN

4490
PLN
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S P E C Y F I K A C J A  P A R A S O L I

MODEL
ŚREDNICA 

[mm]
POKRYCIE SZTORMOWY WIATRO- 

ODPORNY OTWIERANIE ZAMYKANIE
ELEMENTY 
Z WŁÓKNA  

SZKLANEGO
RĄCZKA ETUI KOLORYSTYKA STRONA

R17950.02 
BASEL

1100
pongee  

190T
— auto manualne —

plastik 
typu  

soft grip
67

R07942.02 
BIEL

980
pongee 

190T
auto auto

plastik 
typu  

soft grip
66

R07937.. 
LAUSANNE

1200
pongee  

190T
— auto manualne ekoskóra —  67

R07947.. 
LOCARNO 970 poliester  

190T — manualne manualne
plastik 
typu  

soft grip
 69

R07948 
LUZERN

1300
poliester

190T
— manualne manualne — EVA — 69

NOWOŚĆ 
R07949.02 
THUN

1030
pongee 

 190T
— auto manualne drewno — 68

R07943.. 
TICINO

1000
pongee  

190T
auto manualne

plastik 
typu  

soft grip
  66

R07928.. 
USTER

930
poliester

190T
— — manualne manualne — plastik    70

R07945.. 
VERNIER

1230
pongee 

 190T
auto auto

plastik 
typu  

soft grip
 65

R07926.. 
WINTERHUR

1030
poliester

190T
— — auto manualne — EVA —    

   
70
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R07945.42 R07945.02

R07945.. Składany parasol sztormowy VERNIER
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 parasol dla dwojga. Rama i żebra wykonane z aluminium i włókna 
szklanego, pałąk z metalu. Dzięki zastosowaniu żeber o specjalnej konstrukcji, stelaż może być  
wywinięty przez wiatr na drugą stronę.

1230mm  

średnica wiatro- 
odporny 

parasol 
sztormowy 

elementy 
z włókna  
szklanego

automatyczne 
otwieranie  
i składanie

rączka  
typu

soft grip

wodo- 
odporne  

etui

parasol 
dwuosobowy

klasa 
PREMIUM

5990
PLN

DUO BROLLY MODEL 
parasol dwuosobowy,  
dzięki wyjątkowo dużej 

średnicy parasola

STORMPROOF 
miejsca narażone na największe 

naprężenia mają podwójną 
konstrukcję łączącą aluminium  
i włókno szklane, dzięki czemu  

przy mocnym wietrze stelaż nie łamie 
się a jedynie wywija na drugą stronę

SOFT GRIP HANDLE 
przyjemna w dotyku  
rączka z uchwytem

ETUI 
wodoodporny pokrowiec 

wykonany z pongee

WŁÓKNO SZKLANE 
żebra wykonane z lekkiego, 

wytrzymałego i elastycznego  
włókna szklanego

AUTO OPEN / CLOSE 
automatyczne otwieranie / 

zamykanie parasola  
za pomocą przycisku
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R07942.02 Składany parasol sztormowy BIEL
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.

980mm  

średnica wiatro- 
odporny 

parasol 
sztormowy 

elementy 
z włókna  
szklanego

automatyczne 
otwieranie  
i składanie

rączka  
typu

soft grip

wodo- 
odporne  

etui

4490
PLN

R07943.. Składany parasol sztormowy TICINO
pongee 190T, włókno szklane, metal 
S1000 x W560 x G1000 mm, złożony S290 x W60 x G60 mm 
sitodruk 200 x 140 mm

Elegancki parasol automatycznie rozkładany z elastycznym zaczepem na rękę. Rączka typu soft 
grip - miła i delikatna w dotyku. Pakowany w etui z pongee. Rama i żebra wykonane z włókna szkla-
nego i aluminium. Pałąk z metalu. Dzięki zastosowaniu żeber o specjalnej konstrukcji, stelaż może  
być wywinięty przez wiatr na drugą stronę. 

1000mm  

średnica wiatro- 
odporny 

parasol 
sztormowy 

elementy 
z włókna  
szklanego

rączka  
typu

soft grip

wodo- 
odporne  

etui

3890
PLN

R07943.82 R07943.42R07943.02NOWY 
KOLOR 

R07943.05

R07943.05
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R07937.04R07937.02

R07937.. Elegancki parasol LAUSANNE
pongee 190T, włókno szklane, ekoskóra 
S1200 x W1200 x G930 mm • sitodruk 250 x 150 mm

Elegancki automatyczny parasol z rączką wykonaną z wysokiej jakości 
ekoskóry. Pałąk, rama i żebra wykonane z włókna szklanego. 

1200mm

średnica wiatro- 
odporny 

elementy 
z włókna  
szklanego

parasol 
dwuosobowy

4390
PLN

R17950.02 Elegancki parasol BASEL
pongee 190T, włókno węglowe, aluminium 
S1100 x W920 x G1100 mm • sitodruk 150 x 150 mm

12 panelowy parasol automatyczny z antypoślizgową rączką.  
Żebra i rama wykonane z włókna węglowego. Pałąk z aluminium. 

1100mm

średnica wiatro- 
odporny 

elementy 
z włókna  

węglowego

wodo- 
odporne  

etui

parasol 
dwuosobowy

klasa 
PREMIUM

4990
PLN
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R07949.02 NOWOŚĆ
Parasol 16 panelowy THUN
pongee 190T, włókno szklane, metal • 1020 x 900 x 1020 mm • sitodruk 100 x 50 mm

Elegancki automatyczny parasol 16 panelowy wykonany z poliestru pongee 190 T z drewnianą rączką. 
Pałąk, rama i końcówki wykonane z metalu, żebra z włókna szklanego.

3990
PLN

1030mm

średnica wiatro- 
odporny 

elementy 
z włókna  
szklanego

automatyczne 
otwieranie  
i składanie

parasol 
dwuosobowy
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R07947.02 R07947.04

R07947.. Parasol składany LOCARNO
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 parasol, ręcznie otwierany i zamykany. Rama i żebra wykonane  
z włókna szklanego i aluminium, pałąk z metalu. Plastikowa, gumowana rączka 
typu soft grip z opaską z taśmy elastycznej. Pakowany w etui poliestrowe.

970mm

średnica wiatro- 
odporny 

elementy 
z włókna  
szklanego

rączka  
typu

soft grip

wodo- 
odporne  

etui

R07948.02 Parasol golfowy LUZERN
poliester 190T, metal • S1300 x W1300 x G1000 mm 
sitodruk 200 x 120 mm

Elegancki manualny parasol z rączką wykonaną z pianki EVA. Pałąk, rama  
i żebra wykonane z metalu.

1300mm

średnica wiatro- 
odporny 

anty- 
poślizgowa 
pianka EVA

parasol 
dwuosobowy

2190
PLN

2190
PLN
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R07926.02 R07926.08

R07926.15

R07926.05 R07926.06 R07926.42

R07926.. Parasol WINTERTHUR
poliester 190T, metal • S1030 x W820 x G1030 mm 
sitodruk 200 x 120 mm

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

1030mm

średnica anty- 
poślizgowa 
pianka EVA

R07928.08R07928.42R07928.02
R07928.05

R07928.. Parasol składany USTER
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 etui poliestrowe.

930mm

średnica wodo- 
odporne  

etui

1450
PLN

1250
PLN
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R08341.01 R08341.04

R08341.. NOWOŚĆ
Bidon GRACILE 750 ml
stal nierdzewna 18/8, PP • S71 x W270 x G71 mm 
laser 50 x 60 mm lub UV 25 x 120 mm

Szczelny bidon o pojemności 750 ml z karabińczykiem. Wykonany 
ze stali nierdzewnej 18/8 o podwyższonej jakości.

zdobienie 
full color

2190
PLN

R08250.02 NOWOŚĆ
Bidon APT 750 ml
tritan, PP • S72 x W255 x G72 mm 
laser 30 x 50 mm, laser 30 x 100 mm  
lub UV 25 x 120 mm

Szczelny bidon z tritanu o pojemności 750 ml, z uchwytem.  
Wyposażony w funkcję hook&press - podwójnego 
zabezpieczenia przed rozlaniem płynu. Wolny od BPA.

zdobienie 
full color

2990
PLN
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R08254.04 NOWOŚĆ
Bidon SPY 550 ml
tritan, polipropylen, poliwęglan • S72 x W210 x G72 mm 
laser 30 x 50 mm lub UV 25 x 120 mm

Szczelny bidon z tritanu, wyposażony w blokadę zamknięcia oraz uchwyt na nadgarstek. 
Pojemności 550 ml. Wolny od BPA.

zdobienie 
full color

2290
PLN

R08253.08R08253.04

R08253.. NOWOŚĆ
Bidon WHIZZIE 600 ml
tritan, PP • S69 x W220 x G69 mm • laser 30 x 50 mm lub UV 25 x 120 mm

Szczelny bidon o pojemności 600 ml wykonany z tritanu z powierzchnią przyjemną 
w dotyku. Wyposażony w blokadę zamknięcia oraz uchwyt na nadgarstek. Wolny od BPA.

zdobienie 
full color

2790
PLN
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R08252.00R08252.04

R08252.. NOWOŚĆ
Bidon FEELSOFINE 800 ml
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

Bidon o nietypowym kwadratowym kształcie z wygodnym uchwytem. Pojemność 
800 ml. Wykonany z tritanu. Wolny od BPA.

dostępne  
zdobienie

zdobienie 
full color

2490
PLN

R07983.04 NOWOŚĆ
Butelka z ręcznikiem chłodzącym FRESHIE
tritan, PP, poliester • S69 x W250 x G69 mm 
tampondruk 30 x 40 mm lub XL 30 x 90 mm lub UV 25 x 100 mm

Butelka z tritanu z ręcznikiem chłodzącym w zestawie. Ręcznik doskonale  
wchłania pot, chłodzi i zapobiega przegrzaniu skóry. Wykonany z materiału  
oddychającego. W podstawie butelki znajduje się wysuwany uchwyt na telefon.

gramatura 
200 g/m2

80 x 20  
cm

dobrze  
wchłania  

wodę

decoration 
available

zdobienie 
full color

telefon  
nie jest 

dołączony

3490
PLN
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R08284.28 NOWOŚĆ
Butelka szklana ABISKO 280 ml
szkło borokrzemowe, polipropylen • S66 x W210 x G66 mm 
tampondruk 30 x 40 mm

Szczelna, dwuściankowa butelka 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 wykorzy-
stanego materiału jest lekkość oraz to, że bidon nie jest podatny na przebarwienia 
i zapachy. Pojemność 280 ml.

3990
PLN

R08313.21R08313.05R08313.04 R08313.15R08313.06

R08313.. Bidon FRUTELLO 700 ml
tritan, BPA free • S75 x W225 x G75 mm 
tampondruk 30 x 45 mm lub XL 100 x 30 mm lub UV 25 x 120 mm

Lekki, szczelny bidon z solidnym zamknięciem, wyposażony w pojemnik na kawałki 
owoców lub miętę. Wykonany z tritanu - wytrzymałego, przezroczystego tworzywa 
niezmieniającego smaku napoju. Nie zawiera BPA.

2590
PLN

dostępne  
zdobienie

zdobienie 
full color

NOWY 
KOLOR 

R08313.06



sport & outdoor

76

NOWY 
KOLOR 

R08290.04

NOWY 
KOLOR 

R08290.06

R08290.. Szklana butelka TOP FORM 440 ml
szkło borokrzemianowe, plastik ABS, polipropylen 
S69 x W202 x G69 mm • tampondruk 30 x 40 mm

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 i opaskę do trzymania.

2490
PLN

R08290.04R08290.55 R08290.06
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NOWY 
KOLOR 

R07980.08

R07980.15

R07979.. Ręcznik sportowy SPARKY
mikrofibra poliestrowa 200 g/m2  
złożony S200 x W78 x G78 mm; rozłożony S800 x W1400 x G1 mm 
laser 30 x 30 lub laser 60 x 50 mm 
sitodruk: etui 50 x 50 mm, na ręczniku 300 x 200 mm

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

gramatura 
200 g/m2

140 x 80  
cm

dobrze  
wchłania wodę

R07979.55

R07979.04

R07980.. Ręcznik sportowy FRISKY
mikrofibra poliestrowa 200 g/m2  
etui S130 x W170 x G1 mm, ręcznik S800 x W400 x G1 mm 
sitodruk 300 x 200 mm lub laser 50 x 20 mm lub 60 x 50 mm

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

gramatura 
200 g/m2

40 x 80  
cm

dobrze  
wchłania wodę

1390
PLN

3490
PLN

R07980.04 R07980.55

R07980.21 R07980.06 R07980.08

R07980.02
NOWY 
KOLOR 

R07980.02

NOWY 
KOLOR 

R07980.06
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R07984.. NOWOŚĆ
Ręcznik chłodzący w butelce FEEL COOL
mikrofibra poliestrowa 190T, polipropylen, plastik ABS  
butelka S69 x W175 x G69 mm • tampondruk 30 x 40 lub XL 30 x 60 mm
ręcznik S900 x W350 x G1 mm • laser 30 x 30 lub 60 x 50 mm

Ręcznik chłodzący w butelce (wymiar po rozłożeniu 90 x 35 cm). Doskonale wchłania 
pot, chłodzi i zapobiega przegrzaniu skóry. Wykonany z materiału oddychającego. 

1190
PLN

JAK TO DZIAŁA? 
1. Zmocz ręcznik w chłodnej wodzie.

2. Wyciśnij i strzepnij. 

3.  Po kilku sekundach  
ręcznik jest zimny. 

4.  Każde kolejne strzepnięcie 
powoduje jego  
ochłodzenie!

gramatura 
150 g/m2

35 x 90  
cm

dobrze  
wchłania  

wodę

dostępne 
zdobienie 

XLR07984.04 R07984.06 R07984.02 R07984.55

R07985.06 NOWOŚĆ
Skompresowane ręczniki MAGICO
wiskoza, plastik • S110 x W23 x G23 mm 
tampondruk 60 x 12 mm lub UV 60 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.

376
PLN

30 x 22 cm zdobienie 
full color 
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R64327 Pokrowiec na telefon CRYSTAL
tworzywo sztuczne • S130 x W205 x G7 mm • tampondruk 60 x 20 mm

Szczelny pokrowiec na telefon, portfel lub klucze. Wyposażony w smycz z klamerką.  

max. rozmiar 
140 x 80 x 

10 mm

telefon  
nie jest 

dołączony

545
PLN

odblaskowe 
elementy

max  
16 x 8 x 1 

cm

telefon  
nie jest 

dołączony

R73626.02 NOWOŚĆ
Saszetka sportowa na pas EASE
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 i regulacją obwodu.  

890
PLN
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R08000 Ski-pass z karabińczykiem
metal, plastik • S37 x W63 x G16 mm 
tampondruk 13 x 13 mm

Nowoczesny ski-pass z karabińczykiem.  

długość 
linki 79 cm

R08004.. NOWOŚĆ
Ski-pass
plastik, metal • S33 x W43 x G15 mm • tampondruk 12 x 12 mm

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

R08004.06

długość 
linki 90 cm

R08004.04 R08004.02

R08003.02

R08003.06

R08003.08

R08003.28

R08005.02

R08005.06
R08005.04

R08005.. Ski-pass z karabińczykiem
metal, plastik, tworzywo sztuczne 
S37 x W63 x G16 mm • tampondruk 13 x 13 mm

Nowoczesny ski-pass z karabińczykiem. Uchwyt na karnet 
z elastycznego tworzywa sztucznego.

długość 
linki 86 cm

R08003.. Ski-pass z karabińczykiem
metal, plastik • S37 x W63 x G16 mm 
tampondruk 13 x 13 mm

Nowoczesny ski-pass z karabińczykiem.  

długość 
linki 86 cm

134
PLN 499

PLN

499
PLN499

PLN
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R01041.02

R01041.41

R01041.. Zestaw piśmienniczy CALI
aluminium, karton 
długopis S138 x W11 x G11 mm • laser 40 x 6 mm 
etui S180 x W43 x G22 mm • tampondruk 50 x 20 mm lub XL 85 x 30 mm

Zestaw składający się z aluminiowego długopisu Excite w kartonowym pudełku.

opakowanie 
upominkowe 

niebieski 
wkład

obrotowy 
mechanizm 
włączania

dostępne 
zdobienie  

XL

795
PLN

R01042.08

R01042.04

R01042.02

R01042.. Zestaw piśmienniczy LA PLATA
aluminium, karton 
długopis S137 x W10 x G10 mm • laser 80 x 6 mm 
etui S180 x W43 x G22 mm • tampondruk 50 x 20 mm lub XL 85 x 30 mm

Zestaw składający się z aluminiowego długopisu z niebieskim wkładem w czarnym 
kartonowym pudełku.

opakowanie 
upominkowe 

niebieski 
wkład

obrotowy 
mechanizm 
włączania

dostępne 
zdobienie  

XL

590
PLN
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długopis

ołówek

R01075.02

R01075.. Zestaw piśmienniczy CAMPINAS
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 lub UV 50 x 40 mm

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

opakowanie 
upominkowe 

niebieski 
wkład

wkład ołówka  
0,7 mm

zdobienie 
full color

R01075.04

R01075.04

790
PLN

R01049.02 NOWOŚĆ
Zestaw piśmienniczy ROSARIO
stal, ekoskóra 
długopis i pióro S133 x W10 x G10 mm • laser 40 x 6 mm 
etui S175 x W64 x G33 mm • laser 30 x 30 mm lub 35 x 85 mm  
lub UV 130 x 35 mm

Zestaw piśmienniczy składający się długopisu i pióra kulkowego w etui.

4790
PLN

opakowanie 
upominkowe 

niebieski 
wkład

zdobienie 
full color

długopis

pióro kulkowe

R01075.02

długopis

ołówek
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długopis

pióro kulkowe

R01201 Zestaw piśmienniczy SANDGLASS
metal, karton, ekoskóra 
długopis i pióro S137 x W11 x G11 mm • laser 35 x 6 mm 
etui S180 x W65 x G39 mm • laser 30 x 30 mm lub UV 50 x 50 mm

Zestaw składający się z metalowego długopisu i pióra kulkowego w eleganckim etui. 
Oryginalny kształt klepsydry i połyskująca powierzchnia czynią z tego kompletu 
doskonały upominek reklamowy.

opakowanie 
upominkowe 

niebieski 
wkład

obrotowy 
mechanizm 
włączania

zdobienie 
full color

5990
PLN

długopis

pióro kulkowe

R01203 Zestaw piśmienniczy MIRACLE
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 
w etui.

opakowanie 
upominkowe 

niebieski 
wkład

obrotowy 
mechanizm 
włączania

dostępne 
zdobienie  

XL

zdobienie 
full color

5990
PLN
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długopis

pióro kulkowe

długopis

pióro kulkowe

R01202 Zestaw piśmienniczy STYLE
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 w etui. 

opakowanie 
upominkowe 

niebieski 
wkład

obrotowy 
mechanizm 
włączania

dostępne 
zdobienie  

XL

zdobienie 
full color

R01072.02 Zestaw piśmienniczy MANAUS
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.

opakowanie 
upominkowe 

niebieski 
wkład

obrotowy 
mechanizm 
włączania

zdobienie 
full color

3890
PLN

5990
PLN
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R01071.04

R01071.08

długopis

pióro kulkowe

R01071.. Zestaw piśmienniczy CURITIBA
aluminium, ekoskóra, papier 
pudełko S170 x W122 x G26 mm • laser 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.

opakowanie 
upominkowe 

niebieski 
wkład

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

3490
PLN

R01074.06

R01074.02

pióro kulkowe

długopis

pióro kulkowe

długopis

R01074.. Zestaw piśmienniczy FORTALEZA
aluminium, karton 
długopis S139 x W12 x G12 mm, pióro S142 x W12 x G12 mm • laser 40 x 6 mm 
etui S170 x W60 x G26 mm • tampondruk 60 x 20 mm lub XL 80 x 30 mm

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

opakowanie 
upominkowe 

niebieski 
wkład

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

dostępne 
zdobienie  

XL

1790
PLN

R01074.02

R01074.06

R01071.04

długopis

pióro kulkoweR01071.08
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R73408.03

R73408.05

R73408.15

R73408.33

R73408.06

R73408.01

R73408.02

R73408.04

R73408.08

R73408.28

R73408.21

R73408.34

R73408.55

R73408.. Długopis aluminiowy TOUCH TIP
aluminium, silikon • S135 x W8 x G8 mm 
laser 40 x 4 mm lub UV 40 x 4 mm

Długopis z końcówką przystosowaną do ekranów dotykowych. 
Korpus wykonany z aluminium, skuwka z metalu.

niebieski 
wkład

obrotowy 
mechanizm 
włączania

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

zdobienie 
full color

R73408.81

152
PLN

R73407.02

R73407.04

R73407.05

R73407.06

R73407.08

R73407.15

R73407.. Długopis plastikowy TOUCH POINT
plastik, silikon • S132 x W7 x G7 mm • tampondruk 40 x 4 mm lub UV 40 x 4 mm

Długopis z końcówką przystosowaną do ekranów dotykowych. Korpus wykonany z plastiku, 
skuwka z metalu. 

niebieski 
wkład

obrotowy 
mechanizm 
włączania

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

zdobienie 
full color

099
PLN

R73409.02

R73409.06

R73409.. Długopis aluminiowy TOUCH TIP GOLD
aluminium, silikon • S135 x W8 x G8 mm 
laser 40 x 4 mm lub UV 40 x 4 mm

Długopis z końcówką przystosowaną do ekranów dotykowych. Korpus 
wykonany z aluminium, skuwka z metalu. 

niebieski 
wkład

obrotowy 
mechanizm 
włączania

końcówka 
do ekranów 
dotykowych

zdobienie 
full color

152
PLN
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R73406.04

R73406.05

R73406.08

R73406.15

R73406.21

R73406.33

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

R73406.. Długopis ANDANTE SOLID
aluminium, metal • S137 x W10 x G10 mm 
laser 55 x 6 mm lub UV 55 x 6 mm

Aluminiowy długopis z gumką. Metalowy przycisk, skuwka i końcówka.

niebieski 
wkład

zdobienie 
full color

R73400.. Długopis ANDANTE
aluminium, metal • S137 x W10 x G10 mm 
laser 55 x 6 mm lub UV 55 x 6 mm

Promocyjny, błyszczący aluminiowy długopis z gumką, 
metalową skuwką, przyciskiem i końcówką.  

niebieski 
wkład

zdobienie 
full color

124
PLN

124
PLN
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R73368.41

R73368.02

niebieski 
wkład

obrotowy 
mechanizm 
włączania

R73368.. Długopis EXCITE
aluminium • S138 x W11 x G11 mm • laser 40 x 6 mm

Aluminiowy długopis ze srebrnymi chromowanymi wykończeniami. 

480
PLN

R73414.42

R73414.02

R73414.21

niebieski 
wkład

R73414.. Długopis PRECIOSO
aluminium • S140 x W10 x G10 mm • laser 55 x 6 mm

Długopis aluminiowy o przyjemnej w dotyku powierzchni powlekanej 
gumą. 

195
PLN

R73423.. NOWOŚĆ
Długopis BLINK
aluminium • S136 x W10 x G10 mm • laser 90 x 6 mm

Długopis, który oferuje wyjątkową możliwość graweru o lustrzanym, 
połyskującym efekcie. Laserowo grawerowane logo efektownie 
odsłania srebrne, lustrzane wykończenie.

245
PLN

niebieski 
wkład

R73423.02R73423.04R73423.06R73423.08



artykuly piśmiennicze

90

R73417.04

R73417.02

R73417.05

R73417.08

R73416.05

R73416.08

R73416.06

R73416.28

R73425.02

R73425.06

R73426.01

R73426.41

niebieski 
wkład

R73426.. Długopis DIAMANTINE
plastik • S139 x W11 x G11 mm • tampondruk 30 x 6 mm

Plastikowy długopis o powierzchni przypominającej wzór diamentu. 

niebieski 
wkład

R73425.. Długopis DIAMANTAR
plastik • S139 x W11 x G11 mm • tampondruk 30 x 6 mm

Plastikowy długopis o powierzchni przypominającej wzór diamentu. 

082
PLN115

PLN

R73416.. Długopis CELLREADY
plastik • S145 x W11 x G11 mm • tampondruk 45 x 7 mm

Plastikowy długopis z oparciem na telefon komórkowy. 

niebieski 
wkład

obrotowy 
mechanizm 
włączania

telefon  
nie jest 

dołączony

125
PLN

R73417.. Długopis CELLPROP
plastik • S140 x W10 x G10 mm • tampondruk 60 x 6 mm lub XL 70 x 6 mm

Długopis z oparciem na telefon komórkowy. 

niebieski 
wkład

dostępne 
zdobienie  

XL

telefon  
nie jest 

dołączony

098
PLN
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R73341.02

R73341.05

R73341.15

R73341.08

R73341.04

R73341.. Długopis EASY
plastik • S137 x W10 x G10 mm 
tampondruk 55 x 6 mm lub laser 55 x 6 mm

Plastikowy długopis promocyjny.

niebieski 
wkład

R04444.03

R04444.05

R04444.08

R04444.04R04444.15

R04444.06

R04444.. Długopis OK
plastik • S124 x W29 x G16 mm • tampondruk 50 x 7 mm

Plastikowy długopis o oryginalnym kształcie. 

niebieski 
wkład

obrotowy 
mechanizm 
włączania

049
PLN

099
PLN

R04438.. Długopis FANTASY
plastik, metal • S134 x W11 x G11 mm mm • tampondruk 50 x 6 mm

Bardzo ładny plastikowy długopis z metalową skuwką. Wyposażony w niebieski wkład.

niebieski 
wkład

089
PLN

R04438.02

R04438.01

R04438.04

R04438.05
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R73415.02

R73415.04

R73415.05

R73415.08

R73415.06

R73415.. Długopis ENVIRO
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. 

produkt 
ekologiczny

niebieski 
wkład

dostępne 
zdobienie XL

zdobienie 
full color

098
PLN

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

opakowanie 
upominkowe 

dostępne 
zdobienie  

XL

598
PLN

R73387.04

R73387.05

R73387.08

produkt 
ekologiczny

niebieski 
wkład

dostępne 
zdobienie XL

R73387.. Długopis ECO
plastik, karton • S139 x W10 x G10 mm 
tampondruk 60 x 6 mm lub XL 90 x 6 mm

Ekologiczny długopis wykonany z kartonu z recyklingu. Skuwka, przycisk i końcówka  
wykonane z plastiku nadającego się do ponownego przetworzenia.  

064
PLN

R73812.02 Ołówek drewniany
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

Ołówek HB z drewna zabarwionego na czarny kolor.

dostępne 
zdobienie XL

zdobienie 
full color

085
PLN
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R64337.04
Zestaw dziurkaczy z nożyczkami FUN-DESIGN
plastik, metal • opakowanie S200 x W105 x G30 mm, 
nożyczki S155 x W65 x G17 mm • tampondruk 40 x 5 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.

NOWOŚĆ

1890
PLN

R64336.28
Dziurkacz HAPPIER
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 deko-
rowania np. kartek okolicznościowych i wielu innych projektów plastycznych.

NOWOŚĆ

990
PLN
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R64343.04 NOWOŚĆ
Zestaw memo TUSKER
plastik, papier • S130 x W100 x G30 mm 
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 60 x 35 mm lub UV 60 x 40 mm

Oryginalnie zaprojektowany przybornik na biurko w kształcie słonia. Zawiera 200 czystych 
karteczek do notowania (68x68 mm), uchwyt na kartkę z notatką i otwór na długopisy, kredki.

kostka 
biurowa 

nieklejona

zdobienie 
full color

dostępne 
zdobienie 

XL

kredki 
nie są 

dołączone

1990
PLN

R64344.04
Temperówka DOGGIE
plastik, metal • S63 x W17 x G19 mm 
tampondruk 10 x 7 mm

Oryginalna i zabawna temperówka w kształcie  
jamnika z uchwytem na ołówek.

NOWOŚĆ

650
PLN

kredka  
nie jest 

dołączona

R64345.06 NOWOŚĆ
Zestaw memo POLAR BEAR
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

Oryginalnie zaprojektowany przybornik na biurko w kształcie misia polarnego. Zawiera 
200 czystych karteczek do notowania (68x68 mm), uchwyt na kartkę z notatką i otwór  
na długopisy, kredki.

kostka 
biurowa 

nieklejona

zdobienie 
full color

dostępne 
zdobienie 

XL

kredki 
nie są 

dołączone

1990
PLN
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R64339.04 NOWOŚĆ
Gumka do zmazywania SLIDE
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.

R64338.06 NOWOŚĆ
Gumka do zmazywania TWIRL
TPR, plastik • S65 x W30 x G14 mm • tampondruk 25 x 20 mm lub UV 25 x 20 mm

Gumka do zmazywania w obrotowej obudowie.

zdobienie 
full color

zdobienie 
full color

155
PLN130

PLN

R73754.06 NOWOŚĆ
Piórnik do kolorowania XMAS THEME
non woven 80 g/m2, wosk • S235 x W125 x G2 mm
sitodruk 170 x 60 mm

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

295
PLN

R73753.06 NOWOŚĆ
Piórnik do kolorowania FOREST WILDLIFE
non woven 80 g/m2, wosk • S235 x W125 x G2 mm
sitodruk 170 x 60 mm

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

295
PLN
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R08629.06 Plecak z kredkami CRAYONME
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. 

R08690.06 Plecak z kredkami WHITE LINE
non woven 80 g/m2, wosk 
S210 x W290 x G1 mm • sitodruk 150 x 45 mm

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

340
PLN

340
PLN
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R17139.08
Fartuszek dla dzieci KEEPTIDY
tworzywo EVA • S350 x W465 x G1 mm • sitodruk 100 x 150 mm

Fartuszek dla dzieci przydatny przy zajęciach kuchennych lub malowaniu 
farbami.

NOWOŚĆ R08689.06  Fartuszek z kredkami WHITE LINE
non woven 80 g/m2, wosk 
S430 x W430 x G1 mm • sitodruk 120 x 90 mm

Fartuszek do samodzielnego kolorowania dla dzieci. Zawiera 4 kredki  
woskowe w kolorach: niebieski, czerwony, żółty i zielony.

1190
PLN

375
PLN
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R73765.02 Zestaw 24 kredek w tubie
drewno lipowe, karton • S48 x W100 x G48 mm • tampondruk 25 x 40 mm

Zestaw 24 kredek o długości 8,5 cm w matowym, czarnym wykończeniu w kartonowej 
tubie.

695
PLN

R73783 Zestaw do rysowania LOVELY ANIMALS
papier 70 g/m2, tektura, drewno • S190 x W280 x G12 mm 
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 40 mm lub laser 30 x 30 mm lub 50 x 40 mm

Zestaw do rysowania z uchwytem, składający się z 6 kredek i bloku do rysowania  
(60 czystych kartek). Tekturowa okładka z wypukłymi figurkami zwierząt. 

dostępne  
zdobienie

1190
PLN

zdobienie 
full color

085
PLN

NOWOŚĆR74022.99
Kredki MINI RAINBOW
drewno, folia PCV  •  kredka S55 x W7 x G7 mm,  
opakowanie S49 x W68 x G8 mm • UV 30 x 30 mm

Zestaw 5 kredek w rozmiarze mini w przeźroczystym etui. 

produkt 
ekologiczny



dla dzieci
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65 
 elementów!

12 FARBEK  
WODNYCH 

24 KREDEK 
OŁÓWKOWYCH 

12 KREDEK 
PASTELOWYCH 

12 KREDEK 
WOSKOWYCH

TEMPERÓWKA 
KLEJ, 
GUMKA 

OŁÓWEK HB 
i PEDZELEK,

R73779 Zestaw do malowania FUNNY PAINT 
plastikowe pudełko • S120 x W215 x G33 mm 
tampondruk 50 x 40 mm lub UV 90 x 40 mm

33-elementowy zestaw do malowania dla dzieci w opakowaniu z plastiku 
i okładką z dużym obszarem na ekspozycję logo. Składa się z 6 farbek, 
6 krótkich kredek ołówkowych, 10 kredek woskowych, 8 pasteli olejnych, 
temperówki, gumki i pędzelka. 

zdobienie 
full color

33 
 elementy!

R73781 Zestaw do malowania HAPPY KIDS 
plastikowe pudełko • S225 x W285 x G38 mm 
tampondruk 50 x 40 mm lub UV 100 x 40 mm

65-elementowy zestaw do malowania w plastikowym opakowaniu  
z okładką z dużym obszarem ekspozycji dla logotypu. 

zdobienie 
full color

2090
PLN

798
PLN
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R73839 Brelok odblaskowy REINDEER
materiał odblaskowy 
S110 x W180 x G65 mm • tampondruk 50 x 7 mm

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

odblaskowe 
elementy

R73840 Brelok odblaskowy TEDDY
materiał odblaskowy 
S130 x W170 x G50 mm • tampondruk 50 x 7 mm

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

odblaskowe 
elementy

R17761 Dziecięca kamizelka odblaskowa
poliester • S450 x W500 x G1 mm • sitodruk 250 x 150 mm

Kamizelka odblaskowa w rozmiarze dziecięcym do 140 cm.  
Kamizelka spełnia wymagania normy EN1150. 

odblaskowe 
elementy

spełnia 
wymagania 

normy  
EN1150

1290
PLN 1290

PLN

815
PLN
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R73836.08 Maskotka odblaskowa SMILING GIRL
materiał odblaskowy, filc • S120 x W120 x G17 mm 
 tampondruk 50 x 6 mm

Maskotka odblaskowa - brelok w kształcie buzi dziewczęcej.

odblaskowe 
elementy

R73834.04 Maskotka odblaskowa SMILING BOY
materiał odblaskowy, filc • S120 x W120 x G17 mm  
tampondruk 50 x 6 mm

Maskotka odblaskowa - brelok w kształcie buzi chłopięcej.

odblaskowe 
elementy

R73837 Maskotka odblaskowa SUN
materiał odblaskowy, filc • S120 x W120 x G17 mm • tampondruk 50 x 6 mm

Maskotka odblaskowa - brelok w kształcie słońca. 

odblaskowe 
elementy

R73838.15 Maskotka odblaskowa LION
materiał odblaskowy, filc • S100 x W100 x G23 mm • tampondruk 50 x 6 mm

Maskotka odblaskowa - brelok z wizerunkiem lwa.

odblaskowe 
elementy

690
PLN

690
PLN 690

PLN

690
PLN
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dla dzieci

NOWOŚĆ

R73829.10
Przytulanka BEARIE
poliester • S220 x W250 x G50 mm • sitodruk 90 x 65 mm

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

NOWOŚĆ

1590
PLN

R74008.99
Przytulanka FROG&BEAR
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.

1490
PLN
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104

R74004.10 Maskotka BIG TEDDY
poliester • S310 x W380 x G150 mm 
sitodruk 70 x 50 mm

Duża maskotka w kształcie misia w koszulce.  

R73849 Maskotka OSO
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.   

R74026.10 NOWOŚĆ
Maskotka REINDY
poliester • S130 x W190 x G95 mm • sitodruk 50 x 25 mm

Urocza maskotka w kształcie renifera w białej koszulce.

1290
PLN

2490
PLN

2190
PLN

R73946.10 Maskotka HAPPY REINDEER
poliester, bawełna 
S150 x W240 x G150 mm • sitodruk 40 x 20 mm

Maskotka Renifer z zawiązywaną na szyi chustką.

1590
PLN
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R73850 Maskotka BEARI
poliester, bawełna • S210 x W220 x G130 mm 
sitodruk 50 x 35 mm

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

R73851 Maskotka TEDDY BEAR 
poliester, bawełna • S190 x W180 x G130 mm 
sitodruk 60 x 35 mm

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

1690
PLN 1690

PLN

R74040.13 Maskotka URSO
poliester, bawełna • S130 x W190 x G130 mm 
sitodruk 50 x 25 mm

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

1390
PLN

R74041.10 NOWOŚĆ
Maskotka GRIZZLY
poliester • S130 x W190 x G130 mm • sitodruk 50 x 25 mm

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

1390
PLN
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R08852.99 Gra BALANCE TOWER
plastik • S81 x W150 x G81 mm • tampondruk 12 x 12 mm

Gra zręcznościowa przeznaczona dla 2 osób. Polega na umiejętnym 
umieszczeniu figurek na wieży bez strącenia jakiegokolwiek pionka. 

R08844 Gra TOWER
drewno sosnowe • S69 x W235 x G60 mm 
laser 30 x 30 mm lub 100 x 30 mm lub UV 100 x 50 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.  

produkt 
ekologiczny

zdobienie 
full color

2990
PLN

990
PLN
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R08839.10 Domino FARM
drewno • S147 x W50 x G32 mm 
laser 50 x 20 mm lub 100 x 30 mm lub UV 120 x 30 mm

Gra dla dzieci polegająca na umiejętnym dopasowaniu do siebie „ kamieni” przedstawia-
jących obrazki zwierząt. Gra rozwija wyobraźnię dziecka i uczy logicznego myślenia. 

zdobienie 
full color

R08837.10 Kości do gry ROLL-IT
drewno • S100 x W32 x G28 mm • laser 60 x 15 mm lub UV 80 x 15 mm

Zestaw 5 kości do gry. Pakowany w drewniane pudełko. 

zdobienie 
full color

590
PLN

995
PLN
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R08826 Zestaw układanek logicznych
drewno • S210 x W77 x G70 mm  
laser 30 x 30 mm lub 100 x 30 mm  
lub UV 125 x 40 mm

Zestaw 3 układanek logicznych. Doskonała rozrywka   
umysłowa dla każdego. Pakowany w drewniane pudełko.

produkt 
ekologiczny

zdobienie 
full color

R08827 Układanka logiczna
drewno • S60 x W60 x G60 mm 
tampondruk 40 x 40 mm

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

produkt 
ekologiczny

2790
PLN

1295
PLN
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R08153..
Składany kosz na zakupy CULLMAN
poliester 600D, aluminium • S440 x W440 x G260 mm 
sitodruk 180 x 100 mm

Składany na płasko kosz na zakupy wykonany z poliestru z aluminiową 
ramą. W środku kieszonka zapinana na zamek. 

NOWOŚĆ

30l

pojemność maksymalne 
obciążenie

R08153.02 R08153.08
R08153.21

R08153.28

R08153.04

R08153.05

3590
PLN

R08160.. NOWOŚĆ
Izotermiczny kosz piknikowy HURON
poliester 600D, aluminium, pianka EPE 
S470 x W370 x G275 mm • sitodruk 250 x 120 mm

Wykonany z poliestru izotermiczny kosz piknikowy. Zapewnia bardzo 
dobrą izolację termiczną dzięki starannemu wyłożeniu wnętrza grubą 
warstwą izotermiczną z folii aluminiowej oraz pianki EPE. Aluminiowa 
rama, uchwyt z pianki EVA.

5990
PLN

32l

pojemność maksymalne 
obciążenie

R08160.21

R08160.04
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10l

pojemność 3x roll-up 
waterproof

R08698.03 NOWY KOLOR
Worek DRY INSIDE
poliester 250 D i PVC 0,36 mm •S230 x W330 x G6 mm • sitodruk 170 x 150 mm

Wodoodporny worek o pojemności 3 l. Wyposażony w szczelne rolowane 
zamknięcie i karabińczyk.   

1945
PLN

R08699.03 NOWY KOLOR
Worek XL DRY INSIDE
poliester 250 D i PVC 0,36 mm • S315 x W465 x G6 mm • sitodruk 230 x 240 mm

Wodoodporny worek o pojemności 10 l. Wyposażony w szczelne rolowane 
zamknięcie i odpinany pasek na ramię.   

3290
PLN

3l

pojemność 3x roll-up 
waterproof

R08450.06 NOWY KOLOR
Torba eko na zakupy
non-woven 100 g/m2 • S300 x W350 x G75 mm • sitodruk 190 x 230 mm

Wykonana z materiału non woven 100 g/m2 ekologiczna torba na zakupy.

R08456.06 NOWY KOLOR
Torba eko na zakupy
non-woven 80 g/m2 • S370 x W420 x G1 mm • sitodruk 220 x 280 mm

Ekologiczna torba na zakupy z krótkimi uszami - doskonała propozycja cenowa.

198
PLN

produkt 
ekologiczny

długość 
uszu 46 cm

produkt 
ekologiczny

długość 
uszu 23 cm

295
PLN
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R08694.06 NOWY KOLOR
Plecak promocyjny NEW WAY
non woven 80 g/m2 • S335 x W420 x G1 mm 
sitodruk 250 x 290 mm

Lekki, modny plecak promocyjny. 

275
PLN

R08696.03 Plecak promocyjny z taśmą odblaskową
poliester 210D • S335 x W420 x G1 mm 
sitodruk 250 x 200 mm

Solidny plecak promocyjny, obszyty obustronnie taśmą odblaskową  
o szerokości 2,5 cm. Dobrze widoczny z oddali, zwiększa bezpieczeństwo. 

7l

pojemność odblaskowe 
elementy

efekt 
odblaskowy 

360°

570
PLN

7l

pojemność 
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R08631.99 Plecak dziecięcy HAPPY LADYBIRD
poliester 600D, poliester 300D, PVC 
S260 x W280 x G120 mm • sitodruk 100 x 20 mm

Plecak dziecięcy z dużą kieszenią główną i dodatkowymi kieszonkami: przednią i boczną.

8l

pojemność 

R08633.99 Plecak dziecięcy SMILING BEAR
poliester 600D, mikrofibra, poliester 300D, PVC 
S260 x W280 x G140 mm • sitodruk 120 x 70 mm

Plecak dziecięcy z dużą kieszenią główną i dodatkowymi kieszonkami: przednią i boczną.

8l

pojemność 

3490
PLN

3190
PLN
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R08588..
Plecak WINSLOW
poliester 600D • S240 x W320 x G110 mm • sitodruk 150 x 70 mm

Wykonany z poliestru 600D wygodny i kompaktowy plecak miejski. Komfortowy 
wyściełany pianką tył plecaka. Z przodu mała kieszeń zamykana na zamek.

NOWOŚĆ

R08588.33R08588.04

R08588.03

R08583..
Plecak VALDEZ
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.

NOWOŚĆ

10l

pojemność 

R08583.08
R08583.04

8l

pojemność 

1990
PLN

1990
PLN
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R08589.04
Plecak WALPI
poliester, tkanina melanżowa • S250 x W400 x G70 mm 
sitodruk 100 x 120 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.

NOWOŚĆ

10l

pojemność 

1690
PLN

R91834.02
Składany plecak BENTON
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.

NOWOŚĆ

20l

pojemność 

2590
PLN
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R91835.02
Plecak CROSSETT
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 zamykana ściągaczem ze stoperem i zintegrowana  
z górną krawędzią plecaka oraz szelkami. Takie rozwiązanie pozwala na łatwy dostęp,  
a jednocześnie dobrze chroni zawartość.

NOWOŚĆ

16l

pojemność 

R08687.21 Składany plecak TROY
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. 
Możliwość złożenia do niewielkich rozmiarów.

18l

pojemność 

3990
PLN

3190
PLN
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R91836.08
Plecak ALAMEDA
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.

NOWOŚĆ

16l

pojemność 

5990
PLN

R08553 Plecak NEW ORLEANS
oxford • S290 x W430 x G150 mm • sitodruk 90 x 40 mm

Funkcjonalny plecak z wieloma kieszonkami i przegródkami.

30l

pojemność 

6990
PLN
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R08644.21 Plecak miejski AUSTERE 
poliestrowy twill, aluminium • S290 x W420 x G170 mm • sitodruk 150 x 60 mm

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

20l 450g/m2

pojemność gramatura 
450 g/m2

R91838.21
Plecak miejski DIAGONAL
poliester, ekoskóra • S330 x W450 x G190 mm • sitodruk 100 x 60 mm

Plecak miejski o oryginalnym designie. Posiada jedną kieszeń główną i 2 kieszonki wewnętrzne. Zapinany 
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.

NOWOŚĆ

17l

pojemność 

6790
PLN

10900
PLN
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R08645.41 Plecak miejski BUSTLE
oxford, poliester powlekany PVC 
S290 x W450 x G150 mm • sitodruk 100 x 230 mm

Dwukomorowy plecak miejski. Wyposażony w tradycyjne zamki. Posiada  
1 kieszeń z przodu i 2 boczne, wykonane z siateczki. Na szelkach naszyte 
są paski z odblaskowego materiału.  

20l

pojemność odblaskowe 
elementy

R08684.02 Plecak miejski SALINAS
nylon 420D • S290 x W420 x G170 mm • sitodruk 150 x 60 mm

Solidny plecak z nylonu. Posiada 1 dużą kieszeń na zamek, 2 przednie kieszenie 
z ukrytymi zamkami, uchwyt oraz wygodne paski na ramię wyściełane pianką.

20l

pojemność 

4990
PLN7990

PLN

R91837.02
Plecak CORTEZ
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.

NOWOŚĆ

30l

pojemność 

10990
PLN



torby i plecaki

120

R08586.02
Torba DOTHAN
poliester 300D, PVC • S470 x W250 x G230 mm • sitodruk 130 x 40 mm

Elegancka torba z obszerną komorą główną, przednią kieszenią i boczną kieszonką. 
Uchwyty zamka wykonane z brązowej ekoskóry. Wygodna wyściełana rączka i odpinany 
pasek na ramię. 

NOWOŚĆ

22l

pojemność 

7990
PLN

R08527.41 Torba podróżna GRAY
nylon 1680D • S620 x W350 x G270 mm • sitodruk 100 x 50 mm

Bardzo pojemna torba podróżna. Wyposażona w 3 przednie i 2 boczne  kieszenie na zamek.

58l

pojemność 

8990
PLN
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R08584.02
Torba sportowa ATMORE
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.

NOWOŚĆ

42l

pojemność 

6990
PLN

R08682.02 Torba IRVINE
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 600 D i PVC. Posiada główną przegrodę, 2 zamykane na zamek 
kieszenie zewnętrzne i odczepiany pasek na ramię. Brzegi torby wzmocnione gumową 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.

36l

pojemność 

4990
PLN
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R08587..
Torba STAYFIT
poliester 600 D • S450 x W250 x G190 mm 
sitodruk 200 x 50 mm

Wykonana z poliestru 600 D torba przeznaczona na zajęcia 
na siłowni, fitness i basen. Wyposażona w przednią kieszeń 
oraz regulowany, odpinany pasek na ramię.

NOWOŚĆ

R08587.08
R08587.04

21l

pojemność 

2190
PLN

R08688.04 Składana torba ANSONIA
poliester 230D 
rozłożona S460 x W380 x G210 mm, złożona S220 x W150 x G60 mm 
sitodruk 150 x 50 mm

Doskonałe rozwiązanie w przypadku konieczności spakowania dodatkowego  
bagażu - torbę można zawiesić na wysuwanej rączce walizki na kółkach. 
Możliwość złożenia torby do niewielkich rozmiarów.

30l

pojemność 

2190
PLN
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R08593.21
Torba sportowa GREYTONE
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.

NOWOŚĆ

18l

pojemność 

2290
PLN

R08587..
Torba STAYFIT
poliester 600 D • S450 x W250 x G190 mm 
sitodruk 200 x 50 mm

Wykonana z poliestru 600 D torba przeznaczona na zajęcia 
na siłowni, fitness i basen. Wyposażona w przednią kieszeń 
oraz regulowany, odpinany pasek na ramię.
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100 cm

R91820 Torba na garnitur RIVERSIDE
nylon 840D  
S880 x W550 x G50 mm, długość po rozłożeniu 100 cm 
sitodruk 300 x 100 mm

Torba jest wyposażona w wewnętrzną przegródkę na garnitur i dwie kieszenie 
zewnętrzne (na koszulę i krawat). Dodatkowy, odpinany pasek na ramię.

104 cm

R91822 Torba na garnitur FONTANA
mikrofibra 
S560 x W530 x G50 mm, długość po rozłożeniu 104 cm 
sitodruk 200 x 200 mm

Elegancka torba na garnitur.

7990
PLN

3990
PLN
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R01060.02 Zestaw upominkowy VALIANCE
ekoskóra, metal 
pudełko S162 x W155 x G25 mm • laser 30 x 30 mm
wizytownik S95 x W67 x G18 mm • laser 40 x 13 mm
brelok S70 x W22 x G9 mm • laser 13 x 17 mm
długopis S135 x W11 x G11 mm • laser 30 x 6 mm

Zestaw upominkowy składający się z wizytownika na 12-17 wizytówek,  
breloka i długopisu. Elementy z ciemnego metalu na wizytowniku 
i breloku doskonale eksponują logotyp. Pakowany w opakowanie 
upominkowe pokryte ekoskórą.  

opakowanie 
upominkowe 

niebieski 
wkład

2990
PLN

R01061.02 Zestaw upominkowy GALLANT
ekoskóra, metal 
pudełko S170 x W160 x G32 mm • tampondruk 50 x 37 mm
wizytownik S95 x W65 x G13 mm • laser 80 x 9 mm
brelok S62 x W17 x G10 mm • laser 11 x 13 mm
długopis S135 x W11 x G11 mm • laser 30 x 6 mm

Zestaw upominkowy składający się z breloka, wizytownika  
na 15 wizytówek i długopisu. 

opakowanie 
upominkowe 

niebieski 
wkład

3990
PLN
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R22190 Trofeum JEWEL
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.

opakowanie 
upominkowe 

8990
PLN
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R01051.02 Wizytownik EMBOSS
ekoskóra • S95 x W65 x G13 mm • laser 85 x 9 mm

Etui na wizytówki o ciekawej fakturze. Wykończone metalową 
oksydowaną blaszką z magnesem zamykającym etui. Mieści  
15 wizytówek.

R01067.02 Wizytownik FLAXY
ekoskóra • S97 x W65 x G12 mm • laser 80 x 8 mm

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

1190
PLN

1275
PLN
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R01048.02 R01048.04

R01068.21 Wizytownik HIGHLANDER
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 ekoskóry o fakturze drobnej kratki. Wyposażony w metalową 
blaszkę doskonałą do prezentacji logotypu.

R01048.. Wizytownik TWILLYS
ekoskóra, metal • S95 x W65 x G19 mm • laser 80 x 9 mm

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

1790
PLN

1190
PLN
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R64225.02R64225.08

R64225.28

R64225.06

R64225.05

R64225.04

R64225.42

R64225.15

R64225.. Notatnik ZAMORA 90/140
papier chamois 70 g/m2, karton • S90 x W140 x G12 mm 
laser 30 x 30 mm, laser 60 x 50 mm  
lub tłoczenie 50 x 20 mm lub UV 50 x 50 mm lub UV 50 x 100 mm

Notatnik w twardej oprawie. Zamykany elastyczną taśmą. 80 kartek w kratkę. 

rozmiar 
kieszonkowy

kartka  
w kratkę

papier 
chamois

elastyczna 
taśma

zdobienie 
full color

442
PLN

R64227.28

R64227.15

R64227.42

R64227.02

R64227.08

R64227.06

R64227.05

R64227.. Notatnik ASTURIAS 130/210
papier chamois 70 g/m2, karton • S130 x W210 x G12 mm 
laser 30 x 30 mm lub laser 60 x 50 mm  
lub tłoczenie 50 x 20 mm lub UV 50 x 50 mm lub UV 50 x 100 mm

Notatnik w twardej oprawie. Zamykany elastyczną taśmą. 80 kartek w kratkę.

rozmiar 
biurkowy

kartka  
w kratkę

papier 
chamois

elastyczna 
taśma

zdobienie 
full color

R64227.04

790
PLN
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R64213.. NOWOŚĆ
Notatnik SALAMANKA 80x127/80
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 UV 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.

4 20
PLN

rozmiar 
kieszonkowy

kartka  
w kratkę

papier 
chamois

elastyczna 
taśma

zdobienie 
full color

R64213.04

R64213.08

R64213.02

R64213.05

R73657.21 NOWOŚĆ
Notatnik A5 AMADORA
papier, 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 UV 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 (70 g/m2).

rozmiar 
biurkowy

kartka  
w linię

papier 
chamois

elastyczna 
taśma

dostępne 
zdobienie 

XL

1190
PLN



biuro i notesy

132

R64223 Notes A6 MONTIEL 
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 UV 50 x 100 mm

Notatnik A6 oprawiony w okładkę z korka. 80 kartek w kratkę. Zamykany 
elastyczną taśmą.

rozmiar 
kieszonkowy

kartka  
w kratkę

papier 
chamois

elastyczna 
taśma

zdobienie 
full color

dostępne 
zdobienie 

XL

R64224 Notes A5 ROBLEDO 
papier chamois 70 g/m2, 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 UV 50 x 100 mm

Notatnik A5 oprawiony w okładkę z korka. 80 kartek w kratkę. Zamykany 
elastyczną taśmą. 

rozmiar 
biurkowy

kartka  
w kratkę

papier 
chamois

elastyczna 
taśma

zdobienie 
full color

dostępne 
zdobienie 

XL

1390
PLN

690
PLN
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R73795.02
R73795.04

R73795.08 R73795.15

R73795.. Notes eco z długopisem
papier z surowców wtórnych • S100 x W150 x G10 mm 
tampondruk 40 x 40 mm lub XL 80 x 50 mm

Notatnik z długopisem z 70 gładkimi kartkami. Papier z surowców wtórnych, 
części plastikowe są biodegradowalne. 

produkt 
ekologiczny

rozmiar 
kieszonkowy

oprawa 
na spirali

kartka  
gładka

niebieski 
wkład

dołączony 
długopis

uchwyt  
na długopis

elastyczna 
taśma

dostępne 
zdobienie 

XL

R73795.05

364
PLN

R73796.04

R73796.05

R73796.08

R73796.. Notes eco z długopisem
papier z surowców wtórnych, karton, plastik 
S150 x W175 x G10 mm 
tampondruk 40 x 40 mm lub XL 75 x 50 mm

Notatnik z długopisem. 70 kartek formatu B6 w linie z papieru z surowców 
wtórnych (70 g/m2), części plastikowe są biodegradowalne. 

produkt 
ekologiczny

rozmiar 
biurkowy

oprawa 
na spirali

kartka  
w linię

niebieski 
wkład

dołączony 
długopis

uchwyt  
na długopis

dostępne 
zdobienie 

XL

675
PLN
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Stwórz  

własny wzór  

na okładce!

R73652.02 Notes SEQUIN
tworzywo sztuczne, papier 70 g/m2 • S125 x W175 x G18 mm • tampondruk 50 x 10 mm

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

rozmiar 
biurkowy

kartka  
w linię

1590
PLN

R64214.02

rozmiar 
biurkowy

kartka  
w kratkę

niebieski 
wkład

dołączony 
długopis

końcówka  
do ekranów  
dotykowych

elastyczna 
taśma

opakowanie 
upominkowe 

zdobienie 
full color

dostępne 
zdobienie XL 

R64214..  
Zestaw notes z długopisem ABRANTES
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 UV 50 x 100 mm lub tłoczenie 50 x 20 mm

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 pudełko.

R64214.06

1990
PLN

NOWY 
KOLOR 

R64214.42

R64214.42
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R64238.. Zestaw PORTO - notes z długopisem
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 okładce (90 kartek w kratkę, 80 g/m2) i długopisu 
bambusowego z plastikową skuwką, przyciskiem i końcówką. Pakowany w kartonowe pudełko. 

rozmiar 
biurkowy

kartka  
w kratkę

niebieski 
wkład

dołączony 
długopis

uchwyt  
na długopis

dostępne 
zdobienie 

XL 

R64238.02

R64238.79

R64238.79R64238.02

1990
PLN

• 
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MODEL
OKŁADKA FORMAT 

[mm] OPRAWA LICZBA 
STRON DODATKOWE KOLORYSTYKA STR.

MIĘKKA TWARDA

R64214..
ABRANTES — tworzywo 

sztuczne 140 x 210 szyta 72x 
70 g/m2 — — — —

•  końcówka długopisu  
do ekranów 
dotykowych

 134

R73657.21 
AMADORA — tkanina, 

ekoskóra 140 x 210 szyta 80x 
70 g/m2 — — — — • kapitałka 131

R64227.. 
ASTURIAS — tworzywo 

sztuczne 130 x 210 szyta 80x 
70 g/m2 — — — — • kapitałka    

   
130

R73796
Eco — karton 

900 g/m2 150 x 175 spiralna 70x 
70 g/m2 — — — — • uchwyt na długopis 

• kapitałka   133

R64238.79
PORTO — len 134 x 190 szyta 90x 

80 g/m2 — — — — — • drukowana okładka 
• kartonowe pudełko  135

R64224
ROBLEDO — korek 145 x 210 szyta 80x 

70 g/m2 — — — — • kapitałka 132

R73652.02
SEQUIN — cekiny 120 x 180 szyta 80x 

70 g/m2 — — — — — — •  okładka z czarno- 
srebrnych cekinów 134

N O T E S Y  B I U R K O W E 

MODEL
OKŁADKA FORMAT 

[mm] OPRAWA LICZBA 
STRON DODATKOWE KOLORYSTYKA STR.

MIĘKKA TWARDA

R73795.. 
ECO karton — 100 x 150 spiralna 70x 

70 g/m2 — — — • uchwyt na długopis    
 

133

R64223 
MONTIEL — korek 100 x 145 szyta 80x 

70 g/m2 — — — — • kapitałka 132

NOWOŚĆ 
R64213.. 
SALAMANKA

— tworzywo 
sztuczne 130 x 210 szyta 80x 

70 g/m2 — — — — • kapitałka    131

R64225.. 
ZAMORA — tworzywo 

sztuczne 90 x 140 szyta 80x 
70 g/m2 — — — — • kapitałka    

   
130

N O T E S Y  K I E S Z O N K O W E 
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R17138.02 Fartuch bawełniany NEATTI
bawełna 180 g/m2 • S650 x W890 x G1 mm • sitodruk 300 x 200 mm

Bawełniany fartuch niezbędny przy wielu pracach kuchennych. 

gramatura 
180 g/m2

1890
PLN

R17154.00 NOWOŚĆ
Foremki do ciastek SWEETERS
stal nierdzewna 18/0, PP • S125 x W125 x G23 mm 
tampondruk 60 x 20 mm lub UV 70 x 70 mm

Zestaw 5 foremek do ciastek o różnych kształtach w okrągłym, przezroczystym pudełku.

890
PLN

zdobienie 
full color

©
 k

ar
i s

he
a 

on
 u

ns
pl

as
h



139

dom

R08297.06 Kubek na wyciskany sok JUICE BUSS
plastik • S90 x W160 x G90 mm  
tampondruk 30 x 30 mm

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

990
PLN

R08280.06 Wyciskarka do cytrusów SQUEEZI
plastik • S118 x W143 x G155 mm • tampondruk 20 x 60 mm

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

1790
PLN

R08281.06 Pojemnik do szatkowania warzyw SPEEDY
plastik, stal nierdzewna • S125 x W95 x G125 mm • tampondruk 50 x 10 mm

Kompaktowy pojemnik z nożykami do szatkowania warzyw i ziół. Wyposażony w mechanizm 
sznurkowy oraz trzy obrotowe ostrza na różnych wysokościach. Za pomocą kilku szybkich 
pociągnięć uchwytu można w prosty sposób drobno posiekać produkt. 

2490
PLN
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R22735.13 Miska z dziadkiem do orzechów
drewno kauczukowe, metal 
S180 x W180 x G90 mm • laser 30 x 30 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. 

5990
PLN

R17128 Zestaw serowy ROMA 
drewno kauczukowe, stal nierdzewna 
Ø235 x W37 mm • laser 40 x 25 mm lub 50 x 60 mm

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

produkt  
ze stali 

nierdzewnej

drewniany  
blok do 

przechowywania

5890
PLN
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R17119.01 R17119.06

R17119.01R17119.06

R17119.. Zestaw młynków SALT & PEPPER TWOSOME
metal, plastik • Ø27 x W152 mm, pudełko S180 x W110 x G40 mm 
laser 35 x 10 mm lub tampondruk 50 x 40 mm lub XL 85 x 50 mm

Zestaw dwóch młynków do soli i pieprzu. 

opakowanie 
upominkowe

dostępne 
zdobienie XL

R17537 Korkociąg EFFECTIVE 
stal nierdzewna 
S123 x W22 x G12 mm • laser 15 x 5 mm

Dwustopniowy korkociąg z nożykiem do obcinania folii. 

produkt  
ze stali 

nierdzewnej

476
PLN

3390
PLN

R17104.01 NOWOŚĆ
Szablon do dekoracji kawy CUORE
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.

390
PLN

produkt  
ze stali 

nierdzewnej
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R22558.82 Zestaw do wina LIMOGES
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. 

R22556 Zestaw do wina CHARTES
drewno bambusowe, metal • Ø160 x W45 mm  
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm

Składa się z otwieracza, okapnika, nalewaka z zatyczką i zatyczki.  

zdobienie 
full color

4190
PLN 4790

PLN

R22552.A Zestaw do wina z szachami SUBLIME
MDF, metal, plastik • S148 x W170 x G48 mm 
tampondruk 60 x 15 mm lub UV 130 x 15 mm

Oryginalny zestaw składający się z szachów oraz akcesoriów do wina. Wykonany 
z metalu i MDF. Figury szachowe wykonane są z plastiku. Na akcesoria do wina 
składają się: nóż kelnerski, okapnik, zatyczka oraz termometr.

zdobienie 
full color

4490
PLN

produkt  
ze stali 

nierdzewnej
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R22551 Zestaw do wina DOUBLE DECKER
MDF, stal, aluminium • S230 x W188 x G126 mm • laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub UV 200 x 50 mm

Pomysłowo zaprojektowany dwuszufladowy zestaw do wina. Składa się z aluminiowego otwieracza, obcinaka 
do folii, nalewaka z zatyczką, dwóch zatyczek, okapnika, zapasowej końcówki do otwieracza i termometru.

zdobienie 
full color

12500
PLN R22535 Zestaw do wina CALAIS

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

Luksusowy 4-elementowy zestaw do wina dla wymagających. Składa 
się z otwieracza, okapnika, zatyczki i termometru.

zdobienie 
full color

10990
PLN

R22559 Zestaw do wina NANCY
stal nierdzewna, płyta MDF • S240 x W195 x G66 mm 
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub UV 200 x 50 mm

Zestaw składa się z klasycznego, solidnego, metalowego otwieracza 
oraz nożyka do obcinania folii. 

zdobienie 
full color

7990
PLN
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R22528 Zestaw do wina ARDON
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. 

zdobienie 
full color

R22527 Zestaw do wina SAINT-DENIS
MDF, metal • S250 x W180 x G45 mm 
 laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm lub UV 200 x 50 mm

Zestaw do wina składający się z termometru, korkociągu, okapnika, obcinaka do 
folii, 3 zatyczek do butelek.  

zdobienie 
full color

R22521 Skrzynka na wino z akcesoriami ANGERS
drewno, metal, plastik • S370 x W120 x G140 mm 
laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm  lub UV 200 x 50 mm

Wyściełana tkaniną, drewniana skrzynka na wino zawierająca wykonane z metalu 
i drewna akcesoria konesera trunków.

zdobienie 
full color

wino nie jest 
dołączone

5490
PLN

7490
PLN3290

PLN
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X91024.13 NOWOŚĆ
Drewniana wycinanka choinka CHRISTMAS TREE
sklejka brzozowa • S166 x W160 x G32 mm • laser 50 x 20 mm 
lub 100 x 15 mm lub tampondruk 60 x 20 lub XL 100 x 15 mm

Ozdoba świąteczna. Drewniana wycinanka w kształcie choinki.

395
PLN

R91023.13 NOWOŚĆ
Drewniana skarbonka HOUSY
sklejka brzozowa • S142 x W100 x G60 mm • laser 30 x 30 mm lub 60 x 50 mm

Drewniana skarbonka w kształcie domku. Zamykana od spodu.

990
PLN

X91022.13 NOWOŚĆ
Zestaw drewnianych wycinanek na choinkę
sklejka brzozowa • ozdoba S70 x W80 x G3 mm 
worek S110 x W160 x G1 mm • sitodruk 60 x 80 mm

Zestaw 6 wycinanek do udekorowania świątecznej choinki. Pakowany w bawełniany 
woreczek.

990
PLN

produkt  
ekologiczny 

sklejka 
3 mm produkt  

ekologiczny 
sklejka 
3 mm 

produkt  
ekologiczny 

 

sklejka 
4 mm 

 

dostępne 
zdobienie 

XL 

X91021.13 NOWOŚĆ
Drewniana wycinanka XMAS TOWN
sklejka brzozowa • S234 x W165 x G32 mm • laser 65 x 15 mm 
lub 140 x 15 mm lub tampondruk 60 x 15 lub XL 100 x 15 mm

Ozdoba świąteczna. Drewniana wycinanka, przedstawiająca zimowe miasteczko.

495
PLN

produkt  
ekologiczny 

 

sklejka 
4 mm 

 

dostępne 
zdobienie 

XL 
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X91025.06 NOWOŚĆ
Lampion CHRISTMAS LANTERN
sklejka z topoli • S105 x W145 x G85 mm
laser 30 x 30 mm lub laser 60 x 50 mm

Drewniany lampion w kształcie domku. Wymienne baterie LR1130, dołączone 
do produktu (3 szt.).

1690
PLN

X91027.00 NOWOŚĆ
Szklany lampion DOME
szkło, sklejka z topoli • S70 x W106 x G70 mm 
tampondruk 30 x 30 mm

Szklany lampion z drewnianą zimową scenerią. Lampka oświetlająca zasilana 
bateriami dołączonymi do produktu.

2490
PLN

X91026.06 NOWOŚĆ
Mały lampion CHRISTMAS LANTERN
sklejka z topoli • S63 x W80 x G58 mm • laser 35 x 25 mm

Mały drewniany lampion w kształcie domku. W komplecie wymienne baterie LR1130 (3 szt.)

1190
PLN

3x 
LR 
1130

dołączone 
baterie

sklejka 
3 mm 

3x 
LR 
1130

dołączone 
baterie

sklejka 
3 mm 

3x 
LR 
1130

dołączone 
baterie

sklejka 
3 mm 
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X91018.13 Ozdoba choinkowa REINDEER
sklejka brzozowa 2 mm 
S95 x W150 x G2 mm • laser 40 x 15 mm

Drewniana ozdoba choinkowa w kształcie renifera, wyposażona 
w sznureczek. Artykuł sezonowy (nie podlega zwrotowi). 

165
PLN

XL

rozmiar 
XL 

produkt  
ekologiczny 

sklejka 
2 mm 

X91006 Ozdoba choinkowa SNOWMAN
sklejka brzozowa 3 mm 
S81 x W151 x G3 mm • laser 30 x 30 mm

Ozdoba choinkowa w kształcie bałwanka wyposażona  
w haczyk. Artykuł sezonowy (nie podlega zwrotowi). 

198
PLN

XL

rozmiar 
XL 

produkt  
ekologiczny 

sklejka 
3 mm 

X91016.13 Ozdoba choinkowa XMAS SNOWFLAKE
sklejka brzozowa 2 mm 
S130 x W140 x G2 mm • laser 30 x 30 mm

Drewniana ozdoba choinkowa w kształcie śnieżynki, wyposażona  
w sznureczek. Artykuł sezonowy (nie podlega zwrotowi). 

185
PLN

XL

rozmiar 
XL 

produkt  
ekologiczny 

sklejka 
2 mm 

X91017.13 Ozdoba choinkowa XMAS BELL
sklejka brzozowa 2 mm 
S95 x W125 x G2 mm • laser 30 x 30 mm

Drewniana ozdoba choinkowa w kształcie dzwoneczka, wyposażona 
w sznureczek. Artykuł sezonowy (nie podlega zwrotowi). 

165
PLN

XL

rozmiar 
XL 

produkt  
ekologiczny 

sklejka 
2 mm 

X91019.13 Ozdoba choinkowa ANGEL
sklejka brzozowa 2 mm 
S120 x W120 x G2 mm • laser 20 x 30 mm

Drewniana ozdoba choinkowa w kształcie aniołka, wyposażona  
w sznureczek. Artykuł sezonowy (nie podlega zwrotowi). 

199
PLN

XL

rozmiar 
XL 

produkt  
ekologiczny 

sklejka 
2 mm 
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X91020.82 Zestaw drewnianych ozdób  
świątecznych w woreczku

sklejka brzozowa 2 mm, tiul  
S140 x W180 x G2 mm • laser 30 x 30 mm

Zestaw 3 drewnianych ozdób świątecznych o różnych 
kształtach zapakowanych w tiulowy woreczek z satynową 
tasiemką. Każda z ozdób wyposażona jest w sznureczek  
do zawieszenia. Artykuł sezonowy (nie podlega zwrotowi).

565
PLN

X91006 Ozdoba choinkowa SNOWMAN
sklejka brzozowa 3 mm 
S81 x W151 x G3 mm • laser 30 x 30 mm

Ozdoba choinkowa w kształcie bałwanka wyposażona  
w haczyk. Artykuł sezonowy (nie podlega zwrotowi). 
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X91001 Ozdoba choinkowa
sklejka brzozowa 3 mm 
S70 x W105 x G3 mm • laser 30 x 30 mm

Ozdoba choinkowa wyposażona w haczyk do zawieszenia.  
Artykuł sezonowy (nie podlega zwrotowi).

099
PLN

M

rozmiar 
M 

produkt  
ekologiczny 

sklejka 
3 mm 

X91013.13 Ozdoba choinkowa GIFT
sklejka brzozowa 2 mm 
S56 x W80 x G2 mm • laser 30 x 30 mm

Drewniana ozdoba choinkowa w kształcie prezentu,  
wyposażona w sznureczek do zawieszenia. Artykuł 
sezonowy (nie podlega zwrotowi). 

115
PLN

M

rozmiar 
M 

produkt  
ekologiczny 

sklejka 
2 mm 

X91014.13 Ozdoba choinkowa XMAS BUBBLE
sklejka brzozowa 2 mm 
S85 x W100 x G2 mm • laser 30 x 30 mm

Drewniana ozdoba choinkowa w kształcie bombki, wyposażona  
w sznureczek do zawieszenia. Artykuł sezonowy (nie podlega zwrotowi).

115
PLN

XL

rozmiar 
M 

produkt  
ekologiczny 

sklejka 
2 mm 

X91012.13 Ozdoba choinkowa  
XMAS BUBBLE WITH TREE

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

Drewniana ozdoba choinkowa w kształcie bombki, wyposażona 
w sznureczek do zawieszenia. Artykuł sezonowy (nie podlega 
zwrotowi). 

115
PLN

M

rozmiar 
M 

produkt  
ekologiczny 

sklejka 
2 mm 

X91015.13 Ozdoba choinkowa XMAS TREE
sklejka brzozowa 2 mm 
S75 x W105 x G2 mm • laser 20 x 45 mm

Drewniana ozdoba choinkowa, wyposażona w sznureczek  
do zawieszenia. Artykuł sezonowy (nie podlega zwrotowi). 

115
PLN

M

rozmiar 
M 

produkt  
ekologiczny 

sklejka 
2 mm 
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R17476 Zestaw świec zapachowych
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 w kartonowym opakowaniu upominkowym  
i pokrywką pokrytą tłoczonym papierem.

zapach  
wanilii 

zapach  
kawy 

zapach  
oceanu 

opakowanie 
upominkowe 

zdobienie 
full color 

dostępne 
zdobienie  

XL

1990
PLN

R17477 Zestaw świec zapachowych
parafina, ceramika, karton • S250 x W90 x G64 mm 
tampondruk 50 x 17 mm

Zestaw trzech świec zapachowych o zapachu sosny oferowany wraz 
z ceramiczną podstawką.

zapach  
sosny 

opakowanie 
upominkowe 

3690
PLN

zapach  
wanilii 

zapach  
kawy zapach  

oceanu 

X91013.13 Ozdoba choinkowa GIFT
sklejka brzozowa 2 mm 
S56 x W80 x G2 mm • laser 30 x 30 mm

Drewniana ozdoba choinkowa w kształcie prezentu,  
wyposażona w sznureczek do zawieszenia. Artykuł 
sezonowy (nie podlega zwrotowi). 
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R17474.06
Świeca w szklanym pojemniku
wosk, szkło • S52 x W63 x G52 mm 
tampondruk 20 x 30 mm lub laser 20 x 30 mm

Świeca w szklanym pojemniku.

NOWOŚĆ

świeca 
bezzapachowa

R17479 Świeca zapachowa
szkło, parafina, karton  
pudełko S85 x W90 x G85 mm, świeca S70 x W84 x G70 mm 
laser 30 x 30 mm lub tampondruk 40 x 40 mm

Świeca zapachowa w szklanym pojemniku. Zapach jaśminu i granatu.

zapach  
jaśminu 

i granatu

opakowanie 
upominkowe 

650
PLN

2190
PLN

X17474.06
Świeca w szklanym pojemniku z motywem świątecznym
wosk, szkło • S52 x W63 x G52 mm • tampondruk 20 x 30 mm lub laser 20 x 30 mm

Świeca w szklanym pojemniku ze świątecznym motywem. Artykuł sezonowy (nie podlega zwrotowi).

NOWOŚĆ

świeca 
bezzapachowa

810
PLN
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R17478 Zestaw świec zapachowych
szkło, parafina, karton  
pudełko S73 x W210 x G73 mm, świeca S56 x W67 x G56 mm 
laser 25 x 40 mm lub tampondruk 40 x 40 mm

Zestaw 3 świec zapachowych w szklanych pojemnikach. Zapach wanilii i ciasta.

zapach 
wanilii 
i ciasta

opakowanie 
upominkowe 

2490
PLN

X27476.06 Świąteczny zestaw świec zapachowych
parafina, karton • S150 x W85 x G55 mm  
tampondruk 40 x 40 mm lub XL 85 x 50 mm

Zestaw 3 świec w opakowaniu upominkowym z nadrukiem świątecznym.  
Przyjemny zapach świec pozwoli Ci poczuć się przyjemnie w najzimniejszy  
wieczór. Artykuł sezonowy (nie podlega zwrotowi).

zapach  
wanilii 

zapach  
kawy 

zapach  
oceanu 

opakowanie 
upominkowe 

dostępne 
zdobienie  

XL

2250
PLN

zapach  
wanilii 

zapach  
kawy 

zapach  
oceanu 
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R89068 Świąteczny worek na prezenty
fizelina • S300 x W400 x G3 mm • sitodruk 150 x 150 mm

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

695
PLN

R89063 Czapka świąteczna
fizelina • S300 x W390 x G5 mm 
sitodruk 120 x 30 mm lub 140 x 80 mm

Czapka św. Mikołaja. Uroczy prezent świąteczny. Obwód czapki 60 cm. 
Pakowana zbiorczo. Artykuł sezonowy (nie podlega zwrotowi).

210
PLN

R89064 Dziecięca czapka świąteczna
fizelina • S270 x W330 x G5 mm 
sitodruk 100 x 50 mm lub 140 x 80 mm

Czapka św. Mikołaja. Uroczy prezent świąteczny. Obwód czapki 54 cm. 
Pakowana zbiorczo. Artykuł sezonowy (nie podlega zwrotowi).

195
PLN

R89095 Piłka antystresowa MIKOŁAJ
poliuretan • S60 x W60 x G70 mm 
tampondruk 20 x 20 mm lub laser 20 x 20 mm

Antystresowa piłeczka w kształcie Mikołaja. Znakowanie możliwe 
tylko w jednym kolorze. Artykuł sezonowy (nie podlega zwrotowi). 

650
PLN
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R22920.04

R22920.79

R22920.08

R22920.. Worek na prezenty XS
tiul • S140 x W180 x G1 mm • tampondruk 6 x 35 mm

Worek na prezenty z satynową tasiemką. 

R22922 Worek na prezenty L
tiul • S250 x W345 x G1 mm • tampondruk 50 x 5 mm

Worek na prezenty z satynową tasiemką. 

R22927.21 Worek na prezenty XL
sztuczny len • S300 x W400 x G5 mm • sitodruk 220 x 200 mm

Pojemny worek z klinem oraz satynową tasiemką w tym samym kolorze. 

995
PLN

335
PLN165

PLN

maskotka  
nie jest 
dołączona
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X18325.08
Kubek izotermiczny  
ASTANA 350 ml 
z motywem świątecznym

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

Kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. Wewnątrz kubka  
stal nierdzewna 18/8 o podwyższonej jakości, na zewnątrz 
plastik. Podstawa kubka z pianki termoizolacyjnej. Artykuł  
sezonowy (nie podlega zwrotowi).

X18394.06
Kubek izotermiczny  
WINNIPEG 350 ml 
z motywem świątecznym

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

Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. Dwie ścianki 
ze stali nierdzewnej, wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości. 
Próżnia między ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości 
termoizolacyjne. Pokrywkę kubka można rozkręcić, co pozwala 
na staranne umycie kubka. Podstawa kubka z wodoodpornej 
gumy termoplastycznej TPR. Artykuł sezonowy (nie podlega 
zwrotowi). 2,5h

dostępne  
zdobienie

2190
PLN4790

PLN

12h

X08394.82
Kubek izotermiczny  
WINNIPEG 350 ml 
z motywem świątecznym

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

Szczelny kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. Dwie ścianki 
ze stali nierdzewnej, wewnątrz stal 18/8 o podwyższonej jakości. 
Próżnia między ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości 
termoizolacyjne. Pokrywkę kubka można rozkręcić, co pozwala 
na staranne umycie kubka. Podstawa kubka z wodoodpornej 
gumy termoplastycznej TPR. Artykuł sezonowy (nie podlega 
zwrotowi).

4290
PLN

12h
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X08364.06
Kubek izotermiczny  
COPENHAGEN 380 ml 
z motywem świątecznym

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  ze stali nierdzewnej  
i plastiku. Wewnątrz kubka stal 18/8 o podwyższonej jakości. 
Artykuł sezonowy (nie podlega zwrotowi).

2h
dostępne  
zdobienie

1780
PLN

X18368.08 NOWOŚĆ
Kubek izotermiczny BARREL 400 ml 
z motywem świątecznym
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. Artykuł 
sezonowy (nie podlega zwrotowi).

2,5h
dostępne  
zdobienie

1640
PLN

X28325.08
Kubek izotermiczny  
ASTANA 350 ml 
z motywem świątecznym

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

Kubek izotermiczny o pojemności 350 ml. Wewnątrz kubka  
stal nierdzewna 18/8 o podwyższonej jakości, na zewnątrz 
plastik. Podstawa kubka z pianki termoizolacyjnej. Artykuł  
sezonowy (nie podlega zwrotowi).

2,5h
dostępne  
zdobienie

2190
PLN
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R26003 Torba na prezenty SHIP 
papier 210 g/m2 • S310 x W260 x G120 mm 
tampondruk 50 x 40 mm lub XL 85 x 50 mm

Torba na prezenty dla dzieci z motywem marynistycznym w 3D.  
Dołączony bilecik. Uchwyt wykonany z taśmy satynowej. 

dostępne  
zdobienie

R22557.08 Torba na wino 
ekoskóra, welur • S111 x W430 x G111 mm 
tampondruk 60 x 20 mm  
lub XL 85 x 50 mm

Elegancka torba na wino ze skóry ekologicznej  
z usztywnioną welurową wyściółką. 

dostępne  
zdobienie

290
PLN

1490
PLN

R26000 Torba na prezenty LION 
papier 210 g/m2 • S260 x W320 x G120 mm 
tampondruk 50 x 40 mm lub XL 100 x 30 mm

Torba na prezenty dla dzieci z motywem lwa w 3D.  
Dołączony bilecik. Uchwyt wykonany z taśmy satynowej. 

dostępne  
zdobienie

290
PLN

X22557.08 Torba na wino  
z motywem świątecznym

ekoskóra, welur • S111 x W430 x G111 mm 
tampondruk 60 x 20 mm lub XL 85 x 50 mm

Elegancka torba na wino ze skóry ekologicznej z usztywnioną 
welurową wyściółką z motywem świątecznym. Artykuł 
sezonowy (nie podlega zwrotowi)

dostępne  
zdobienie

1690
PLN



Wszystkie ceny netto (bez podatku VAT).

Produkty na zdjęciach mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. 

Logo me jest jedynie prezentacją możliwości umieszczenia logotypu  
na produkcie i nie znajduje się w rzeczywistości na żadnym z produktów. 

OZNACZENIA SYMBOLI

produkt klasy premium

dostępna opcja  
zdobienia w rozmiarze XL

dostępna opcja zdobienia  
full color (druk UV)

produkt pakowany 
w opakowanie upominkowe

produkt wykonany  
z materiałów ekologicznych

produkt wykonany  
z tworzywa wolnego od BPA

produkt wykonany  
ze stali nierdzewnej

produkt wykonany  
ze skóry naturalnej

produkt zasilany bateriami 
dołączonymi do produktu

produkt zasilany bateriami 
niedołączonymi do produktu

produkt zasilany z gniazda  
zapalniczki samochodowej

ochronne opakowanie, 
etui lub pokrowiec

końcówka przystosowana 
do ekranów dotykowych

kolor wkładu długopisu/pióra

grubość wkładu ołówka

obrotowy mechanizm włączania

normy bezpieczeństwa

  
wymiar maksymalny

NARZĘDZIA

wkrętak płaski

wkrętak Philips (krzyżowy)

klucz imbusowy

klucz nasadowy / oczkowy

klucz płaski

kluch Torx

końcówka PZ

zestaw rozmiarów

szczypce uniwersalne  
z nożycami do cięcia drutu

latarka

magnetyczne groty  
wkrętaków

narzędzia o funkcjach  
dodatkowych

ostrze ze stali nierdzewnej

nożyczki

blokada bezpieczeństwa

    
podziałka w calach 
/centymetrach

URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE

3W moc urządzenia

rodzaj wtyku

długość kabla

średnica głośników

pasmo przenoszenia

czułość SPL

impedancja [Ohm]

zniekształcenia  
harmoniczne THD

ładowarka indukcyjna 
zgodna ze standardem Qi

urządzenie wyposażone  
w kabel/gniazdo microUSB

USB typ C
urządzenie wyposażone  
w kabel/gniazdo USB typu C

urządzenie wyposażone  
w port USB 2.0

pojemność akumulatora

zasięg urządzenia  
bezprzewodowego

urządzenie pracujące  
w technologii Bluetooth

czas ładowania akumulatora

uśredniony czas odtwarzania

radio FM

LATARKI

strumień światła [lumeny]

żywotność diód LED [godziny]

typ i liczba diód LED

3W moc latarki

zasięg latarki [metry]

regulowany kąt  
nachylenia światła

właściwości magnetyczne/  
listwa magnetyczna

funkcja zoom

światło ostrzegawcze

NOTESY

uchwyt na długopis

dołączony długopis

dołączony zestaw memo

kostka biurowa klejona/nieklejona

zamknięcie taśmą elastyczną

notes w formacie kieszonkowym 
(zbliżonym do A6 lub mniejszy)

notes w formacie biurkowym 
(zbliżonym do A5 lub większy)

kartka gładka

kartka w linię

kartka w kratkę

papier chamois

barwiony brzeg

PARASOLE

średnica parasola

duo brolly model  
- parasol dwuosobowy

materiał wiatroodporny

 parasol sztormowy

automatyczne otwieranie  
i składanie

rączka typu soft grip

elementy z włókna szklanego

elementy z włókna węglowego

wodoodporne etui z pongee

PLECAKI, TORBY, TEKSTYLIA

8l
orientacyjna pojemność  
plecaka/torby [litry]

materiał dobrze  
wchłaniający wodę

materiał doskonale oddychający

elementy odblaskowe

długość uszu

efekt odblaskowy 360°

259
 g/m2 gramatura bawełny

gramatura poliestru

KUBKI IZOTERMICZNE

9h
wskazanie po jakim czasie temperatura  
napoju obniża się do 40°C

wewnętrzna ścianka kubka  
wykonana ze stali 18/8

próżnia między ściankami kubka 
zapewnia parametry termosu

rozkręcana pokrywka umożliwiająca 
jej dokładne umycie

oryginalny mechanizm podwójnego  
zabezpieczenia przeciw wylaniu płynu

szczelne zamknięcie - leak proof 
zapobiegające wyciekaniu płynów

zamknięcie typu open/close

zamknięcie typu flip up sip

zamknięcie typu slip-go

zamknięcie typu shift-close

ergonomiczna opaska  
ułatwiająca trzymanie kubka

INDEKS 
adapter do ładowania bezprzewodowego ...45
adapter USB ..........................................................47
akcesoria rowerowe ............................................24
antystres .............................................................. 154

bidon ..............................................................72 – 76
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